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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Buda-
pest Főváros XX. kerület, Pester-
zsébeti Polgármesteri Hivatala év 
végi csökkentett ügyfélfogadása 
december 21. és december 31. 

között december 21-én, december 
23-án és december 30-án 8 órától 

12 óráig történik. 
Ezen időszak alatt az ügyfélfoga-
dást tartó szervezeti egységek:

Egészségügyi, Szociális és Gyer-
mekvédelmi Osztály, Közigazgatási 
és Adó Osztály, Pénzügy és Számvi-

teli Osztály, Építésügyi Osztály.
Az ügyfélfogadás helye minden 

esetben: XX., Kossuth Lajos tér 1.

Dr. Kiss Irén sk. 
címzetes főjegyző

Legyünk együtt a szeretet ünnepén!

Hamarosan meggyújtjuk az adventi koszorú utolsó 
gyertyáját, melynek fényével és melegével a szívünk-
ben várjuk a karácsonyt. Pesterzsébet Önkormány-
zata idén is arra törekedett, hogy minél több olyan 
családnak tegye szebbé, könnyebbé az ünnepet, akik 
szerényebb karácsonyra készülhetnek. Őket és va-

lamennyi kerületi lakost várnak december 20-án 19 
órakor a Benkó Dixieland Band és művészbarátaik az 
Árpád-házi Szent Erzsébet-főplébániatemplomba, a 
karácsonyi mise című impozáns szerzemény bemuta-
tására, mely a világon most először szólal meg magyar 
nyelven.                  12-13. oldal

A karácsony meghitt csend-
 jét, szeretetteljes, öröm-
teli szép ünnepet kívánok 
valamennyi pesterzsé-
beti  lakosnak, és azt, hogy 
megelégedetten, bizakodva 
lépjenek át a következő esz-
tendő küszöbén.

Szabados Ákos
polgármester

Polgármesteri köszöntő
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Kollégáim nevében megköszönöm egész éves 
kitartó érdeklődésüket a Pesterzsébet újság és 
az önkormányzat honlapja iránt. Boldog új 
évet kíván: Ilonka Mária, Rácz Attila, Margay 
Sándor, Vágner Réka újságíró és Bajnoczi István 
fotóriporter.      Julius Athina 

felelős szerkesztő 

Itt járt a Mikulás!

Kedves Olvasóink!

A Mikulás is ellátogatott a Zűrzavar Zenekar koncertjére december 5-én, a 
Városháza elé, és elfoglalta a trónját, elbeszélgetett a gyerekekkel, akiknek 
szaloncukrot is adott. A Csili étterem a kicsiket forró teával, a nagyokat for-
ralt borral kínálta, s elkészítették a ,,sevégesehossza" Erzsébet-süteményt, 
amelynek – köszönhetően a sok-sok érdeklődőnek – mégis vége lett.     SzA

Nem emelünk árat!
A Pesterzsébet újság hirde-
tési tarifáit 2014-ben nem 
emeljük, a 2013. évi árak 

alapján értékesítjük a hirde-
tési felületeket. 

Hirdessen újságunkban, 
32 000 példányban olvassák 

kerületünkben! 
Információ: 
20 392 3383

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Több fotó: www.pesterzsebet.hu



2 ÖN KO RMÁNY Z AT

IMPRESSZUM: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Julius Athina 
Tervezés, nyomdai előkészítés: Online Lapcsoport Kft. • Szerkesztőségi e-mail cím: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerü-
let Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. Kiadásért felel: Dr. Kiss Irén • Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyom-
dai Központ: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Telefon: (88) 541-600 • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • ISSN 2060-6044

z év utolsó testületi ülésén 
a képviselők többek között 
jóváhagyták a képviselő-tes-

tület 2014. évi munkatervét, a közte-
rület-felügyeleti feladatok átadás-át-
vételéről elfogadták a megállapodás 
pontosítását, továbbá megalkották a 
helyi közterület-felügyeletről szóló új 
önkormányzati rendeletet. Döntöttek 
az önkormányzati segély bevezetéséről 
is, amely 2014. január 1-jén lép életbe.

Késik az új csoportszoba birtokba vétele
A szakhatósági engedélyek beszerzéséig 
nem vehetik birtokba a Lila ovi új cso-
portszobáját a gyerekek. Ez azonban vár-
hatóan a jövő év elején megtörténhet.

„Rögtön jövök!”
A képviselők úgy döntöttek, hogy kerüle-
tünk csatlakozik a Fővárosi Önkormány-
zat által létrehozott, Budapest üres üzlet-
helyiségeit nyilvántartó rendszeréhez. A 
„Rögtön jövök!” program 2013. október 
22-én indult, s a rendszert a Fővárosi 
Önkormányzattal kötött együttműködé-
si megállapodás alapján a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara (BKIK) üze-
melteti. A programhoz első körben nyolc 
kerületi önkormányzat csatlakozott. Az 
online adatbázis a rogtonjovok.hu címen 
érhető el, ahol regisztrációt követően díj-
mentes adatfeltöltésre nyílik lehetőség, a 
weboldal egyben ingyenes hirdetési felü-
letként is szolgál. 
– Az üres helyiségek listája ezzel min-
denki számára hozzáférhető lesz, így 
könnyebben találhatunk vállalkozót, aki 

kiveszi – summázta a csatlakozás előnyét 
Szabados Ákos.

Új rendelet a közterület-felügyeletről
A képviselő-testület a 2013. október 
31-ei ülésén döntött arról, hogy 2014. 
január 1-jétől a XX. kerületi közterület-
felügyeleti feladatokat egy, a polgármes-
teri hivatalon belül önálló osztályként 
működő szervezeti egységgel kívánja 
megoldani. Az ellátandó feladatokról 
külön megállapodást köt a Fővárosi 
Önkormányzattal, amely meghatározza 
a kerületi és a Fővárosi Önkormányzat 
közötti közterület-felügyelői feladatokra 
vonatkozó feladatmegosztást.
A kerület feladata a tevékenységet szabá-
lyozó rendelet megalkotása is. Ennek ér-
telmében a közterület-felügyelők egyen-
ruháján a „Budapest Főváros XX. kerü-
leti Közterület-felügyelet – Pesterzsébeti 
Rendvédelmi Osztály” felirat, karjelzés-
ként Pesterzsébet címere látható majd. 

Szóróparcella lehet a temetőben
A Pesterzsébeti temetőbe látogatók kö-
rében felmerült annak igénye, hogy a 
helyi temetőben is alakítson ki a Bu-
dapesti Temetkezési Intézet (BTI) Zrt. 
szóróberendezést és az ahhoz kapcsolódó 
parcellákat. Budapesten ez még kevésbé 
elterjedt, jelenleg csak négy temetőben 
(Új köztemető, Fiumei úti sírkert, Óbu-
dai temető, Csömöri sírkert) valósította 
meg a Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt. A BTI tájékoztatása szerint a válla-
lati stratégiájukban szerepel egy újonnan 
felállítandó szóróberendezés a Dél-Buda-

pesten található temetők egyikében, de 
ennek a beruházásnak a jelenlegi kifutá-
si ideje 2016. Budapest Főváros XXIII. 
kerület Soroksár Önkormányzata kez-
deményezte, hogy a két kerület közösen 
kérelmezze a szóróparcella kialakítását a 
Pesterzsébeti temetőben. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy a soroksári képvi-
selő-testülettel közösen lépnek fel a BTI-
nél a szóróparcella kialakítása érdekében.

Új támogatási forma: 
önkormányzati segély
A szociális törvény módosításával az át-
meneti segély, temetési segély és a rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatás önálló 
ellátási formaként megszűnik, és önkor-
mányzati segéllyé olvad össze. A képvi-
selő-testület elfogadta az új támogatási 
formát, amelynek jogosultsági feltételei 
igazodnak a jelenlegi segélyformák jöve-
delmi feltételeihez, így a jogosultak körét 
nem szűkíti az új szabályozás. 
Az önkormányzati segély egy család ré-
szére nyújtható éves keretösszegének, 
valamint a temetési költségekhez való  
hozzájárulásként nyújtható önkormány-
zati segély jövedelmi határainak 20 szá-
zalékos emelésével lehetőség nyílik a 
rászoruló családok nagyobb mértékű 
támogatására.
A módosítás érinti a közgyógyellátással 
kapcsolatos rendelkezéseket is. A jogsza-
bályváltozás alapján 2014. január 1-jétől 
a méltányossági közgyógyellátás megál-
lapításával kapcsolatos feladat az eddigi 
jegyzői hatáskörből a települési önkor-
mányzat hatáskörébe kerül.            SZA

A

Németh Nelli
Biobolt- és 
meditációs központ vezető

– Mindenkinek kívánom, hogy 
az ajándékok mellé az igaz szere-
tet és a kapcsolatok meghittsége 
is költözzön az otthonokba. Az 
elkövetkezendő évekre valódi 
belső békét, egyre tudatosabb és 
boldogabb életet kívánok!

Olvasóink 
jókívánságai

Várjuk azoknak a 
pesterzsébeti je-
gyespároknak a 
jelentkezését, akik 
egybekelésüket 2014. feb-
ruár 14. és 16. között tervezik. A 
HÁZASSÁG HETE alkalmából 
az önkormányzat nászajándékul 
átvállalja a házasságkötéssel járó 
költségek egy részét a jegyespár-
ral egyeztetett kéréseknek megfe-
lelően. 

A jelentkezés feltételei:
- személyes bejelentkezés 2014. 
január 9-ig a Városházán az anya-
könyvi hivatalban,
- beleegyezés a házasságkötési ce-
remóniáról képes újságcikk közlé-
séhez, az ifjú pár bemutatásához.
Információ: 289-2590, 289-2582

Szabados Ákos polgármester    

Jegyespárok figyelmébe!

Házasság, hűség, hit 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
a február 9-én 15 órakor kezdődő 
előadásra és szeretetvendégségre az 
Evangélikus Egyházközség nagyter-
mébe. (XX. ker. Ady E. u. 89.) 

Győri János Sámuel lelkipásztor

Február 16-án vasárnap 10 órakor a 
Klapka téri református templomban 
(Bp. XX. Klapka tér 47.) műsoros 
„Házasság vasárnapot” tartunk.

Veress Gábor lelkipásztor

Közel két év szünet után ismét szól a 
harangjáték a Városházán. Hétköz-
naponként reggel 8 és este 8, hétvé-
gén délelőtt 10 és este 6 óra között, 
minden egész órában felcsendül egy 
melódia.

A kényszerszünet oka az volt, hogy 
a harangjátéknak elromlott egy 

alkatrésze. A megoldás a szerkezet 
cseréje lett volna, azonban erre csak 
idén sikerült a szükséges pénzt elkü-
löníteni. A harangjáték egy köny-
nyen kezelhető, érintőképernyős 
vezérlést, egy új szoftvert, egy erő-
sítőt és négy, egyenként 200 wattos 
hangfalat ,,kapott". Ez utóbbi a 
Városháza előtti rendezvényeken a 

hangosítást is biztosítja.
Az épület homlokzatán összesen 30 
különböző nagyságú, dinamikus ha-
rang játssza a dallamot, a háttérzene 
pedig az erősítőn keresztül érkezik. 
Jelenleg 200 beállított zenét tartal-
maz a speciális PC, ebből hallhatunk 
óránként egyet-egyet, mostanában 
főleg karácsonyi melódiákat.        sza

Újra szól a harangjáték a Városháza homlokzatán

Testületi ülésen történt
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Nagy Zsuzsanna
humánerőgazdálkodási 
ügyintéző

– Minden jót kívánok csalá-
domnak, szeretteimnek és a 
kerületben élőknek, valamint 
azt, hogy szeretetben, békében 
teljen a 2014-es év. Céljaik, 
vágyaik eléréséhez itartás kívá-
nok mindenkinek! Remélem, 
jövőre kerületünket még szeb-
bé, otthonosabbá, barátságo-
sabbá teszik az itt élők számára. 
Kívánom, hogy mindenkinek 
megadasson egy olyan nagy és 
összetartó család, mint ami-
lyenben én élhetek!

Nagyobb hűtőkapacitás, új sü-
tők és konyhai eszközök működ-
nek felújított munkahelyi környe-
zetben – röviden így foglalhatók 

össze az Ady Endre iskolában 
most átadott, s a Vörösmar-
ty Mihály, Hajós Alfréd és 
József Attila iskolákban már 
korábban megvalósított fej-
lesztések.

– A mintegy 12 intézmény 
és háromezer gyermek közét-
keztetését biztosító konyha 
ma már teljes kapacitással és 
zökkenőmentesen működik 

– mondta Szabados Ákos. A pol-
gármester hangsúlyozta: a közét-
keztetést biztosító cég és az önkor-
mányzat közös érdeke, hogy minél 

jobb minőségű ételek kerüljenek a 
gyerekek asztalára. Ennek egyik fel-
tétele a megfelelő eszközök, techni-
kai berendezések megléte, amelyek 
itt már működnek.

Reményét fejezte ki, hogy a 
Mintamenza programon keresztül, 
a Pensio Kft.-vel tovább együttmű-
ködve, valamint a kormány ilyen 
irányú szándékainak megvalósu-
lását követően egészségesebb, mo-
dernebb táplálkozás jelenhet meg a 
közétkeztetésben.

Vargáné Achátz Zsuzsanna, a 
közétkeztető cég szakmai igazga-

tója elmondta, hogy a megvalósí-
tott korszerűsítésekkel összesen 16 
új munkahelyet is teremtett a cég, 
amely egyébként a magáncégek 
között úttörő abból a szempont-
ból, hogy önerőből úgy valósít meg 
beruházásokat, hogy azok utána az 
önkormányzat tulajdonába kerül-
nek. Az igazgató emlékeztetett arra, 
hogy cégük az elsők között csatla-
kozott a Mintamenza programhoz, 
és céljuk: mindenkinek mindenből 
a legjobbat adni.

A nemzetiszínű szalagot Süllős 
Gyuláné ügyvezető, Szabados Ákos 
és Földesi Gyula közösen vágta át, 
majd Harsányi László önkormány-
zati képviselő kért szót. A Seinchin 
Karate Sportegyesület nevében ok-
levél és kupa átadásával köszönte 
meg azt a támogatást, amit a Pensio 
Kft. ismeretlenül és önzetlenül biz-
tosít évek óta számukra.

A rendezvény végén a résztve-
vők megkóstolhatták azt a menüt, 
ami aznap készült a kerület óvodá-
sai, iskolásai és nyugdíjasai számá-
ra: csontlevest, rántott halat tört 
burgonyával, illetve lencsefőzeléket 
pörkölttel.               SzA

Korszerű főzőkonyhák, egészségesebb ételek
December 6-án adta át a XX. ke-
rületi Ady Endre Általános Iskola 
felújított főzőkonyháját a beruházó 
Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 
és a tulajdonos Pesterzsébeti Önkor-
mányzat. Ez a negyedik ilyen létesít-
mény a kerületben, a beruházások 
összértéke meghaladja a 130 millió 
forintot. A konyhák teljesen megfe-
lelnek a különböző előírásoknak, de 
ami még ennél is fontosabb: egészsé-
gesebb ételek készülhetnek bennük 
több mint ötezer pesterzsébeti gyer-
mek és nyugdíjas számára.

A fogyatékos emberek világnapja 
alkalmából, a „Jobb velünk a világ” 
rendezvénysorozat keretein belül 
egy szemléletváltást kezdeményező 
programot indított el 
a Nem Adom Fel Ala-
pítvány, a Belügymi-
nisztérium, az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riuma, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisz-
térium Budapest Fővá-
ros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzat támo-
gatásával. A Nem Adom 
Fel Alapítvány felkérésére 
a köztársasági elnök vállalta a prog-
ramsorozat fővédnökségét.
Ez alkalomból december 3-án, az 

Országház Vadászter-
mében a csatlakozó mi-
nisztériumok és önkor-
mányzatok képviselői 
ünnepélyes keretek kö-
zött, a sajtó nyilvánossá-
ga előtt szándéknyilat-
kozatot írtak alá. 
A rendezvényt Sol-
tész Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
umának szociális és csa-
ládügyért felelős állam-
titkára nyitotta meg. 

Pesterzsébet Önkormányzatának 
képviseletében Szabados Ákos pol-
gármester írta alá a nyilat-

koza-
tot, mellyel kifejezte a megváltozott 
munkaképességű emberek érdeké-
ben indított kezdeményezés iránti 
elkötelezettséget.

Jobb velük a világ!

– Én pedig a Lajos bácsi, Hor-
váth Lajos – hangzott a tele-
fonba, miután felvettem és 
bemutatkoztam. 
– Kezét csókolom, csak azért 
keresem, hogy elmondhassam, 
ami ma történt velem. Ami azt 
bizonyítja, hogy nem annyi ör-
dög jár körülöttünk, mint ahogy 
a médiából látjuk, halljuk. Ró-
lam azt kell tudni, hogy elmúl-
tam 80 éves, egy vak, vén hippi 
vagyok. Ma a segítőmmel jártam 
a piacon, vásároltam ezt-azt, 
többek között halat is. Mondja 
az árus, hogy háromezer egy-
néhányszáz forint. Benyúlok az 
oldaltáskámba, kiszámolok négy 
darab ezrest, odaadom, s ekkor 
egy női hangot hallok a hátam 
mögül: „Papa, azért jobban vi-
gyázhatna a pénzére! Kirántott 
négyezer forintot a zsebéből!”
Lajos bácsi hangja ekkor el-
csuklott. Gyorsan le is zárta 
a beszélgetést, megköszönte, 
hogy meghallgattam. „Tudja, 
nem mondhatom el senkinek, 
elmondom hát mindenkinek” 
– búcsúzott, és letette a telefont.

Angyalok is 
járnak körülöttünk

Olvasóink 
jókívánságai

Fo
tó

: B
aj

no
cz

i I
st

vá
n 

Több fotó: www.pesterzsebet.hu

Pesterzsébet is így gondolja!
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Novemberben ukrán testvérvárosunk, 
Alusta önkormányzatának elöljáróit, 
valamint a város kulturális, sport, egész-
ségügyi és gazdasági intézményeinek 
vezetőit, továbbá harminchat gyerme-
ket látott vendégül önkormányzatunk.

A két alustai tánccsoport, 
az1Ulibka1(magyarul:1mosoly) 
Néptáncsoport és 
az M-Styl báli tán-
cos csoport (ma-
gyar megfelelője a 
versenytánc) tagjai 
m e g i s m e rk e d t e k 
Pesterzsébet város-
központjával, Bu-
dapest nevezetes-
ségeivel, valamint 
Szentendrével, a mű-
vészetek városával. 
Ellátogattak a Lázár 
Lovasparkba is, ahol 
"pusztaolimpián" vettek részt. 

Az egy hét alatt három fellé-
pése is volt az ukrán gyerekeknek. 
Az Ulibka együttes a Vajda Gipsy 
Koncertzenekarral lépett fel, illet-
ve önálló estet is adott a Csiliben. 
Az Erzsébet bált az M-Styl nyitot-
ta meg, az este folyamán többször 
is a közönség elé léptek. 

Mint megtudtuk, a fellépő ru-
hákat a szülők varrták, és olyan 
minőségűek, hogy bármilyen fel-
nőtt színházi produkcióban meg-
állnák a helyüket. Az előadásaik 

koreográfiája, a tán-
cosok könnyedsége, 
eleganciája mind-
mind hozzájárult ah-
hoz, hogy akik látták 
a produkciókat, cso-
dálatos élmény-
nyel gazdagod-
hattak.

 A  g y e r -
mekcsoportot 

Perecz László, a Pesterzsébeti 
Ukrán Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese kísérte, 
valamint a Kárpátaljáról szárma-
zó, Pesterzsébeten élő művészhá-
zaspár, Bernáth Ferenc gitármű-
vész és Bernáth Viktória énekes, 
akik a tolmácsolásban, a gördü-
lékeny kommunikációban nyúj-
tottak segítséget.

Alusta delegációjának kíséretét 
Burij Anatolij, a Pesterzsébeti Uk-
rán Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke vállalta. A felnőttek szintén 

megismerhették 
kerületünk, fővá-
rosunk,1Szentend
re1nevezetességeit. 
Jártak a Parlament-
ben is, ahol dr. Vas 
Imre országgyűlési 
képviselő fogadta 
őket. A programok 
során többször is 
volt alkalmunk ta-

l á l ko zn i , 
eszmecserét folytatni a 
v á r o s és a hivatal 
elöl- járói-

val, vezetőivel. Komoróczy László 
önkormányzati képviselő két na-
pon vállalta a csoport kísérését és 
Pesterzsébet történetének bemu-
tatását.

Az Erzsébet-bálon feleségé-
vel tiszteletét tette Velyki Kniaz 
Vitaliy is. A nagyherceg, a két 
város közötti kapcsolat építéséért, 
kitüntetésben részesítette Szaba-
dos Ákos polgármestert és Burij 
Anatolijt.          SzA

Pesterzsébet Díszpolgára kitüntető címet vehetett át a novemberi díszülésen  
Dr. Forgács Vince szülész-nőgyógyász, a Forgács Intézet alapítója, igazgatója, akinek 
munkáját több évtizede meg-megújuló kitűnő munkacsoportja segíti. A példaérté-
kű csapatmunkát Pesterzsébet Önkormányzata valamennyi, az intézetben dolgozó 
egészségügyi szakembernek elismerő oklevéllel köszönte meg.  Elismerő oklevélben 
részesült: Sáfrán Sándorné szülésznő, IVF asszisztens és Bognár Istvánné IVF asszisz-
tens, Dr. Sipos Miklós nőgyógyász, IVF szakorvos, az intézet igazgató-helyettese, 
Guttmann-né Dr. Reichart Anikó laborvezető, Faludi Gabriella és Uhereczky Gab-
riella embriológusok, Dr. Forgács Vincéné gazdasági vezető.       ENA

Több ezer gyermek fogantatásában, születésében segítettek

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Légies könnyedség, eleganciával fűszerezve 
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A Kossuth Lajos Gimnázium öregdi-
ákjait összefogó P. Kobak Egyesület az 
idén is megrendezte művészeti estjét. 
A tavalyihoz hasonlóan Dalos László-
nak szenteltük az első részt, ismét nem 
véletlenül: hosszú előkészítő munka 
eredményeként nemrégiben jelent 
meg a szerző „Apropó, Pesterzsébet” 
címet viselő posztumusz tárcanovella-
gyűjteménye.

A könyvbemutatót 
dr. Dalos Gábor, az 
aranytollas hírlapíró 
fia álmodta meg. A 
közönséget, köztük 
jó néhány nyolc-
vanas éveit taposó 
tagtársat Horváth 
Gábor igazgató üd-
vözölt. 

A műsor több 
száma a dalszövegíró 
munkásságát idézte. 
Az iskola vezetője 
ezután a prózaíró 
Dalos Lászlót mél-
tatta, aki tudta, hogyan kell a novella 
feszültségét egy váratlan, jól eltalált 
mondattal megteremteni, s ennek 
bűvkörében emberi történeteket me-
sélni. E történetek hősei pesterzsébe-
tiek. A helyszín rokonainkká és isme-
rőseinkké teszi őket. Szövegíróként 
több műve a 20. század népdalává 
vált: előbb sláger lett belőle, aztán 

örökzöld. Dalos, a 
lírai költő soraiban, 
rímeiben a legben-
sőségesebb pillana-
tokban is megcsillan 
anyanyelvünk sza-
vainak pazar játéka.

Külön erénye e 
kötetnek, hogy dr. 
Dalos Gábor biztos 

kézzel komponálta meg az édesapja 
életének eseményeit dokumentáló 
négytételes fotógyűjteményt. A kö-
zönség számára a két középső blokk, 
„A vén budai hársfák poétája” és „Az 
utolsó hírlapíró” okozza az igazi meg-
lepetést. Hírneves, kultúrtörténetté 
vált nagyságok: színészek, rendezők, 
énekesek, zeneszerzők, írók, költők, 

szobrászok sorakoznak e tablón, ma-
gyarok és külföldiek egyaránt. Pre-
mier után, városnézés szünetében, 
baráti beszélgetésben, interjúkészítés 
közben. Horváth Gábor végezetül 
hozzáfűzte: „Az egész könyvön át-
sejlik a nagy titok: a béke, megértés, 
tapintat, a mosoly éppúgy az életmű 
része! Kisebb-nagyobb közösségeink 
ma is sokat tanulhatnának ebből! „

A műsor ezután videofelvétellel 
folytatódott, amelyen maga Dalos 
László mondta el „Hogyan leszünk 
erzsébetiek” című novellájának rész-
letét. E műfajból később még kettő 
hangzott el Márton Ottília, az iskola 
12. A osztályos tanulójának értő elő-
adásában.

A verseket ezúttal is Hajdu Zsolt, 

a gimnázium igazgatóhelyettese tol-
mácsolta, a tőle megszokott benső-
séges átéléssel. Az irodalmi szemel-
vények között nem maradtak el a 
további zenedarabok sem.  Eisemann 
Mihály szerzeményét, az „Ámor” 
című népszerű duettet Hormai Jó-
zsef és tanítványa, Jakobicz Eszter 
énekelte. Jakobicz Eszter Horváth 
Jenő „Szeress belém” című szerzemé-
nyét egyedül adta elő. 

A záró szám zenéje a 20. századi 
magyar komponisták élvonalába tar-
tozó Farkas Ferenc munkája: „Em-
lékszel, tavasz idején”. A Hormai–
Jakobicz-kettőst természetesen Szőke 
Katalin kísérte.

Mindeközben vetített fényképek 
idézték fel Dalos László életének ál-
lomásait.

A szünet előtt Horváth Gábor 
tolmácsolta az iskola és az egyesület 
köszönetét Tóth Valéria szobrászmű-
vésznek, aki elkészítette György End-
re igazgató domborművű képmását.

A művészeti est második részében 
előbb Horváth Bálint ifjú zeneszerző 
zongorázta két saját darabját, majd a 
rendezvényeink másik állandó részt-
vevője, Soltész István hegedűművész- 
és tanár tanítványaiból álló tatai vo-
nósnégyes adott elő néhány népszerű 
darabot, amelyek egyikében meste-
rük is közreműködött.

Horváth Gábor
a KLG igazgatója

Dalos László: Apropó, Pesterzsébet
Könyvbemutató és művészeti est a Kossuth Lajos Gimnáziumban 

A „Zöld Út" Caritas támogatásával 
tartották Bánó Attila Újabb 33 meg-
hökkentő eset a magyar történelem-
ből című könyvének bemutatóját 
kerületünkben. A könyvet Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke mu-
tatta be.

A megjelenteket Földesi Gyula or-
szággyűlési képviselő köszöntötte.

A Nemzeti Fórum kerületi 
szervezetének nevében Bánó Mik-
lós elnök, önkormányzati kép-
viselő kérte fel Lezsák Sándort a 
könyv ajánlására, akit több évtize-
des barátság fűz az íróhoz.

– Bánó Attila nem először lep 
meg, hogy búvárkodik az elmúlt 
évszázadok olyan eseményeiben, 
amelyek nem kerülnek be a törté-
nelemkönyvekbe, nincsenek iga-
zán benne a krónikákban, viszont 
színesítik az adott kort. Nagyon 
becsülöm benne, hogy a régi ma-
gyar mondákat is felszínre hozza, 
és újabb adalékokkal gazdagítja az 
irodalmat. Megvallom, azok közé 
tartozom, akik előszeretettel gyűj-
tik az ilyen köteteket: izgalmas 

szellemi kalandot jelent olvasásuk 
– mondta Lezsák Sándor. 

Bánó Attila rámutatott, hogy 
a 33 meghökkentő esetnél Dózsa 
György személye a történelmi té-
nyek tükrében lett megvilágítva. 
Érdekelte, hogy mitől lett Dózsa 

Györgyből nemzeti 
hős. Szerinte ennek 
a változásnak Rákosi 
Mátyás és Kádár János 
volt az előidézője.

Dózsát magasztalta 
az anarchista baloldal, 
amely forradalmárt 
akart benne látni, s 
e szerep jól illeszke-
dett az osztályharc 
modelljéhez is. Azért 
tartotta fontosnak 
helyre tenni mindezt, 
mert Dózsa György 
egy olyan hamis szín-
ben van még előt-
tünk, ami nem fedi a 
történeti hitelességet. 
Dózsa György a saját 
hazája és megbízói 
ellen fordult, belhá-

borút kezdeményezett, amely vé-
gül a mohácsi tragédiába torkollt. 
Ugyanilyen érdekesség Károlyi 
Mihály gróf szerepe a Tisza-gyil-
kosságban és a gróf Zrínyi Miklós 
második házasságáról szóló törté-
net.             ILMA

Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből

Bővebben: www.pesterzsebet.hu
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Farkas András
szobafestő

– Gyermekeimnek és édesany-
juknak, Edinának és család-
jának, barátaimnak és a  
pesterzsébetieknek a lehető 
legjobbakat kívánom, és azt, 
hogy ami idén nem sikerült 
nekik, jövőre beteljesüljön! Az 
ESMTK csapatának sikeres 
szezont, szurkolóiknak és min-
denkinek boldogabb jövőt és 
szeretetet minden téren!

Olvasóink 
jókívánságai
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Ismerek egy olyan embert…

Amennyiben környezetében is-
mer olyan értékes, érdekes, kü-
lönleges embert, akit szeretné, 
hogy mások is megismerjenek, 
ajánlja figyelmünkbe! 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Mivel olyan útról van szó, ame-
lyen tömegközlekedési eszközök 
járnak, a Fővárosi Önkormányzat 
kezelésében van, ami azt jelenti, 
hogy bármilyen változtatást csak 
és kizárólag a főváros hajthat végre. 
Ezzel együtt a pesterzsébetiek életét 
nehezíti, veszélyezteti az átkelés. 

– Kerületünk önkormányzata 
hiába kezdeményezi már évek óta, 
hogy lámpákat telepítsenek a gya-
logátkelő elé, hiszen ez jelentené a 
megnyugtató megoldást, a főváros 
ebben eddig nem volt partner – 
tudtuk meg Sztanyek Zoltántól, a 

Városfejlesztési Osztály közterületi 
ügyintézőjétől.

Szeptember elejére piros felfes-
tést kapott a két zebra közvetlen 
környéke, előttük pedig fényvisz-
szaverős táblákat helyeztek ki, a 
gyalogátkelőhelyek jelzésére. Ezek 
azonban a tapasztalatok szerint 
ugyanúgy nem késztetik az autóso-
kat fékezésre, mint ahogy korábban 
sem. Sokan figyelmen kívül hagy-
ják azt a KRESZ-szabályt is, hogy 
amennyiben a gyalogos elkezdi az 
átkelést, meg kell adni neki az el-
sőbbséget. Ehelyett sávot váltanak, 

és sok esetben a buszsávban folytat-
ják útjukat.

Mindez azt jelenti, hogy bizony 
ugyanolyan veszélyes átkelni a To-
pánka utcán, mint a felfestést meg-
előzően volt. Lapunk megkereste a 
Budapesti Közlekedési Központot 
azzal a kérdéssel, hogy miért nem 
tervezik a jelzőlámpa telepítését, 
illetve ha mégis, akkor az mikor 
valósulhat meg. Az alábbi választ 
kaptuk:

„Az átkelőhelyek biztonságának 
növelése, könnyebb észlelhetősége 
érdekében a hagyományos típusú 
„kijelölt gyalogos átkelőhely” jelző-
táblákat a messziről is jól észlelhető 
sárga színű, úgynevezett FLUO fó-
liás táblákra cseréltük, a zebra fehér 
csíkjai pedig piros színű háttérfestést 
kaptak. Hamarosan az átkelőhelyre 
figyelmeztető „Gyalogosátkelés” pik-
togramot is a zebra színeivel megegye-
zően – piros keretben fehér háttérrel 
és fekete figurával – alakítjuk ki. A 
forgalmi rend módosítását követően 
többször is vizsgáltuk a helyszínt. Azt 
tapasztaltuk, hogy a gépjárművek 
megállnak az átkelőhely előtt, és áten-
gedik a gyalogosokat, az átkelőhelyek 
jól láthatók, az átkelni szándékozók 
pedig már messziről észlelhetők.  Ha 
jelzőlámpával szabályoznánk a for-

galmat, a gyalogosok és a járművek is 
többször kényszerülnének várakozás-
ra. A tervezési irányelvek alapján a 
hosszú gyalogos-átkelőhelyeknél több 
ideig tart a gyalogos szabad jelzés, va-
lamint magas közbenső idővel kellene 
számolni, ezért akár egyetlenegy gya-
logos megjelenése is hosszú várakozási 
időt generálna a gépjárműforgalom 
rovására. Ráadásul az egymáshoz 
közeli gyalogátkelőhelyek miatt rend-
szeres lenne a rövid szakaszon belüli 
kétszeri megállítás, ezért a Topánka 
utcai gyalogos-átkelőhelyeknél nem 
tervezzük a jelzőlámpás szabályozás 
kiépítését.

Természetesen továbbra is figye-
lemmel kísérjük az átkelőhelyek és 
környezetük közlekedésbiztonsági 
helyzetét, és amennyiben szükséges, 
a gyalogosok biztonságos átjutása ér-
dekében további intézkedéseket ho-
zunk.”

A helyzet ugyanakkor mihama-
rabb megnyugtató megoldásra vár, 
hiszen legutóbb októberben – már 
a felfestés után – gázoltak el ott 
egy gyalogost, aki egyébként szabá-
lyosan próbált áthaladni az úton – 
tudtuk meg Rédainé Tófalvi Beáta 
rendőr őrnagytól, a XX és XXIII. 
Kerületi Rendőrkapitányság közle-
kedési előadójától.            SzA

Az 
"
aranykezű mesterek" 

megválasztásának ötlete Sza-
bados Ákos polgármestertől 
ered. Kezdeményezésére, a 
vállalkozók napja alkalmából 
az önkormányzat – a kerüle-
ti kereskedelmi és iparkama-
ra jóváhagyásával – minden 
évben elismerésben részesíti 
a XX. kerületben, a lakosság 
közmegelégedésére több év-
tizede kitűnő szakmai tevé-
kenységet végző mestereket. 

Az első ilyen rendezvény-
re 2008-ban került sor, így 
tehát idén ezen elismerése-
ket már hatodik alkalom-
mal adták át. A  lakossághoz 
intézett felhívásra érkezett 
jelölések és a kerületi keres-
kedelmi és iparkamara fel-
terjesztése alapján idén 21 
mesterember érdemelte ki 
az önkormányzat elismerését 
kiemelkedő szakmai munká-
jáért. Az ünnepségen névre 
szóló oklevelet vehettek át, 
mellyel mostantól – üzletük 
falára kitéve is – büszkélked-
hetnek.             ENA

Aranykezű mesterek: Balassa András gumiszerelő, Balassa Gábor gumi-
szerelő, Borbély Imre asztalosmester, Dukát Judit gyöngyfűző, Gorzsás 
Zsolt karosszéria lakatos, Hoós Richard cukrászmester, Horváth István 
hentes, Kiss Antónia kozmetikus, Korponai Éva fodrász, Lakó Henriett 
kozmetikus, Nagy Károly víz-gáz-fűtésszerelő épületgépész, Orbán Sándor 
gázkészülékszerelő, Szabó László Zsolt cipész, Ifj. Szedlacsek Ferenc gép-
jármű technikus, Tomcsik Istvánné manikűr-pedikürös, Torma János autó-
szerelő, Tóth Ferenc pék, Tóth Lajosné kozmetikus, Varga Mátyás pincér, 
Varga Mátyásné vendéglátós, Várhelyi István Balázs mesterfodrász 

Huszonegy mesterember érdemelte ki
az önkormányzat elismerését

A pesterzsébetiek hosszú évek óta tudják, saját bőrükön tapasztalják, hogy 
mennyire veszélyes az átkelés a városközpontban, a Topánka utcában. A 
buszmegállók miatt a kétszer kétsávos út kétszer háromsávossá bővül, sok 
autós pedig lassítás nélkül, cikázva – sajnos sok esetben szabálytalanul – vált 
sávot a zebráknál. A tanév kezdetére figyelemfelhívó felfestést kapott a két 
gyalogátkelő, a helyzet azonban nem javult.

a főváros szerint a zebra elég

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Milecz Véda
felszolgálónő

– Nyugalmat, biztonságot kívá-
nok a családomnak, a barátaim-
nak pedig azt, hogy mindennap 
boldogok legyenek. A pester-
zsébetieknek biztonságot sze-
retnék, és azt kívánom, hogy 
senki és semmi ne bántsa őket!

Olvasóink 
jókívánságai

Nem lesz jelzőlámpa a Topánka utcánál,
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FŐVÁROSI SZABó 
ERVIN KÖNyVTÁR

XX/2. sz. könyvtára
Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872 
Nyitva: H, Sz, P: 13–19 óra, Cs: 9–16 
óra, Szo: 9–14 óra
December 24–29-ig, január 1-jén 
könyvtárunk zárva tart. 

Karácsonyi Kézműves Kuckó gye-
rekeknek december 20., 17 óra.
Baba-mama klub: Énektanu-
lás, játékok január 9-én, 10 órától 
Káposztásné Kosztya Henrietta 
óvópedagógus vezetésével. 
Játékkészítők klubja: Szerdánként 
15 órától Attila bácsival. 
Társasjáték klub: Első alkalommal 
január 17-én, 17 órakor.
Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő 
energiák” Frisch Tibor ezoterikus 
beszélgetése január 15-én, 17 órától.
Idegennyelvi klubok: Az orosz 
nyelvet gyakorolókat december 18-
án, 17 órakor Németh Mária várja. 
Az angol klub január 20-án lesz 17 
órától, a német klub pedig január 
13-án, 17 órától.
Majlinger Andrea gyöngyékszerei, 
Frisch Bianka festményei, grafikái, 
december végéig láthatóak. Január-
tól Oravecz György színészportréit, 
Csillag Lözsú festményeit állatják ki. 

XX/4. sz. könyvtár
Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
Nyitva tartás: H: 13–19, K: zárva, 
Sz: 13–19, Cs: 9–15, P: 13–19, 
Szo: zárva
Könyvtárunk december 24-től 29-
ig; 31-én és január 1-jén zárva tart.

„Legyél Te is állatvédő!”  Élőku-
tyás interaktív nevelés a felelős állat-
tartásra a Spániel Fajtamentés Ön-
kénteseivel: január 8., 16.45.
Alkossunk együtt! Játszóház 2–8 éves 
gyerekeknek Rádics Ágnessel. Páratlan 
heteken szerdánként 16.30-kor. Páros 
heteken csütörtökönként 10 órakor. 
Egészségóra Életmód és diétás 
tanácsadás. Válaszol: Horváthné 
Pozsgai Ilona. Január 17., 17 óra.
Hímző, kötő, horgoló kézimun-
kakör és GasztroPacsirta Főzőcske 
klub péntekenként 15.30-kor.
Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
Hétfőnként 9.30: Mondókás móka; 
10.10: Bábos torna január 6-tól.
Szabados Ákos polgármester 
fogadóórája: január 29., 18 óra. 

 Áldott karácsonyt és szeren-
 csés új esztendőt kívánunk!

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria

- Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása;

- Rátkay Endre 
festőművész kiállítása;

- Gaál Imre 
festőművész kiállítása;

- Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
 emlékszoba;

- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra” 

helytörténeti kiállítás.

Időszaki kiállítások
„Pesterzsébetiek a nagyvilágban a 
XX. század első felében” helytörténeti 
kiállítása a Pesterzsébeti Múzeumban. 
Megtekinthető 2014. március 30-ig, 
hétfő kivételével naponta 10–18 óráig. 

Polgár Rózsa Kossuth és Munkácsy-
díjas kárpitművész kiállítása a Gaál 
Imre Galériában. 
A kiállítás megtekinthető: 2014. január 
12-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 
óráig. 

Littkey Antal festőművész kiállítása 
a Gaál Imre Galériában.  
A kiállítás megtekinthető: 2014. január 12-
ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.

Magyar Kultúra Napja - Baksay József 
festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2014. január 
22. – 2014. március 2. között, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óráig.

Pesterzsébeti Múzeum

FELNŐTT SZÍNHÁZ
Január 26. vasárnap 15 óra

Claude Magnier: Oscar
zenés vígjáték 2 részben

Hadart Társulat

SZÍNHÁZ 
GYEREKEKNEK

Január 28. 9 óra
Ezeregy éjszaka meséi 

Maszk Bábszínpad előadása 
Belépő: 900 Ft/fő 

  
Január 30. 15 óra

Brumi - Szabad Ötletek Színháza
belépő: 800 Ft/fő

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 21. kedd 18 óra

A Kossuth díjas Berecz András 
előadói estje

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
Minden szerdán 18-22 óráig

Budapest egyik legrégebbi táncos
klubjában, ragyogó zene és jó társaságban

töltheti el szabadidejét. Szülinapokra,
névnapokra, összejövetelekre kiváló 

alkalom. 
Játszik: a Kristály Duó

CALYPSO DANCING PARTY
Január 10-én 20-02 óráig
Játszik a Calypso Plus Band

Asztalfoglalás a rendezvény előtti nap 12 
óráig a 283 02 30-as telefonon

KONCERT ELŐZETES: 
Február 4. kedd 19:00

Presser Gábor szerzői estje
Vendég: Rúzsa Magdi

és Szabó Tamás
Dalok régről és nemrégről…

Jegyek 5900, 4900, 3900 és 2900 Ft-os 
áron kaphatók a Csili Művelődési

Központban

HELYTÖRTÉNETI KLUB
Január 14, 17 óra

Galler Péter:  
Vidám és kevésbé vidám 
pesterzsébeti történetek.

TANFOLYAMOK
LEPJE MEG SZERETTEIT 

KARÁCSONYRA KÉPZÉSEINKRE 
SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Nyelvi, számítástechnikai  tanfolyamokra 
névre szólóan váltható  2013. évi áron. 

Felhasználható  a 2014. évi képzéseinkre.
20 órás internet tanfolyam 9.900 Ft/fő

70 órás kezdő számítástechnikai képzés: 
37.500 Ft/fő

40 óra kezdő angol nyelvi képzés:
36000Ft/fő

60 óra kezdő német nyelvi képzés: 
49.500 Ft/fő

Elfelejtette? Megakadt? Bizonytalan a 
tudásában?

Jöjjön a Csili NETKLUB-ba!
Számítógépes gyakorló foglalkozások volt 
tanítványoknak, legalább alaptanfolyamot 
végzett nyugdíjasoknak 2014. január 21-
től, keddi és csütörtöki napokon 14 és 16 
óra között, tanári és önkéntes segítőkkel.
Csili B. Ép. 1.em. 15. számítógépterem:

1 óra 300 Ft/fő
A jelentkezés folyamatos!

januártól a Csiliben T: 283-0230 vagy a  
M: 06-30/466-6693 számon!

KIÁLLÍTÁS
Január 10-től

a Csili Kreatív csoportjainak
kiállítása

info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu 

A múzeum és a galériák december 24-én és 31-én zárva tartanak!

RÁTKAy-ÁTLóK GALÉRIA

GAÁL IMRE GALÉRIA

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53. Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779. 

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324. 
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031. 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.

Jánóczki Krisztián
fotós, tetováló

– Sok kitartást és több sze-
rencsét kívánok 2014-re csa-
ládomnak és barátaimnak, 
valamint azt, hogy ne adják 
fel álmaikat, terveiket, mert a 
jövő év elhozhatja a várt sike-
reket. Az itt élők jövőre is ma-
radjanak büszkék arra, hogy 
pesterzsébetiek, és tegyenek is 
azért, hogy büszkék lehessenek 
a kerületre! Pesterzsébet az el-
múlt években egyre épült és 
szépült, a szemeteléssel, a rossz 
közbiztonsággal ne rontsunk 
állapotán!

Olvasóink 
jókívánságai
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A kórust Takaró Mihály kar-
nagy alapította, aki a kezdetektől 
fogva hűségesen végzi ezt a szol-
gálatát. A vegyeskarnak jelenleg 
45 tagja van. Az alapító tagok 
közül vannak, akik még ma is 
énekelnek: Fehérné Takaró Réka, 
Brandenburg Sándor főgond-

nok, Bakonyi 
Miklós. Takaró 
Mihály kar-
nagy vezény-
lésével a kórus 
több mint 200 
műből álló re-
pertoárjából színes és változatos 
válogatást mutatott be: felcsen-
dültek többek között J. S. Bach, 
A. Vivaldi, W. A. Mozart, Händel 
és Bárdos Lajos művei. A koncer-
ten vendégművészként Horváth 
Kornél, kerületünk díszpolgára, 
zongoratanár is szerepelt. A teljes 

hangverseny orgonakísérete Vida 
Mónika Ruth orgonaművésznek 
volt köszönhető. 

Az eseményen megjelent dr. 
Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke, Földesi Gyula országgyűlési 
képviselő, Szabados Ákos polgár-
mester, Juhász Lajosné  alpolgár-
mester és gróf Bethlen István, a 
Páneurópai Unió elnöke is.     ilma

A református kórus 35 éves

November 17-én koncerttel ünne-
pelte a Pesterzsébet-Központi Refor-
mátus Egyházközség Kórusa fennál-
lásának 35. évfordulóját. Köszöntőt 
mondott Takaró Tamás esperes-lel-
kipásztor.

Október 16-án gimná-
ziumunk Baráti Köre (P. 
Kobak) kellemes kirándu-
láson vett részt Cegléden, 
ahol Kossuth Lajos szellemi 
öröksége értékes kincse a 
városnak.

Már  a  va sú tá l lomá-
son szép kis mozdonyt 
láttunk, ami 1926-tól 
1973-ig teljesített szolgá-
latot, főképpen gazdasági 
viszonylatban. Ezután a városon 
végighaladva egy szép pihenő-
parkot, a Kossuth Lajos Gimná-
ziumot, a Kossuth Múzeumot, a 
könyvtárat, a Dózsa-szobrot, majd 
a Dobmúzeumot tekintettük meg.
A ceglédi Kossuth Lajos Gimná-
zium 1889-ben épült historizáló-
szecessziós stílusban, de Kossuth 
nevét csak 1919-ben vette fel. 
Gyönyörű, szépen karbantartott 
épület.
(Sajnálatos, hogy a mi gimnáziu-
munk eredeti otthona, a gyönyörű 
Török Flóris utcai épület már egy 
másik iskoláé. Igaz, szépen felújí-
tották.)
Cegléd város múzeuma az ország 
leggazdagabb Kossuth-gyűjtemé-
nyével rendelkezik. Az épület sze-

cessziós stílusú sarokház, egykor az 
Iparbank működött benne.
A városnézés e pontján az időjárás 
sajnos közbeszólt, így az evangéli-
kus, református, római katolikus 
templomot csak kívülről tekint-
hettük meg, rohantunk az eső 
elől…
A viszontagságos idő miatt siet-
tünk az étterembe, amely termé-
szetesen ugyancsak Kossuth nevét 
viseli.
A kellemes ebéd után – esernyők 
alatt, sietősen – visszamentünk a 
vasútállomásra, és hamarosan in-
dultunk vissza Budapestre.
Túravezetőnket, Gavlik Istvánt kö-
szönet illeti a tartalmas ismertetők-
kel teli kirándulásért!

Dr. Székely Ferencné

Kossuth nyomában a P. Kobak Emléktáblát kapott a Suda család
Budapesti Városvédő Egyesület pest-
erzsébeti csoportja november 18-án 
leleplezte a Suda család tiszteletére el-
készített márványtáblát. 

Erzsébetfalva egyik alapítója dr. 
Suda János ügyvéd volt. Suda János 
és apósa, Hitel Márton 1868. július 
10-én, a Puszta-Gubacson megtar-
tott árverésen a mai Pesterzsébet te-
rületének nagy 
részét felvásárolta, 
majd a megvett 
területből ösz-
szesen 179 db 
300 négyszögöles 
házhelyet parcel-
láztak ki és adtak 
el. Suda János 
ügyvéd vezeté-
sével megalakult 
egy bizottság, 
a m e l y  e l h a -
tározta, hogy a 
telepet Erzsébet 
királynéról nevezik el, és 1870. júni-
us 14-én ünnepélyes keretek között 
Erzsébetfalva megalapításra került. 
Suda János halála után dr. Suda 
Dezső megvette a Kossuth Lajos 
utca 39. szám alatti épületet, ahol a 
család az államosításig élt és dolgo-
zott. Az emléktáblát Szabados Ákos, 

kerületünk polgármestere leplezte le. 
Ettvel Zoltán a Budapesti Városvédő 
Egyesület küldötte felsorolta azo-
kat az Erzsébetfalva és Pesterzsébet 
fejlesztése érdekében tett cselekede-
teket, amelyeket a Suda család kü-
lönböző generációi valósítottak meg. 
A Suda család nevében Suda Gábor 
köszönte meg a hagyományőrző 
pesterzsébetiek megemlékezését.

Az Erzsébet-napok alkalmával 
megrendezett1emléktábla-avatások 
társadalmi összefogással valósult 
meg, a Pesterzsébeti Városvédők 
kezdeményezésével. 

Budapesti Városvédő Egyesület 
pesterzsébeti csoport 

Óváry Gábor csoportvezető

Nem kapja meg a 
Pesterzsébet újságot? 
Terjesztési panaszok: 

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Karácsonyi koncert 
A kórus december 22-én 18 
órakor karácsonyi koncertet 

ad. Közreműködik: Vida Mó-
nika és az Anima Soni zenakar. 

Vezényel: Takaró Mihály. 
A belépés díjtalan.

Gergely Fruzsina
banki ügyintéző

–1Családomnak1kevesebb 
stresszt, több türelmet és azt 
kívánom, hogy vigyázzanak 
magukra, senki ne legyen be-
teg. Barátaimnak jó egészséget, 
szeretetet, boldogságot kívá-
nok, és azt, hogy minden sike-
rüljön nekik, amit elterveztek. 
A pesterzsébetieknek pedig azt, 
hogy jobban figyeljenek oda 
egymásra.

Olvasóink 
jókívánságai

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Littkey Antal festőművész ke-
véssé ismert alakja a magyar fes-
tészetnek. A 20. század elejétől 
kezdve részben Pesterzsébeten, 
a Török Flóris utcában, részben 
Soroksáron élt és alkotott. Nov-
emberben a Pesterzsébeti Mú-
zeum Gaál Imre Galériájában 
nyílt kiállítás műveiből, ame-
lyet 2014. január 12-ig láthat a 
nagyközönség. 

– Littkey Antal 1904 óta 
állított ki a Műcsarnokban, és 
festményeit a Magyar Nemze-
ti Galéria is őrzi. Egy barátom 
által régi helyi újságokhoz ju-
tottam, ezekből kiderül, hogy 
az elöljárók, a polgármester, a 
tehetős emberek hogyan támogat-
ták kerületünk kulturális életét. A 
helyi újság 1926. november 18-i 
számából idézek: „Végre egy jó 
alkalom nyílik arra, hogy az or-
szágos hírű festőművész gyönyörű 
és művészi festményeit megismer-
jük.” – mondta Marton Sándorné, 
az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság elnöke, aki megköszönte D. 
Udvary Ildikó múzeumigazgató-
nak és munkatársainak, hogy e 
kulturális örökségeket feltárják és 
bemutatják a nagyközönségnek. 

Dr. Prokopp Mária művészettör-
ténész, az ELTE egyetemi taná-
ra örömmel látja, hogy mennyi 
nagyszerű művészeti esemény 
helyszíne Pesterzsébet.

– Az egész világ ismeri már 
Nagy Sándor templomfestőmű-
vész tevékenységét, aki a Szent 
Erzsébet-templom freskóit festet-
te. Nagy Sándor freskófestőmű-
vésznek kortársa volt Gaál Imre 
festőművész is. Erőt ad ez a művé-
szetszeretet, ami sugárzik Littkey 
Antal képeiből is – összegezte. 

Littkey Antalról igen keveset 
tudunk, 1949-től már nincs róla 
semmilyen adat, még azt sem tud-
juk, hol halt meg. A múlt század 
klasszikus festészeti stílusaiban 
alkotott. Főként portréi vannak, 
csendéletek, életkép, egy-két 
tájábrázolás. 

A megnyitón közreműködött az 
Erzsébet trió: Tóth Anna Zita fuvo-
lán, Győrfi Imre klarinéton, illetve 
Kocsis Nagy Klára zongorán.     IM

Littkey Antal festészete

Minden idők legnagyobb országos 
e-karikatúra kiállításán „kArton 
TOP” díjat vehetett át Hegoczki Fe-
renc fotóművész. 

Pesterzsébet szülötte a Mer-
jünk nagyot álmodni! című ké-
pével nyerte el a Kuk@c-pályázat 
zsűrijének figyelmét az alterna-

tív szatírikus alkotások 
kategóriájában. Közel 
nyolcszáz pályamű közül 
döntöttek így az ítészek.
Hegoczki Ferenc fotó-
riporter, annak idején 
zekarokat is fotózott az 
Ifjúsági Magazinba. 

A humor képi meg-
jelenítésének kiemelke-
dő hazai alakja. 1979 óta 
fotóművész. Pályáját az 
MTI-nél kezdte. Fotós-
ként indult, majd újság-
íróként, rovatvezetőként 
folytatta a legnagyobb la-
poknál. Több újságnál és 
két televízióban főszer-
kesztőnek nevezték ki. 
Minden munkáját ma-
gas minőséggel látta el. 
Több könyv szerzője. Fo-
tókiállításokon több dí-
jat vehetett át. Képeivel 
nemzetközi színtérre is 
eljutott. A World Press 
Photo és a Magyar Sajtó-
fotó kiállítások elismert 
kiállítója. 

Fila Balázst főként a József Attila 
Színház látogatói ismerhetik. Játé-
ka évről évre egyre árnyaltabb, sze-
repei pedig egyre változatosabbak. 
Minden karaktert magáévá tesz, és 
megtalálja benne nemcsak az azo-
nosulási pontot, de a kihívást is.

Novemberben töltötte be a 34. 
évét, de mint mondja, a kor neki 
sosem volt fontos. 

– Most csak azt érzem, hogy 
nagyon termékeny időszakomat 
élem. Szerencsére ezt ki is használ-
hatom, mert több helyen játszom. 
A Körúti Színházban, a József 
Attila Színházban, Kecskeméten, 
a Hadart Művészeti Társulásban, 
és van egy kétszereplős magán-
előadás is, ami nagyon különbö-
zik minden eddigi szerepemtől. 
Összesen 12 előadásban játszom 
– mondja a színész, aki a zenés 
bonvivántól a szakadt munkáson 
át a Winchesteri érsekig többféle 
szerepben látható estéről estére a 
színpadon. 

– Jobban szeretem a karakter-
szerepeket, abban érzem igazán 
jól magam, legyen az komikusi 
szerep vagy abszurd dráma. Az 
Oscar című előadásban, amit a 

Körúti Színház bérletsorozatában 
játsszunk a  Csiliben,  én alakí-
tom a masszőrt. Bevallom, ez a 
szerep igazán testhez álló, mert azt 
mondják, tényleg  van érzékem a 
masszírozáshoz – mondja moso-
lyogva Fila Balázs.

Hegoczki Ferenc díjat kapott Az Oscar egy igazi vérbő komédia 
Balázs a nézők arcizmát is masszírozza 
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Bővebben: www.pesterzsebet.hu

Balog István
tanár

– Családunknak idén súlyos beteg-
séggel kellett szembenéznie, amely-
nek legyőzése a legjobb úton halad. 
Így magától értetődő, ha hozzátar-
tozóimnak betegségmentes jövő 
évet kívánok. Barátaimnak is fő kí-
vánságom az egészségük megőrzése, 
de azért anyagiakban se szűkölköd-
jenek jövőre! Pesterzsébetnek pedig 
több és bőségesebb forrást, hogy 
jusson mindazokra a törekvésekre, 
amelyekre eddig nem volt pénz, ám 
nagyon szükséges lenne. Tanár lévén 
természetesen egyes iskolák – be-
leértve a sajátomat is – állapotának 
javulását kívánnám leginkább.

Olvasóink 
jókívánságai
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Kategóriájukban 19 csapat 
mérte össze tudását. Az írásbe-
li forduló megírása után a hat 
legjobb csapat folytathatta a ver-
senyzést a szóbeli fordulóban. A 
megmérettetést követően isko-
lánk csapata a 4. helyen végzett, 

ezzel megőrizve a tavalyi helye-
zést: akkor is a 4. helyet szereztük 
meg az országos versenyen. 

A csapat tagjai: Csörgő Lilla, 
Gaál Annamária, Kovács Bog-
lárka, Nagy Krisztina. Felkészítő 
tanáruk: Krén Józsefné.           kj

Iskolánkban hetedik éve folyik német 
nemzetiségi oktatás, melynek szerves 
része a magyarországi németek ha-
gyományainak, szokásainak ápolása. 
Az egyik ilyen tradíció a savariai (ma: 
Szombathely) születésű Tours-i Szent 
Márton püspök, vértanú ünnepe, a 
Márton-nap.

Ezen a délutánon a nemzetiségi 
oktatásban résztvevő kis- és nagy-
diákok bemutatják tánctudásukat, 
jelenettel emlékeznek az 1600 évvel 
ezelőtt élt, katonából lett szerzetes-
re. A közös tornatermi bemutató 
után az osztálytermekben tipikus 
Márton-napi finomságok kerül-
tek terítékre, melyekről többnyire 
a szülők gondoskodtak. A rövid 

eszem-iszom után a „c” osztályok 
együtt, lámpásokkal, Márton-napi 
éneket dalolva, vidáman vonultak 
át a pesterzsébeti Városháza elé. A 
sramlimuzsika mellett beszélgeté-
sekre nyílt lehetőség, miközben a 
Csili éttermének munkatársai által 
osztott meleg teát kortyolgatták, 

melyről a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat gondoskodott. A napot 
itt, a Kosutiban zártuk. Reméljük, 
az otthoni libavacsora is finomra si-
keredett, a Szent Márton-napi üze-
netet mindenki hazavitte magával, 
és a legközelebbi német nemzetiségi 
programunkon is újra ennyien le-
szünk.  Auf Wiedersehen! 

FT

Dupláztak az „attilások”
A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola nyolcadikosai – ta-
valy hetedikesként is – megnyerve a területi fordulót, ismét országos verse-
nyen vehettek részt a Tatán megrendezett Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen.

Martinstag a József Attila iskolában

Átadták a Lázár Vilmos Általános Iskolában a Nemzeti Fórum által  
meghirdetett 1956-os rajzverseny díjait. Ebben a témakörben még 
nem volt rajzverseny általános iskoláinkban.  A névre szóló elismerő 
okleveleket, emléklapokat, a rajzeszközöket Bánó Miklós, a Nemzeti 
Fórum kerületi elnöke, önkormányzati képviselő és Singoszki Géza, 
a "Zöld Út" Caritas elnöke nyújtotta át a diákoknak.              - i - 

Pontosítás
A Pesterzsébet újság november 
19-i számában tévesen jelent meg 
a „Tök jó volt ez a program!”  c. 
cikkben a résztvevő iskolák neve. 
A Vörösmarty Mihály Általános Is-
kola helyett a Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola került megnevezésre. 

Mi történik 
az iskolákban, óvodákban?
Várjuk a kerületi oktatási-nevelési in-
tézmények szöveges, képekkel illuszt-
rált beszámolóit, hogy ezzel is segítsük 
bemutatkozásukat a kerület lakóinak, a 
jelenleg és a majdan hozzájuk járó gyere-
kek szüleinek a tájékoztatását. 

E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Köszönjük az 1 százalékot!
Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik a 2012. 
évi adójuk 1%-ával a 

Köztársaság téri bölcsőde 
Babarózsa Alapítványát  

(adószám: 18055579-1-43) 
támogatták.

Babarózsa Alapítvány 
Kuratóriuma

Díjazottak
1-2. osztályosok: I. Nagy Gizella Anna 2.b, II. Nyéki Lilla, 2.b, III. 
Szűcs Emese 2.b, 3-4. osztályosok: I. Komarek Anna 4.b, II. Gritsch 
Bori 4.a , III. Faragó Fanni 3.d, 5-6. osztályosok: I. Borbély Bence 
6.b, II. Nyekita  Renáta 6.a, III. Kocsi Vivien 5.a, 7-8. osztályosok: 
I. Lakatos Alexandra 7.b, II. Szabó Ádám 8.a, III. Kollárik Máron 
8.a, Emléklapot kapott: Luong Csilla  7.b, Gál János 7.a

1956 – gyermekszemmel

Bándli Zsolt
szolárium- és 
masszázsszalon-vezető

– A dolgozó barátaimnak ke-
vesebb munkát, magasabb fize-
tést, a nem dolgozóknak pedig 
több munkát, kevesebb terhet, s 
mindannyiuknak több békét és 
szeretetet kívánok! Pesterzsébet 
lakosainak dolgos, forgalmas hét-
köznapokat, és nyugalmas, ösz-
szetartó családi hétvégéket! 
Családomnak több pihenést és 
együttlétet, s kevésbé csikorgó, és 
lassabb villamosokat a kanyarban!

Olvasóink 
jókívánságai
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András-napi disznóvágás a Lázár Oviban

Az ovi udvarán és a szobákban 
szó szerint minden a malac körül 
forgott. Nyolc állomást alakítottak 
ki az óvoda különböző pontjain, 
hogy mindenkinek legyen tere és 
ideje kipróbálni magát az adott 
feladatokban. Az érkezőket ügyes-
ségi verseny várta, amely során a 
gyerekeknek malacformába kellett 
célba dobniuk, majd táncoltak, 
természetesen népzenére. Malac 
nyakbavalót ragasztottak, és papír-
kirakósból malacot készítettek. 

Egy másik szobában 
tésztából malacfejet 
szaggattak, majd kisü-
tötték pogácsának. 
Az udvaron, az óvo-
da étkezését ellátó 
cég séfjének közre-
működésével, kol-
bászt töltöttek, 
üstben szalon-
nából tepertőt 
olvasztottak.

Az elkészült finomság elfo-
gyasztása közben egy disznóvágás-
ról készült filmet is megnéztek az 
ovisok.

A gyerekek ebédre visszamen-
tek az óvodákba, ahol toros ebéd 
– sült hús, hagymás burgonya és pá-
rolt káposzta – várta őket, szintén 

a köz-
é t k e z -

tetési cég 
jóvoltából. 

– A programot a 
középsősöknek és a nagycsopor-
tosoknak szerveztük, a kicsik 
„otthon maradtak”, és kismala-
cokról szóló vetítésen vettek részt. 
A nagyok persze vittek nekik kós-
tolót a kolbászból is – tudtuk meg 
Horváth Gabriellától, a Gézengúz 
Óvoda vezetőjétől.       SzA

Malacuk volt!
Hosszú évek óta hagyomány a Lázár Oviban, hogy advent és az első nagy 
fagyok beköszönte előtt egy napra a malac kerül a középpontba. November 
29-én a Gézengúz óvoda mindhárom tagóvodájából több mint kétszáz 
gyermek sürgött-forgott a Lázár Ovi udvarán és csoportszobáiban.

Mikulás-napi koncertet ad-
tak a Nagy László Általános 
Iskola és Gimnázium alsó tagoza-
tosainak a Lajtha László AMI taná-
rai, növendékei. 

Opicz József, aki a  Nagy Lász-
ló Általános Iskolában és Gimná-
ziumban szolfézst tanít, vállalta 
a műsorvezető szerepét a mókás 
ördög szerepébe bújva. A Hull a 
pelyhes dalocskán kívül  Haydn, 
Schumann, Csajkovszkij, Saint-
Sans, valamint Mozart művei csen-
dültek fel zongorán, klarinéton és 
ütőhangszeren.           im 

Mikulás-napi 
koncert

November 22-én este ünnepelte a 
Budapest XX. Kerületi Ady Endre 
Általános Iskola fennállásának 135. 
évfordulóját.

„Kegyelet a népnevelésnek. 
Épült 1878. évben kegyadományból 
Török Flóris is-
kolagondnok-
sága és1vezetése 
nem különben 
Kalteneker Jó-
zsef és Pók Ig-
nác elöljárók 
közreműködé-
se alatt.” 

Ez a szöveg 
volt olvasható 
az Erzsébet ut-
cai, mai Ady 
Endre utcai, 
elemi népiskola 
falában elhe-
lyezett emlék-
táblán. 1986-ban épült fel a mai 
korszerű intézmény, mely 1994-
ben vette fel Ady Endre nevét.

A régmúlt és a jelen kapcsolata 
nagyon fontos, hiszen így érthe-
tők meg a ránk maradt emlékek, 
kialakult szokások, hagyományok. 
Azonban a jelen is számos érdekes-
séget tartogat. Ezt a sokszínűséget 

tárta elénk a gála, melyen diákok 
és pedagógusok a múltból indulva 
haladtak a jövő felé műsorszáma-
ikkal, melyek között szerepeltek 
versek, énekek, musicalbetétek, 
táncok, vetítés, sport és még sok 
meglepetés.

A gála után a fölszinten és az 
emeleti galérián lehetett megtekin-
teni az iskola 135 évét felölelő kiál-
lítást, ahol számos érdekes, értékes 
dokumentum, kép és egyéb tárgyi 
emlék volt látható.

Köszönet a színvonalas gáláért 
az intézmény pedagógusainak és 
diákjainak!              Sné P. É.

Már 135 éves az Ady!

Nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg a polgármesteri hivatal 
Oktatási, Kulturális és Sport Osz-
tálya a Pesterzsébeti Pedagógiai 
Intézet (PEPI) közreműködésével, 
az önkormányzat támogatásával 
az óvodások Mikulás-versenyét. 
A kerület 14 óvodájából érkez-
tek csapatok, akiknek gyorsasági, 
ügyességi, egyensúlyozási felada-
tokat kellett megoldaniuk. 

A verseny előtt a Pesterzsébeti 
Művészeti Stúdió táncosai léptek 
fel, és tartottak bemelegítést a ki-
csiknek. Az ovisok énekére meg-
érkezett a Mikulás is, aki drukkolt 
a gyereknek és a sportrendezvény 
végén mindenkinek csomagot 
adott.                     ya

A Mikulás szurkolt 
 a gyerekeknek

dr. Ila Lajos
nyugalmazott vegyészmérnök

– Családomnak azt kívánom, 
hogy békében, szeretetben, 
megértésben és egészségben tel-
jen a 2014-es év. Magamnak 
gyógyulást, barátaimnak pedig 
azt kívánom, hogy minél töb-
bet találkozhassunk jó egészség-
ben, örömmel és barátsággal. A 
pesterzsébetieknek azt kívánom, 
hogy legyen megnyugvás az egy-
mással acsarkodó pártok között, 
képviselőik tudjanak mindnyá-
junk érdekeit szem előtt tart-
va, vállt vállnak vetve együtt 
dolgozni. 

Olvasóink 
jókívánságai

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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nyugodtan, békességben töltsék 
a karácsonyt, és sorsuk forduljon 
jobbra – mondta, és megköszön-
te Juhász Lajosné alpolgármester 
ténykedését, aki a szociális te-
rület gazdájaként szívén viseli a 
hátrányos helyzetűek sorsát, fo-
lyamatosan keresi a lehetőséget a 
megsegítésükre.
A Tesco 40.000 forint értékben 
járult hozzá a kerületi hajléktala-
nok és a nagycsaládosok karácso-
nyához.                              ya

Déligyümölcsöt és szaloncukrot 
Pintér Gyula, Pesterzsébet me-
cénása, valamint ruhaneműket 
Ecsedi-Nagy Andrea protokoll-és 
sajtófelelős adományozott. 
Szabados Ákos ismerős arcot ke-
resett, olyat, akivel a tavalyi kará-
csonyon találkozhatott, de nem 
talált. 
– Nagyon remélem, azért nem 
találkozom ismerősökkel, mert 
az ő sorsuk már jobbra fordult. 
Ezt kívánom önöknek is, hogy 

Az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületének kezdeményezé-
sére a pesterzsébeti önkormányzat 200 helyi mozgássérültet részesített 
támogatásban az év végén. A tartós élelmiszereket tartalmazó egység-
csomagot a Csili Művelődési Központban adták át kerületünk elöljá-
rói. Az adományokat Zöld Jánosné, a szervezet elnöke köszönte meg 
egyesületük nevében. A Csili Népdalkör műsorral kedveskedett.    IM 

A piacot üzemeltető INTEGRIT-XX Kft. meleg pogácsával, forró te-
ával vendégelte meg az ovisokat, akikhez a Mikulás és a krampusza pónifogatos 
szekéren érkezett. Szaloncukrot, csokit és mogyorót adott a gyerekeknek, akik vi-
szonzásképpen a kedvességét, karácsonyi és Mikulás-dalokat énekeltek neki. Mind-
eközben kézművesek mutatták be termékeiket, és azt, miképpen készítik azokat. 

A programot  a 
Pesterzsébeti Mú-
zeum a Kossuth 
Társasággal közö-
sen szervezte. Az 
est háziasszonya 
Dr. Sturcz Zoltánné, a társaság elnöke volt.
 
Földesi Gyula országgyűlési képviselő dr. 
Papp Lajos szívsebész idézetével köszöntöt-
te a vendégeket: 
– "Karácsony tájékán sokakban felmerül 
a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nél-
kül a tárgyak árában mért szeretet helyett 
milyen jó volna csak a szívünk melegét ad-
ni". Advent második vasárnapjára készül-
vén fontos, hogy a családi környezetben, 
családtagokkal együtt közösen szívünk 
kitárjuk, hátrahagyjuk a hétköznapok 
problémáit, és csak és kizárólag egymással, 
családtagjainkkal az  adventtel és a közelgő 
karácsonnyal foglalkozunk. Karácsony kö-
zeledtével ez a legfontosabb - osztotta meg 
gondolatait és Márai Sándor idézetével zár-
ta beszédét: "Ha az ünnep elérkezik életed-
ben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál 
belülről és kívülről. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és feladata. Az 

Szabados Ákos: 
Azt kívánom, sorsuk forduljon jobbra!

A Tátra téri piacon is járt a Mikulás

Hajléktalanok haját  vágja a szerkesztő

A Pesterzsébet újság felelős szerkesztője, Julius Athina évente több al-
kalommal látogatja meg a melegedőt, hogy a rászorulók haját levágja, 
ilyenkor ruhaneműt, használati tárgyakat is adományoz. Év végén is 
rendbe tette a bozontos hajakat.

Ruhaadományokat várnak

A melegedő várja felajánlásaikat! Elsősorban férfi ruhaneműkre len-
ne szükségük. Kérésre házhoz is mennek az összegyűjtött holmikért. 
Te1.: 286 0601, e-mail: melegedo@gmail.com

A Kapitánypusztai Nappali Melegedőben hajléktalanoknak adott át tartós-
élelmiszer-ajándékcsomagokat Pesterzsébet Önkormányzata nevében Szaba-
dos Ákos polgármester és Juhász Lajosné alpolgármester. 

Az MSZOSZ pesterzsébeti nyugdíjas-
szervezete három napon át tartotta 
karácsonyi ünnepségét, ahol bejelen-
tették a tisztújítást. Sárfi-Kránitz Fe-
renc lett a kerületi szervezet elnöke.

Székler Zoltán korábbi elnök meg-
köszönte az önkormányzat több-
éves segítségét. Csíbor Attiláné 
gazdasági vezető bejelentette: lemond 
tisztségéről. 
– Köszönet jár Zoli bácsi munká-
jáért, és reméljük, hogy tanácsaival 
továbbra is segíti munkánkat. A szak-
szervezetek átalakulásától azt várom, 
hogy minél eredményesebben tud-
ják képviselni érdekeiket – mondta 
Szabados Ákos polgármester.  Hiller 
István országgyűlési képviselő szintén 
magas színvonalúnak ítélte Székler 
Zoltán eddigi munkáját.  
A nyugdíjasok ajándékműsorában 
felléptek a Gyulai István Általános 
Iskola tanulói, a Karizma Táncegyüt-
tes, Sárkány Krisztián és Józan Vivi-
en operetténekesek, Alex Tamás és 
Hetzmann Pál énekesek, valamint 
Varga Norbert (szintetizátor).       IM 

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Csomagot kaptak a 
mozgássérültek is

Három napon át 
ünnepeltek a nyugdíjasok

Adventi est a Gaál Imre Galériában

Földesi Gyula: 
Családtagjainkkal együtt tárjuk ki a szívünket

Herczeg Zsanett
bankár

– Családomnak, barátaimnak 
biztos megélhetést kívánok, 
és hogy amit elterveznek, ha 
küzdelem árán is, de sikerüljön 
nekik. Magunknak új otthont, 
kisfiamnak sikeres első évet. A 
kerületnek sok megnyert EU-s 
pályázatot, hogy tovább épül-
hessen, szépülhessen, az itt 
élőknek pedig bölcs választást 
kívánok.

Olvasóink 
jókívánságai
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A hagyományoknak megfelelően 
idén is minden pesterzsébeti óvo-
da karácsonyfát kapott ajándék-
ba Földesi Gyula országgyűlési 
képviselőtől!

A Humán Szolgáltatások Intézmé-
nye Marót utcai Idősek Klubjának 
karácsonyi kézművesvásárát hosszas 
készülődés előzte meg. Hat asztalnál 
árulták szebbnél szebb portékáikat az 
idősek, illetve a meghívott árusok. A 
betérő vendégek hamar megtalálták 
azt, amit kerestek, üres kézzel senki 
sem távozott. Földesi Gyula ország-
gyűlési képviselő és Juhász Lajosné al-
polgármester is válogatott ajándékot 
nálunk. Reméljük, akik karácsony-
ra kapják ezeket a meglepetéseket, 
ugyanazt a szeretet és örömet fogják 
érezni majd, amivel mi készítettük! 
Szittner-Bartus Beáta, klubvezető

Az önkormányzat immáron évről évre – mintegy hagyományt te-
remtve – megajándékozza a nagycsaládosokat december elején. Az 
idén a Csili Művelődési Központ Muszély Ágoston Termében tar-
tották az ünnepséget, ahol 29 család jelent meg. A szülők elhozták 
magukkal a gyerekeket.
Földesi Gyula országgyűlési képviselő, Szabados Ákos polgármester, 
Juhász Lajosné alpolgármester üdvözölte a megjelenteket és átadták 
az ajándékcsomagokat a nagycsaládosoknak. Ezután a Zűrzavar Ze-
nekar szórakoztatta a kicsinyeket akik közül többen táncra is perdül-
tek.                  IM 

– Ez már a második alkalom, 
hogy az ünnepek előtt Pest-
e r z s é b e t  Ön k o r m á n y z a t a 
ajándékcsomagot ad a rászo-
rulóknak. Idén sikerült kibő-
víteni a támogatottak körét, 
így a tavalyinál több, összesen 
1253 család részesül a támo-
gatásban. Szeretnénk, ha ez a 
hagyomány, amelyet a fideszes 
többségű képviselő-testület 
szavazott meg, az elkövetkező 

években is folytatódna  – 
mondta az alpolgármester. 
Bánó Miklós, aki civilben is 
fontos céljának tartja a kari-
tatív tevékenységet, elmond-
ta: olyan emberekről van szó, 
akik annak is örülnek, ha er-
kölcsi támogatást kapnak, ép-
pen ezért különösen fontosnak 
tartja az ilyen és ehhez hasonló 
eseményeket.

SZA

A piacot üzemeltető INTEGRIT-XX Kft. meleg pogácsával, forró te-
ával vendégelte meg az ovisokat, akikhez a Mikulás és a krampusza pónifogatos 
szekéren érkezett. Szaloncukrot, csokit és mogyorót adott a gyerekeknek, akik vi-
szonzásképpen a kedvességét, karácsonyi és Mikulás-dalokat énekeltek neki. Mind-
eközben kézművesek mutatták be termékeiket, és azt, miképpen készítik azokat. 

ünnepet nemcsak a 
naptárban írják pi-
ros betűkkel. Nézd 
a régieket, milyen 
áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen 

körülményesen, mennyi vad örömmel 
ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az 
ünnep a mély és varázsos rendhagyás."  
–  mondta, majd maga és az önkormányzat 
nevében áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánt a megjelenteknek.  
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató a bá-
nyászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, 
ágyú- és harangöntők védőszentjéről, a 
tizennégy segítőszent egyikéről, Szent Bor-
báláról és képzőművészeti ábrázolásáról 
tartott előadást.  
Az adventi esten Bella Péter tekerőlanton, 
Pócsik Viktor citerán játszott. Fellépett a 
Canto Armonico kórus Rózsavölgyi Ildi-
kó és Balásházi Bálint vezetésével,  Újhelyi 
Andrea és Barlay András, a Lajtha László 
AMI vonószenekara Balásházi Bálint és 
Pável Edit vezetésével. A trombitadarabokat 
Vass István trombitaművész adta elő.      im

1253 család részesült támogatásban

A Tátra téri piacon is járt a Mikulás

Földesi Gyula országgyűlési képviselő, Juhász Lajosné alpolgármester 
és Bánó Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöke 
is részt vett a hátrányos szociális helyzetűek karácsonyi ajándékcsomag-
osztásban a családsegítő központban.

Kézműves ajándékok 
a Marót utcából

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Ajándék a nagycsaládosoknak

Adventi est a Gaál Imre Galériában

Földesi Gyula: 
Családtagjainkkal együtt tárjuk ki a szívünket

Megérkeztek a fenyőfák! 

Bojinkáné Halasy Katalin
Nyugalmazott gyógyszertári 
szakasszisztens

– „Boldog ünnepeket” – szok-
tuk mondani, de a boldogság-
hoz egészség, szeretet és lelki 
béke kell. Drága családomnak, 
kedves barátaimnak és Pester-
zsébet minden lakosának ezt 
kívánom. Ha ezek teljesülnek, 
akkor valóban kellemes kará-
csony és boldog újév köszönt 
ránk.

Olvasóink 
jókívánságai
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Jöttek, láttak, énekeltek  A kórushangversenyen első alkalommal lépett fel határon túlról érkezett kórus a Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat meghívására. Az egyébként is színes előadásokhoz csatlakozott az Armenopolis kórus, akik Szamosújvár, a szamosújvári örmények kézfogását 
hozták el dalban. Erdély viharaiban már évszázadok óta őrzik örménységüket és magyarságukat, ezt a hagyományt mutatták be énekükkel Pesterzsébet 
érdeklődő közönségének. Köszönet a kórusnak, az ifjú hölgynek, Kántor Andreának, aki csellón kísérte, és vezetőjüknek, Molnár Annamáriának, aki 
összefogta és vezényelte őket. Köszönet a szamosújvári örmény egyházi közösségnek, hogy lehetővé tették fellépésüket!      Váczi Péter 

Egyházzenei kórushangversenyt tar-
tottak Verdi emlékére november 23-
án  az Árpád-házi Szent Erzsébet-
főplébániatemplomban. Immáron 
több mint két évtizede hagyomány, 
hogy kerületi és nem kerületi kóru-
sok mutatkoznak be ilyenkor a Csili 
Művelődési Központ szervezésének 
köszönhetően.
 

A rendezvény művészeti vezetője 
Rózsavölgyi Ildikó karnagy üdvözöl-
te a kórusokat, egyúttal megköszönte 
Czap Zsolt plébánosnak, hogy helyt 
adott a programnak, illetve kiemelte 
a József Attila Általános Iskola támo-
gatását is.

Földesi Gyula országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében  II. János Pál 
pápa szavait idézte: „A legszörnyűbb 
börtön egy bezárt szív.” 

– Valóban így van, és ezt refor-
mátus emberként is így gondolom. 
A mai napon, miközben fellépnek a 
kórusok, készülődünk az adventre és 
a karácsonyra, ilyenkor a szívek kitá-

rulkoznak. Legyen ez a mai hangver-
seny is a szívek kitárulkozásának estje  
– mondta, majd Kodály Zoltán gon-
dolataival ajánlotta a résztvevőknek 
a zeneműveket: „A zene az életnek 
olyan szükséglete, mint a levegő. So-
kan csak akkor veszik észre, amikor 
már nagyon hiányzik.” 

Nemcsak Verdi, hanem pél-
dául H. L. Hassler, G. Fauré, 
Praetorius, Kocsár Miklós, Bartók 
Béla, valamint Kodály Zoltán mű-

vei is felcsendültek. 
A kórusok és a közreműködők 

munkáját emléklappal és virággal  
köszönték meg a szervezők, amelyet 
Földesi Gyula országgyűlési képvise-
lő nyújtott át. 

Az összkar Verdi Nabucco című 
operájából a Rabszolgák kórusa és A 
lombardok operából a Zarándok kó-
rusa című művet énekelte. Vezényelt 
Takács László és B. Horváth Andrea. 

im

Egyházzenei kórushangverseny Felléptek

Erdélyből, Szamosúj-
várról az Armenopolis 
kórus, örményül adtak 
elő egyházi énekeket és 
népdalfeldolgozásokat. 
Vezényelt Molnár An-
namária, csellón köz-
reműködött Kántor 
Andrea.
Az Árpád-házi Szent 
E r z s é b e t 1 É n e k k a r 
Medgyes Sándor vezény-
letével, zongorán közre-
működött Homor Máté.
Avis Cantrix Leánykar 

Érdről. Vezényelt Rápli Györ-
gyi, zongorán közreműködött 
Király Ádám.
Canto Armonico Kamarakó-
rus, Balásházi Bálint és Ró-
zsavölgyi Ildikó vezetésével. 
Zongorán közreműködött Sza-
bados Jánosné.
Vox Voluptatis Kórus, Ráduly 
Ildikó közreműködésével. 

Több kép: www.pesterzsebet.hu

November 30-án meg-
gyújtották az első adventi 
gyertyát, a Városháza előtt. 
A harangjáték után Pálffi 
Krisztina karnagy vezény-
letével a Pesterzsébeti Vá-
rosi Vegyeskar karácsonyi 
dalt énekelt.

Szabados Ákos pol-
gármester e gondolatok-
kal kívánt áldott 
ünnepeket:

– Az előttünk 
álló napok re-
mélhetőleg vala-
mennyiünk és az 
ország számára is 
az örömteli vá-
rakozással telnek 
majd el.  Az egyik 
legfontosabb dolog az összetartozás, 
ami egymás tiszteletén és szeretetén 
alapul: az a fajta szeretet, amely-
ből, amelyről oly keveset beszélünk. 
Gyakran még családi körben sem 
nyitjuk meg a szívünket, de még a 
szánkat sem arra, hogy kimondjuk 
azt a szót: szeretlek. Nemcsak a sze-
relemmel kimondott szeretlek szóra 
gondolok, hanem amivel az ember 
az utcán és a környezetében élőkhöz 

szól. Talán az 
adventi időszak 
felerősítheti ben-
nünk azt az ér-
zést, amely mind 
a 1 s z í v ü n k e t , 
mind az ajkunkat 
szólásra nyithatja. 

Legyen is így, nem nagy dolgokról 
beszélünk, nem nagy dolgokat kí-
vánunk, hanem csak odafigyelést, 
segítséget, egymás iránt, egymásért, 
családunkért. Kevés odafigyeléssel 
örömteli pillanatokat szerezhetünk 
környezetünk és önmagunk számára. 
Ezekkel a szavakkal szeretnék min-
denkinek köszönetet mondani, akik 
kezdeményezték az adventi gyertya-
gyújtást, hagyományt teremtve ezzel. 

Békés, nyugodalmas na-
pokat és áldott karácsonyi 
ünnepet kívánok!

Szláby Tibor, a Szent 
Lajos-templom plébá-
nosa vezette le az egyházi 
szertartást. 

– Jézus Krisztus eljöve-
telére, az ő születésére ké-
szül a világ, évről évre mi 
is ezt tesszük. Új kezdet ez, 
a liturgiában az egyházi év 
kezdése. Hajnalhasadás, 

a megtisztulás vágya fogalmazódik 
meg az emberek szívében. Az adventi 
koszorún az egyre több meggyújtott 
gyertya fénye növekvő világosságot 
jelent. A világ sötétségébe, amit a 
bűn okozott, örök világosságot ho-
zott a saját személyével, mikor kö-
zénk jött, közénk született, hiszen ő 
a világ világossága – mondta, majd 
rövid ima következett. Ezután a plé-
bános megáldotta, majd meggyújtot-
ta az adventi koszorú első gyertyáját.  

Melis Gábor színművész az Ad-
venti üzenet című verset szavalta 
el,  majd  a Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, Beré-
nyi Andrásnak a jóvoltából meleg 
teával és pogácsával kínálták meg a 
résztvevőket.                Ilma

Hiszen ő a világ világossága!
Adventi gyertyagyújtás a Kosutiban 

Tuza Zoltán
gyógymasszőr

– Szüleimnek azt kívánom, még 
sok-sok évig meg tudjam nekik 
köszönni azt, hogy vagyok, hogy 
boldogulok az életben, és azt csi-
nálhatom, amit szeretek. Baráta-
imnak, hogy jövőre is viseljék el 
természetem, amit pedig el sze-
retnének érni az életben, azért te-
gyenek, mert senki más nem tesz 
helyettük. A pesterzsébetieknek 
azt kívánom, hogy ha szükséges, 
legyen erejük változtatni életü-
kön, akár fizikai, akár mentális ér-
telemben. Ami pedig még nagyon 
fontos: merjenek mosolyogni, és 
merjék kimondani a jót is!

Olvasóink 
jókívánságai

Juhász Lajosné kezdeményezése 
Az adventi gyertyagyújtás szo-
kását Juhász Lajosné alpolgár-
mester javaslatára vezették be, 
továbbá ötletgazdája és támo-
gatója a rendezvénynek Berényi 
András, a Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is.
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Pesterzsébeten, a felnőtt fogászati 
ellátásban elindult egy folyamat: je-
lenleg már két fiatal, frissdiplomás 
szakember várja az adott körzet lakóit 
a Székelyhíd utca 8. szám alatti fogor-
vosi rendelőben.

Dr. Balogh Enikő tavaly szept-
ember elején váltotta idősebb, nyug-
díjba készülő kollégáját. Bár nem 
volt könnyű helyzetben, hiszen előd-
je nagy ismertségnek és népszerűség-
nek örvendett a betegek körében, az 
eltelt egy év során bebizonyosodott, 
hogy méltó utódja lett Lakó doktor-
nak. 

Dr. Baumann Nóra egy évvel ké-
sőbb, idén szeptemberben kezdett a 
Székelyhíd utcában. Bár alig három 
hónapja állt munkába, a híre hamar 
elterjedt a betegek körében, így gyor-
san telik az előjegyzési naplója, 3-4 
hétre tud csak időpontot adni – me-
séli.

A prevenció mellett az idő-
pontra érkezés az, amit a két fi-
atal orvos igyekszik elterjeszteni 
betegei körében. A fogászato-
kon általában bevett szokás a 
páciensnek is sokkal kényel-
mesebb: nem kell hosszú órákat 
várakoznia az ellátásra várva, s 

természetesen a szakemberek is job-
ban tudnak tervezni így. Ezzel együtt 
az akut ellátást természetesen soron 
kívül biztosítják – hangsúlyozták.
Mivel pedig a két új fogorvos fontos 
célkitűzése a prevenció, külön előny, 
hogy az elmúlt hónapokban megsza-
porodott a fiatalabb páciensek száma 
a rendelőben.

A korábbihoz képest újdonságot 
jelenthet a 8. és a 9. körzet betegei-
nek, hogy az első találkozás része a 
fogkőleszedés, amit egy konzultáció, 
állapotfelmérés követ, amely alapján 
a két szak- e m b e r 
m e g t u d j a 

határozni a további kezeléseket.
– Az, hogy két frissen végzett 

fogorvos kezdett dolgozni a fogá-
szati alapellátásban, több előnnyel 
is jár: mindketten tehetségesek, és 
elsajátították azokat a modern tech-
nikákat, ismerik azokat a korszerű 
anyagokat, amelyek lehetővé teszik 
a precízebb munkavégzést, a páciens 
jobb ellátását. Éppen ezért tervezzük, 
hogy amennyiben lehetőség nyílik 
rá, ha egy idősebb kolléga a jövőben 
készülne visszaadni a praxisát, újabb 
fiatal fogorvost, fogorvosokat alkal-
m a z zunk – mondja 

Szász Dániel, 
az e l látást 
biztosító cég 
ügyvezetője.        
      SzA

Fiatalos fogászati betegellátás a Székelyhíd utcában

KIS KATALIN
1945–2013

Gyászol az 
„Attila”. A 
napokban 
elhagyott 
bennün-
ket valaki, 
akit sokan 
tiszteltünk 
és szeret-
tünk, aki végtelen alázattal, oda-
figyeléssel, szeretettel és követke-
zetességgel segített abban, hogy 
gyermekeink emberré váljanak.
Hihetetlenül nagy pedagógiai 
arzenálja volt, de mindig kész 
volt arra, hogy gyarapítsa azt. 
Látóterének1középpontjában 
a gyerekek álltak, hogy köny-
nyítse tanulásukat, elsajátította 
a szorobán használatát és a dőlt 
betűk írásának tanítását is. Nem 
tűrte maga körül a rendetlensé-
get, arra tanította „gyerekeit”, 
legyen belső szükségletük a rend.
Mindig visszahúzta a szíve az is-
kolába, még három éve is „beug-
rott” helyettesítő napközisként. 
Hívtuk, és jött. Jött, mert szük-
ség volt rá. Szerette az iskolát és a 
gyerekeket, akiknek egész dolgos 
életét felajánlotta. 

IGAZI TANÍTó NÉNI VOLT!

A pesterzsébeti Farkas Gyulát jól is-
merik futó és duatlonos körökben. A 
32 éves sportember a közelmúltban 
egy észak-írországi futóversenyen a 
több mint száz fős mezőnyben nagy-
szerűen szerepelt, harmadikként ért 
célba.

Lapunk is többször adott már 
hírt a pesterzsébeti amatőr futó és 
duatlonos, Farkas Gyula eredménye-
iről, valamint arról a kezdeményezé-
séről, amely révén kialakult egy futó-
közösség a Duna-parton. 

A kerékpárúton és környékén 
rendszeresen együtt futnak olyan 
emberek, akik korábban nem ismer-
ték egymást, pedig valamennyien a 
kerületben vagy a környékén laknak.

A lelkes fiatalember ismerősei 
révén tavaly eljutott az észak-íror-
szági Armagh városába, és elindult 
a település futóversenyén, ame-
lyen hatodik lett. Az ír határhoz 
közeli, 15 ezer lakosú, katolikus 
városban az idén is megrendezték 

az utcai versenyt, 
és a rövidebbik tá-
von, négy mérföl-
dön ismét rajthoz 
állt Farkas Gyula. 
Ezúttal jobban 
ment neki, mint 
az előző évben, 
a harmadik leg-
gyorsabb volt a 
mezőnyben. 

– Több mint százan vállalkoztak 
a valamivel több mint hat kilométer 
megtételére. Felhős-napos időben, 
tizenöt fokban futottunk, az első há-
rom mérföldön enyhén emelkedős 
volt a terep, majd a végén lejtőn le-
felé haladtunk. Nem tudtam, hánya-

dik helyen vagyok, csak a célban 
derült ki, hogy harmadik lettem 
– idézte fel a történteket Farkas 
Gyula.

Miközben Gyula a zöld szi-
geten tette próbára magát, itthon 
a Budapest-maratonon indult a 
pesterzsébeti futókörhöz tarto-
zó négy ifjú hölgy. A Mészáros 
Krisztina, Kiss Krisztina, Rábai 
Edina, Várócziné Elekes Aranka 
összetételű csapat a stafétaverse-
nyen vett részt.                      MS

Farkas Gyula bronzérmet hozott Észak-Írországból

Farkas Gyula (jobbról a második) csak a célba érve tudta meg hogy dobogós lett

dr. Zsódi Gyula
ügyvéd

– Családomnak és barátaimnak 
egészségét, békét, derűt és anyagi 
biztonságot kívánok sok szeretettel 
fűszerezve. Az itt élő embereknek 
pedig lét-, jog- és közbiztonsá-
got! Ez utóbbit nem ragoznám. 
A jogbiztonságról annyit, hogy 
legyenek megalapozott, hosszú 
távra szóló, követhető és a több-
ség érdekeit szolgáló jogszabályok. 
Mivel pedig a létbiztonság alapja 
a munka, ezért azt kívánom, hogy 
minden munkaképes, dolgozni 
szerető és akaró embernek meg-
élhetést biztosító munkája legyen!

dr. Baumann Nóra dr. Balogh Enikő 

Olvasóink 
jókívánságai
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Az Erzsébet-napok 
keretében köszön-
tötték azokat a ke-
rületi házaspárokat, 
akik idén 50, 60 éve 
kötöttek házasságot. 

– Önök már jól 
tudják, megértik, 
hogy ünnepnapok 
csak akkor lesz-
nek, ha megállunk 
egy pár percre, pár 
órára, hogy örül-
jünk egymásnak. 
Pesterzsébet ön-
kormányzatának polgármesteri hi-
vatala mindent megtesz azért, hogy 
ezt a napot ünneppé varázsolja 
– ezekkel a szavakkal köszöntötte 
Garasné Ficsor Zsuzsanna anya-
könyvvezető a megjelenteket.

Szabados Ákos polgármester 
elárulta: a korábbi években, ami-
kor e jeles alkalmakból beszédet 
mondott, sosem tudta könnyek 
nélkül megtenni. Gabriel García 
Márquez Búcsúlevelének részletét 
olvasta fel, amit szeretteivel válasz-
tott ki. 

Garasné Ficsor Ágnes szerint 
a házasság nemcsak a legszebb 

emberi érzelem beteljesülése, ha-
nem ennél sokkal több: felelős-
ségvállalás, bizalmat, és olykor, ha 
kell, lemondást is jelent. 

– Önök 50-60 éve a legszebb 
ajándékot adták egymásnak: ön-
magukat. S bár nem könnyű az 
együttélés, önök bebizonyították 
azt, hogy szeretetben, alkalmazko-
dással és felelősséggel le lehet élni 
egy életet egymás oldalán.

A házaspárok megismétel-
ték fogadalmukat, majd ahogy 
az ilyenkor szokás, megcsókolták 
egymást. 

Szabados Ákos, valamint dr. 

Vas Imre és Juhász Lajosné al-
polgármesterek emlékplaket-
tel és virággal gratuláltak a kerek 
évfordulókhoz. A megható, szép 
percekhez hozzájárult Szabó Ida 
énekművész és Soós Béla opera-
énekes is, akik az eseményhez illő 
dalokkal köszöntötték a házaspá-
rokat. A pezsgős koccintás után 
a Csili étteremben folytatódott 
a nosztalgiázás. Az önkormány-
zat díszebéddel kedveskedett az 
arany- és a gyémántlakodalmasok-
nak.                                 SzA

Több fotó: www.pesterzsebet.hu

Szabados Ákos polgármester is 
meglátogatta otthonában és az ön-
kormányzat nevében jókívánsága-
it fejezte ki Kósa Istvánné, Julika 
néninek, aki novemberben töltötte 
90. születésnapját.

Julika néni a Tolna megyei Für-
geden lakott férje haláláig, akivel 40 
évig élt boldog házasságban, és aki-
vel három lánygyermeket neveltek.  
A Pécsi Kesztyűgyár dolgozójaként 
ment nyugdíjba.

Férje halálát követően Budapestre 
költözött fiatalabbik lányához, akivel 
azóta is együtt él.  

Itt, a fővárosban nyugdíjasként 
portás munkát vállalt a Hazai Fésűs-
fonó és Szövőgyárban, emellett lánya 
telkén is gazdálkodott, ahol minden 
finomságot megtermelt, amire egy 
háztartásban szükség volt. A családi 
házban, ahol él, jelenleg is kertészke-
dik, ami a sütés-főzés mellett a hob-
bija is. 

Figyelemmel kíséri a politikai, 
közéleti eseményeket, de a sport-
események is középpontba kerültek 
nála, mivel dédunokája, Bianka a 
magyar junior teniszválogatott tagja.

A kertészkedés, sütés-főzés 
a hobbija Julika néninek

A 90 éves Csentes Istvánnét köszön-
tötte a Lajtha utcai Idősek Klubjában 
Juhász Lajosné alpolgármester. Böbe 
néni naponta jár az otthonba, nem 
szeret egyedül lenni. Itt barátaival 
beszélget, nézi a tévét, kézimunkázik. 
Imádja Pesterzsébetet, második hazá-
jának tartja.

Nemesnádudvaron született. Bol-
dog gyerekkorát sűrű munka váltotta. 
Hamar be kellett segítenie a háztar-
tásba, a háztáji munkába. 

Majd 70 évvel ezelőtt költö-
zött Pestszenterzsébetre, ahol hamar 
munkát talált. Péknek tanult, és pék-
ként dolgozott a Fővárosi Sütőipari 

Vállalatnál. Végig élt háborút, forra-
dalmat, de mindig azt mondta: "Amíg 
friss kenyér van, baj nem lehet!" 
Nyugdíjaztatásakor  állami kitünte-
tésben részesült: a Munka Érdemrend 

Ezüst fokozatát vette át a Parla-
mentben, élete munkájának 
elismeréséért.

Szereti a nótákat, slágereket, 
de a "düb-düb" zenét is meg-
hallgatja, mert ahogy mondja: 
az úgy fiatalítja az embert!

Zárásként, életfilozófiája-
ként egy régi szakállas viccet 
emleget:

Megkérdik a 130 éves kau-
kázusi bácsit, mi a hosszú élet 

titka, mire az agg: sok-sok kefír, és idő 
előtt nem szabad meghalni. 

Egy kedvenc poénjával kíván  
mindenkinek minimum két hetet! 
Tudják! Ez minimum 77 év! 

Minden napot aktívan éljünk meg!

Postaláda 

Életre szóló élményt kaptunk 
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani, elsősorban Szaba-
dos Ákos polgármester úrnak és 
minden kedves munkatársának 

a november 21-én megrendezett 
50-60 éves házasok ünnepségéért. 
Rég nem volt ennyire csodálatos az 
idősekkel törődő és ünneplő meg-
emlékezés. A mai rohanó és ne-
héz gazdasági helyzetben, nem kis 
erőfeszítést tettek értünk. Ez egy 

életre szóló élmény volt számunk-
ra, amit a gyönyörű emlékplakett is 
megerősít. Nem tudunk mást ad-
ni cserébe, csak magunkat és hálás 
köszönetünket.

Tisztelettel: Szikszai Erzsébet és 
férje, Szentgyörgyi István

50. házassági évforduló
Béres Rozália és Harsányi Zoltán, 
Dévai Katalain és Zoltán György, 
Fekete Margit és Straub György, 
Fibi Magdolna és Kartali László, 
Frankó Márta és Szilák László, 
Helmeczi Erzsébet és Buda Endre, 
Hiller Irén Irma és Végh László Ist-
ván,  Karsai Gizella és Szűcs János, 
Kósa Katalin és Simon Gyula,  Ma-
rián Irén és Tihanyi Ákos, Mányák 

Mária és Csapó János, Márkus Judit 
és Vida Gyula, Mészáros Krisztina 
és Hucker Péter, Nagy Anna Em-
ma és Szondi István, Oláh Gizella 
és Horváth István, Polyák Katalin 
és Ősz Jenő, Sahin Tóth Katalin és 
Hinkelmann Antal Tamás, Selmeci 
Erzsébet és Horváth Gyula, Szauer 
Katalin és Ványik József, Szikszai 
Erzsébet és Szentgyörgyi István, 
Szikszai Sarolta és dr. Sármány 

László, Totzl Adrienne és Bán 
László János, Tóth Zsuzsanna és 
Csáki László, Vaszil Borbála és 
Pálovics Ferenc, Végh Magdolna és 
Szecsődi László, Vigand Klára és 
Vidra Ferenc, Zsubori Erzsébet és 
Váci Tibor

60. házassági évforduló
Csincsa Jolán és Hochrein András, 
Gazdag Irma és Tóth Gyula 

A legszebb ajándékot adták egymásnak: önmagukat!
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Stercz Zsuzsanna
nyugdíjas

– Családomnak nagyon jó 
egészséget, sok sikert, boldog-
ságot és szebb jövőt! Baráta-
imnak szintén jó egészséget, a 
legszebbeket és a legjobbakat! 
A pesterzsébetieknek először is 
tiszteletet egymással szemben, 
békességet, s természetesen – 
mint tősgyökeres erzsébeti – 
nagyon jó egészséget kívánok!

Olvasóink 
jókívánságai
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A Városháza melletti játszótér bő-
vítése után az önkormányzat közel 
10 millió forintért felújíttatta az 
egykori nyilvános WC-t. A helyiség 
korszerű, pelenkázóval is felszerel-
ték. A baj csak az, hogy nemigen lá-
togatják. A bokor sajnos még min-
dig népszerűbb.

A kisvonatos ját-
szótér a bővítés után 
is gyakran túlzsúfolt. 
A gyerekek nagyon 
szeretik, nagyon sok 
időt töltenek itt, és eb-
ből adódóan korábban 
gyakori volt az a prob-
léma is, hogy vajon a 
szülők hová vigyék vé-
cézni őket. Most a lehe-
tőség adott, sőt helyben 
van, ám nem sokan él-
nek a lehetőséggel, pe-
dig a nyilvános toalettbe 
teljesen új gépészeti be-
rendezéseket, elektromos vezeté-
keket, vizesblokkokat, csatornát 
és fűtési és szellőzési rendszert épí-

tettek be, új burkolatot kapott a 
helyiség.  

Egy vállalkozás üzemelteti, 
s mindennap (hétvégén és ün-
nepnapokon is) reggel 8-tól este 
8-ig tart nyit-
va. Használata 
pénzbe kerül 
(kivéve, ha 

valaki csak 
pelenkázni 
akar, ami 
ingyenes), 

hiszen mindennap ott van valaki, 
aki beszedi a 100 forintokat, és 
rendben tartja a mellékhelyiséget. 

Mégis lehet, hogy ez az összeg 

tartja vissza a szülőket? Sajnos a 
gyerekeket ugyanúgy beviszik/
beküldik a bokrok mögé, mint 
eddig. Pedig a közterületi pisilés 
sokkal drágább lehet, mint 100 

forint. A közterület-fe-
lügyelő akár 50 ezer 
forint büntetést is 
kiszabhat, életkortól 
függetlenül.

– Nem is tűnt fel 
eddig, hogy nyilvános 
WC-t alakítottak ki, 
hiszen sehol nincs ki-
táblázva – mondta K. 
Anikó, aki négyéves kis-
lányával, Kittivel szinte 
napi látogatója a játszó-
térnek. 

– Nagyon örülök, 
hogy megnyílt, biztosan kihasz-
náljuk majd – tette hozzá. 

Barátnője, V. Erzsébet azon-
ban még 100 forintot sem szíve-
sen adna ki a vécézésért. 

– Eddig is megoldottuk, nem 
lakunk messze, ha gond van, csak 
hazaugrunk a fiammal – mondta. ya

Olvasónk kérdezte 
Hajnal: Gyönyörű lett az illem-
hely, én nagyon vártam hogy 
kész legyen, örülök is, hogy fi-
zetős, így legalább rendben lesz 
tartva. De mégis hogy a csudá-
ban lehet ide babakocsival le-
jutni? Mert az egy dolog, hogy 
az ember nem szívesen hagyja 
őrizetlenül az üres babakocsit, 
de mi van akkor, amikor mond-
juk a kistesó épp benne alszik? 
Márpedig ez a játszótéren meg-
lehetősen gyakori dolog.
Lászik  Attilától a Városfejlesztési 
Osztály vezetőjétől a következő 
választ kaptuk:  Tudunk a prob-
lémáról  és elkezdtük keresni a 
megoldást. Az idei költségve-
tésből sajnos már nem tudjuk 
megvalósítani, de jövőre meg-
oldjuk, hogy babakocsival is le 
lehessen jutni  az illemhelyre.

Felújították a Városháza melletti nyilvános illemhelyet

A Nemzetközi Kolping Szövetség a 
2012-2013-as esztendőt az önkén-
tesség évének nyilvánította. A világ 
valamennyi kolping egyesületét körle-
vélben értesítették, hogy milyen tevé-
kenységet folytassanak.

Kórházban, óvodában vagy idő-
sek otthonában végezzenek teljes 
felújításokat, vagy egy gyermekját-
szótér építését végezzék el, létesítse-
nek parkot, tisztítsák meg az erdőket. 
Feladatul szabták, hogy ehhez vagy 
az első kapavágáshoz hívják meg a 
település vezetőit. Takács István, a 
Pestszenterzsébeti Kolping Egyesület 

Október végén és november elején a 
Pesterzsébeti és Soroksári Polgárőrség 
a XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság beosztottjaival, valamint Bu-
dapest más polgárőr-egyesületeinek 
tagjaival közösen vigyáztak a Pesterzsé-
beti temetőbe kilátogatók biztonságá-
ra, nyugalmára.

A megemlékezés napjaiban a te-
metőből, illetve annak környékéről 
bűncselekményt nem jelentettek – 
tudtuk meg Szászvárosi Zsolttól, a 
Pesterzsébeti Polgárőrség elnökétől.

Polgárőreink november végétől a 
rendőrség felkérésére ismételten bese-
gítenek a kerületi iskolák előtti gya-
logosátkelőkön történő biztonságos 
átkelésben.

elnöke elmondta, legjobb helyszín-
nek a Szent Antal-templom kertje 
bizonyult, mert teljesen elhanyagolt 
kertet találtak. Megtisztították a le-
vágott gallyaktól, nyesedékektől. 14 
facsemetét, ugyanennyi cserjét és 28 
tuját telepítettek.

– Ezúton is kérjük az 
autósokat, hogy az oktatási-
nevelési intézmények kör-
nyékén lassítsanak, és jobban 
figyeljenek oda a gyermekek-
re! – hívta fel a figyelmet az 
elnök.

Az év végi ünnepek 
közeledtével, a nagybevá-
sárlások miatt a piacok, nagyobb 
bevásárlóhelyek, kirakodóvásárok 
környékén sűrűbben adnak szolgála-
tot a polgárőrök, hiszen ezt az idősza-
kot a bűnözők is jobban kedvelik. 

Szászvárosi Zsolt azt mondja: – 
Bár ilyenkor a csapból is ez folyik, 
úgy tűnik, nem lehet elégszer elmon-
dani: figyeljünk jobban értékeink-
re! A tapasztalat az, hogy a hosszú 

– Az önkormányzatot kér-
tem meg, hogy támogassa az 
akciónkat. Meghallgatásra talált 
a kérésünk, ezt külön köszönjük 
Szabados Ákos polgármester-
nek, illetve Adorján Csillának, a 
szociális foglalkozó vezetőjének 
– mondta.

A faültetésre november 30-
án került sor, melyen Szabados 

Ákoson kívül részt vett Földesi Gyu-
la országgyűlési képviselő is. Szláby 
Tibor, katolikus plébános a hívekkel 
együtt megköszönte az adományt, 
melyet megáldott, majd közösen 
imádkoztak.             IM

sorbanállás, az 
idegeskedés miatt sajnos a kelleténél 
figyelmetlenebbek vagyunk, ezt pe-
dig egy pillanat alatt kihasználják az 
elkövetők, és tüntetik el táskánkat, 
értékeinket. Szintén fontos, hogy ne 
hagyjunk a kocsik utasterében sem-
mit, s ne az áruház parkolójában pa-
koljunk mindent hátra a csomagtar-
tóba, mielőtt oda bemennénk, mert 
ezt a bűnözők is láthatják.         SzA 

Tujákat, facsemetéket ültettek a kolpingosok

A biztonságos átkelést segítik a polgárőrök
Hirdessen 

a Pesterzsébet újságban! 
Keretes hirdetésekért hívja a 

20/392-33-83-as 
telefonszámot!
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Gere Zsoltné
adminisztrátor

– Még több szeretetet, kitartást, 
megértést kívánok családom-
nak a 2014-es évre. A barátok-
nak egészséget, szeretetet és sok 
pénzt! Pesterzsébet lakóinak pe-
dig munkát, egészséget és szere-
tetet, jobb közbiztonságot!

Olvasóink 
jókívánságai
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Önismereti és kommunikációs 
tréninget hirdetett Pesterzsébet 
Önkormányzatának Család-
segítő Központja. Az első cso-
port karácsonyig befejezi a hét 
alkalomból álló közös munkát. 
A kedvező tapasztalatoknak, a 
pozitív visszajelzéseknek kö-
szönhetően az intézmény jövő janu-
árban új tréninget hirdet, amelyre 
még lehet jelentkezni.

A kommunikációs tréning 
célja a résztvevők készségeinek és 
önbizalmának erősítése, szorongá-
suk csökkentése, a stresszhelyzetek 
kezelésének megtanítása. Ebből 
adódóan nemcsak álláskeresők je-
lentkezését várják, hanem azokét 
is, akik megbízással vagy határozott 
idejű szerződéssel dolgoznak, illet-
ve nem olyan helyen vagy olyan 
pozícióban, amely számukra a leg-
megfelelőbb.

– A tréning hét alkalomból áll, 
hetente egyszer 120 percig tart, és 

elméleti, valamint gyakorlati rész-
ből tevődik össze. Az eddigi visz-
szajelzések szerint éppen ez utóbbi 
a résztvevők számára a különösen 
pozitív hozadék. A gyakorlatok so-
rán ugyanis az állásinterjútól kezd-
ve a családi helyzetekig sokféle szi-
tuációban kipróbálják magukat a 
résztvevők, és tökéletesítik szerepü-
ket, mondanivalójukat, hozzáállá-
sukat. A most futó tréningen heten 
vesznek részt. Közülük van olyan, 
aki korábban nem mert elmenni 
állásinterjúra, három foglalkozás 
után azonban elegendő bátorságot 
és magabiztosságot gyűjtött ahhoz, 
hogy ezt megtegye – tudtuk meg a 
tréning vezetőjétől, Mosonyi Erzsé-
bet mentálhigiénés tanácsadótól. 

A tréning résztvevői elsajátít-
hatják a saját maguk számára legal-
kalmasabb stresszkezelő technikát, 
emellett segíti saját élethelyzetük 
elfogadását, valamint saját erőssé-
geik megismerését, képességeik fej-
lesztését.                 SzA

Azért, hogy könnyebb legyen az álláskeresés

A tréning ingyenes
Várják az érdeklődő pesterzsé-
beti lakosok jelentkezését. Ér-

deklődni Mosonyi Erzsébetnél a 
283-0283-as vagy a 0620/514-

83-27-es számon lehet.

Hozzávalók:
1 kg finomliszt
30 dkg porcu-
kor
1 csipet só
30-40 dkg vi-
rágméz
3 tojás
3 evőkanál mar-
garin
1 teáskanál szódabikarbóna
3 dkg fahéj
1 dkg őrölt szegfűszeg
1 csomag mézeskalács-fűszerkeve-
rék kb. 2 dkg

A lisztet, a porcukrot, a fűszere-
ket és a szódabikarbónát is szitáljuk 
át (akár egy sűrű tésztaszűrőn), majd 
keverjük össze őket fakanállal. Üssük 
bele az egész tojásokat. A tésztát lá-
gyíthatjuk úgy, hogy csak egy egész 
tojást és 2-3 tojássárgáját ütünk bele, 
a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban 
letakarva hűtőszekrénybe tesszük. A 
szobahőmérsékletű margarint tegyük 
a tésztába, és dolgozzuk össze – ekkor 
még nem áll össze a tészta –, majd 
öntsük hozzá az előzőleg forró vízbe 
állított langyos mézet. Ha a tálhoz 
ragadna a tészta, kevés liszt hozzáadá-
sával gyúrjuk addig, amíg elválik az 
edény falától. Viszonylag lágy tésztát 

g y ú r j u n k 
margar in , 
esetleg kevés 
langyos víz 
hozzáadásá-
val. Takar-
juk le vastag 
konyharu-
hával, és leg-

alább 3-5 órán keresztül, de legjobb, 
ha egy egész éjszakán át hagyjuk áll-
ni. Ne ijedjünk meg, ha pihentetés 
után repedezett lesz a tészta, addig 
gyúrjuk, amíg képlékeny lesz. 

A tésztát szedjük több részre, és 
egyszerre mindig egy cipót nyújt-
sunk ki. Vékonyan lisztezzük meg a 
gyúródeszkát, majd sodrófával nyújt-
suk ki a tésztát kb. 3-4 milliméter 
vastagra, de a nagyobb figurák sü-
tésénél vastagabbra. Apró, türelmes 
mozdulatokkal dolgozzunk! A tészta 
kinyújtása után lisztbe mártott ki-
szúróval szaggassuk ki a formákat, és 
helyezzük őket sütőpapírra. Ezután 
tegyük forró sütőbe őket, és közepes 
lángon süssük. Amikor már egyenle-
tes aranybarna minden forma, akkor 
vegyük ki őket, és amint kihűlt, fo-
gyaszthatjuk is a finomságokat.

Jó étvágyat kívánunk!
INTEGRIT-XX. Kft.

Mézeskalács recept A társasházkezelő iroda
ünnepi nyitva tartása

Utolsó munkanap:
2013. december 20. 
péntek 12:00 óráig

Az ünnepek ideje alatt a társashá-
zak ügyintézői telefonos ügyeletet 

tartanak 2014. január 5-ig.

Ügyintézőink telefonszámai:

Miskó Zsuzsanna: 
06-30/625-1737

Fehérné Molnár Ilona:
06-30/676-5783

Grózné Ferdinánd Andrea:
06-30/676-5784

Martonosi Edit:
06-30/388-2572

Németh Ágnes:
06-30/435-1349

Első ügyfélfogadási nap:
2014. január 6. 

Hétfő 13:00 órától

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk!
Társasházkezelői Iroda

Ady Endre Általános Iskola
január 09.     0700– 1300

január 16.     1200– 1700

Hajós Alfréd Általános Iskola
január 13.    0700– 1300

január 20.    1200– 1700   

József Attila Általános Iskola
január 14.     0700– 1300

január 21.     1200– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
január 14.     0700– 1300

január 23.    1200– 1700

Gyulai István Általános Iskola
január 14.     0700– 1300

január 21.     1200– 1700

Tátra Téri Általános Iskola
 január 09.      0700– 1300

 január 16.     1200– 1700

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
január 14.     0700– 1300

január 21.     1200– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
január 13.     0730– 1300

január 20.     0800– 1200

február hónapra
Ebéd- és pótbefizetés

Oláh Márton
vállalkozó

– Családomnak azt kívánom, 
hogy rendeződjenek a ki-
alakult problémák, és ismét 
egységben élhessünk. Baráta-
imnak sokkal több sikert kívá-
nok, mint az elmúlt években 
volt, és azt, hogy elinduljon 
életükben egy kiegyensúlyo-
zott fejlődés. A pesterzsébe-
tieknek azt, hogy ismét egy 
biztonságos, szerethető ke-
rületben élhessünk, ahová 
örömmel jön haza az ember, 
és amelynek utcáin félelem 
nélkül tudunk járni.

Olvasóink 
jókívánságai

Ünnepi nyitva tartás
a piacokon

TÁTRA TÉRI PIAC:

December 21. Szombat 600-1700

December 22. Vasárnap 600-1400

December 23. Hétfő 600-1600

December 24. Kedd 600-1200

December 25. Szerda  Zárva

December 26. Csütörtök  Zárva

December 27. Péntek 600-1800

December 28. Szombat 600-1400

December 29. Vasárnap 700-1300

December 30. Hétfő 600-1600

December 31. Kedd 600-1200

Január 01. Szerda  Zárva

VÖRÖSMARTy TÉRI PIAC:

December 24. Kedd 700-1200

December 25. Szerda Zárva

December 26. Csütörtök Zárva

December 27. Péntek 700-1600

December 28. Szombat 600-1300

December 29. Vasárnap Zárva

December 30. Hétfő 700-1300

December 31. Kedd 700-1200

Január 01. Szerda   Zárva
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A gyönyörűen fel-
díszített1teremben 
Szabados Ákos polgár-
mester köszöntő szavai 
után a Krím-félszigeti 
testvérvárosunkból, 
Alustából érkezett 
gyermektánccsoport 
keringőjével kezdődött 
a mulatság. 

A1nagyközönség 
előtt a külföldi dísz-
vendégek nevében 
Velykyi Kniaz Vitaliy 
kitüntetésben része-
sítette a testvérvá-
rosi kapcsolat épí-
téséért Pesterzsébet 
polgármesterét és az 
Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat el-
nökét. 

Az est során a 
bálozók kóstolhat-
tak tokaji borokat a 
Disznó-kő Pincészet 
jóvoltából, valamint 
szemet is gyönyör-
ködtető csokolá-
dékölteményeket a 
pesterzsébeti My Choccy Kézmű-
ves Manufaktúra finomságaiból. 
Divatbemutató keretében Gisztl 
Anna, Szabó Gyula divattervezők 

ruhakollekcióit és 
Fazekas Zsuzsanna ékszertervező 
munkáit is láthatta a közönség. Az 
alustai Ulibka ifjúsági csoport fer-
geteges néptáncokat adott elő. A 

finom vacsoráról a Csili étterem, 
a talpalávalóról a Helikon Band 
gondoskodott. A tombola fődíja-
ként tiroli kikapcsolódást nyertek 
a szerencsés bálozók.             ENA 

Európa-szerte egyre népszerűbb sport 
a nordic walking, magyar nevén észa-
ki gyaloglás. Ez olyan mozgásforma, 
amelyben egy pár speciális bot és egy 
különleges gyaloglótechnika révén 
izmaink nagy részét megdolgoztathat-
juk, fejleszthetjük állóképességünket, 
ám ezt kíméletesen 
tehetjük. Karácsony 
után Pesterzsébe-
ten is hódolhatunk 
a  több spor tá-
gat ötvöző1nordic 
walkingnak.

Az erzsébeti észa-
ki  gya loglás  a 
kerületünkben 
lakó Kun Gyulá-
né ötlete. Ő már 
másfél éve űzi ezt 
a sportágat.
– Nekem mindig utaznom kell egy 
másik városrészbe, ezért arra gon-
doltam, jó lenne, ha nálunk is len-
ne lehetőség a nordic walkingra, és 
elterjedne ez a sport Erzsébeten – 
magyarázta Kun Gyuláné Erzsike. 
– Találtam is egy edzésekre és túrá-
zásra alkalmas területet, mégpedig 
a kórház mögötti Gubacsipusztán. 

Másfél-két óra alatt bejártam, és 
kitűnően alkalmas a „botozásra”. 
Aki azt gondolja, hogy elég csu-
pán megfogni a két botot, és már 
lehet is északi gyalogolni, az téved. 
Mint minden mozgás előtt, itt is 
szükség van a megfelelő bemele-

gítésre. Többek között erről is szó 
esik majd december 27-28-29-én 
a Köves út és az Alsóhatár út talál-
kozásánál – az első nap 10, aztán 
14, majd ismét 10 órakor.
 Szakemberek várják majd az ér-
deklődőket, akik megmutatják, 
hogyan kell elkezdeni ezt a spor-
tot. A nordic walking egészség-

megőrző hatása világszerte közis-
mert, orvosok is támogatják, hogy 
különböző betegségekkel küszkö-
dő emberek így eddzék magukat, 
hiszen egyáltalán nem megerőlte-
tő számukra.
– Megkerestem az ötlettel Juhász 

Lajosné alpol-
gármestert is, aki 
nagyon  j ónak 
találta a kezde-
ményezésünket, 
és azt mondta, ő 
is ott lesz a majd 
a december végi 
bemutatónkon 
– mondta Kun 
Gyuláné, aki sze-
retne egyesületet 
alakítani,1mert 
így részt vehet-
nénk a pályáza-

tokon, ami szükséges lenne a to-
vábblépéshez.
Aki úgy gondolja, karácsony után 
szívesen megmozgatná magát, és 
szeretne többet megtudni a nordic 
walkingról, a 30/608-8615-ös tele-
fonszámon vagy az induljunk14@
gmail.com e-mail címen érdek-
lődhet.                   MS

Álljon fel a karosszékből, és jöjjön el
a nordic walking  kerületi bemutatójára! 

A Hamupipőke modern változata 

A Hamupipőke című zenés tán-
cos előadáson a herceget Kurucz 
Sándor (X-Faktor koreográfusa), 
a Hamupipőkét Marsi Laura 
(Cirkusz Színház artistája), a 
macskát Harót Balázs (X-Faktor 
táncosa), az egeret Hermann 
Bertold (Sztárban sztár című mű-
sor táncosa) alakította. 

Ritmusos eredmények 
A Soroksári Sportcsarnok-
ban, a ritmuscsapatok nem-
zetközi nyílt döntő kupáján a 10 
év alattiak six step crew műfaj-
ban (koroegráfusuk: Kucsera Tí-
mea) országos bajnokok lettek. 
Felnőtt csoportjuk a Sassy Girls 
2. helyezést ért el, junior tánco-
saik, a Streetfighters formáció a 
hip-hop táncstílus 3. helyezettjei 
lettek (koreográfusuk: Serkédi 
Gabriella, Hermann Bertold).   im

PMS Dance hírek

Nagy Barbara Katinka
gimnáziumi tanuló

– Pesterzsébet közterületei le-
gyenek tisztábbak, tűnjenek el 
az illegális szemétlerakóhelyek, a 
parkok gondozottak, zöldellők és 
virágosak legyenek! És még egy 
kívánság: az utcán sötétedés után 
ne kelljen szorongani, ezért sok-
kal jobb közbiztonságot szeret-
nék. Családomnak jó egészséget, 
boldogságot, az unokatestvérem-
nek sikeres érettségit és felvételi 
kívánok. Barátaimnak pedig azt, 
amit saját magamnak is, hogy 
sikeresen tudjuk venni a középis-
kola első évének akadályait.

Olvasóink 
jókívánságai

Erzsébet-bál 2013
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Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Az AIDS világnapja alkalmából 
szervezett rendezvényt a Buda-
pest Főváros Kormányhiva-
tala Budapest XX. Kerületi 
Népegészségügyi Intézete és 
a Csili Művelődési Ház a 
kerületi 14–18 éves korosz-
tálynak. A programot az 
önkormányzat támogatta.

Elsőként dr. Zacher Gá-
bor, az Erzsébet Kórház 
főorvosa tartott „Szúr6od” 
címmel előadást. A népszerű 
szakembert vastapssal és han-
gos füttyszóval búcsúztatták 
a gyerekek, akik közül töb-
ben közös fotózásra is fel-
kérték, és természetesen 
néhány szót váltottak 
vele.
A második turnusba 
érkező diákokat 
Juhász Lajosné 
köszöntötte.
– Úgy érzem, 
kicsit beava-
t o t t k é n t 
beszé lhe-
tek hozzá-
tok, hiszen 
l e g k i s e b b 
g y e r m e k e m 

Ne forduljon elő új HIV-fertőzés!
23 éves fiú, akinek, 

u g y a n ú g y,  a h o g y 
most nektek, min-
di g  e l m o n d o m , 
hogy a legfonto-
sabb a megelőzés 
és a felelősségteljes 
gondolkodás. 
Ezt követően dr. 
Szlávik János, a 
Szent László Kórház 

főorvosa, „Ésszel az 
AIDS ellen” címmel 

tartott előadást.
A diákok az előadások 

mellett tablókról, 
prospektusokból 
is tájékozódhat-

tak az AIDS és a 
HIV-fertőzéssel 

kapcso la tos 
tudnivalók-

ról, kérdé-
s e i k k e l 

p e d i g 
a Csa-
ládvé-
d e l m i 
Szolgá-

lat védő-
n ő j é h e z 

fordulhat-
tak.         SzA

Kilencvenhárom fekvőbeteg intéz-
mény összesen 33,1 milliárd forintot 
kap, amelyet a lejárt szállítói tarto-
zás kifizetésére fordíthat - közölte az 
egészségügyért felelős államtitkár. 
Földesi Gyula országgyűlési képviselő 
mindehhez hozzátette, a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház 230 millió forintot 
kapott.

Szócska Miklós elmondta, a pénz 
elosztásánál figyelembe vették 
az üzemgazdasági eredménye-
ket, költségelemzést végeztek. 
Megnézték például azt is, hogy 
hol milyen fejlesztési programok 
vannak folyamatban.  A  most 
rendezett adósságon felül még 
20-30 milliárd forint tartozása 
van az intézményeknek. A kórház-
konszolidációról szóló, a Magyar 
Közlönyben megjelent kormány-
rendelet értelmében a támogatás 
év végéig használható fel, amit pe-
dig nem használ fel az intézmény, 
azt az összeget 2014. január 31-ig 
köteles visszatéríteni.
Szócska Miklós azt is közölte, 
hogy 250 millió forinttal növelték 
a betegszállításra fordítható költ-
ségvetési keretet, kompenzálva ez-
zel az üzemanyagár-változásokat.

33,1 milliárdot 
kapnak a kórházak

Egészségnapot szervezett Pesterzsé-
bet Önkormányzatának támogatá-
sával a Budapest XX. Kerületi Nép-
egészségügyi Intézet, valamint a Csili 
Művelődési Központ. A rendezvé-
nyen a felnőttek az egészséges 
életmóddal, a prevenciós 
lehetőségekkel ismer-
kedtek.

A rendez-
vény célja az 
volt, hogy az 
érdeklődők be-
lássák: ne csak 
akkor menjenek 
orvoshoz, amikor 
már baj van, hanem 
rendszeresen jelenje-
nek meg szűrővizsgála-
tokon (szervezett szűrések 
a nők körében; emlőrák, 
méhnyakrákszűrés), illetve sa-
ját maguk is gyakran menjenek el 
megelőző - és szűrővizsgálatokra.

A szervezők rávilágítottak arra is, 
hogy  nem elegendő a betegségeket 
szűrésekkel, illetve vizsgálatokkal 
megelőzni, az egészséges életmód-
nak is komoly szerepet kell szánni 
az ember életében. A már kialakult 
betegségek esetében a továbblépés 
lehetőségeire is adtak tanácsot. A 

rendezvényen nagy számmal vettek 
részt a kerületiek, akik érdeklődőek, 
nyitottak voltak a hallottakra. Meg-
kóstolták azokat az ételeket is, ame-
lyeket eddig csak hússal, sütemé-

nyeket, amiket 
c s a k 

c u -
k o r r a l tudtak 
e lképzelni , és most 
megtapaszta l - hatták, hogy 
milyen ízletes lehet egy étel, ha hús 
helyett zöldséget, cukor helyett pe-
dig gyümölcsöt használunk. 

Pesterzsébet Önkormányzat 
Humán Szolgáltatások Intézmé-
nyének Családsegítő Szolgálata is 
egészségnapot tartott november 
12-én, a Nagy Győry István utcai 

telephelyén, ahová Juhász 
Lajosné alpolgármester 

– az előző rendez-
vényhez hason-

lóan –szintén 
ellátogatott. 

Itt ugyan-
csak egész-

s é g e s  élet-
módtanácsokat 

k a p h a t t a k  a 
l á toga tók ,  akik 

igénybe vehették a 
szűrővizsgálatokat, 

megtekinthették a se-
gédeszközöket, informá-

ciót kaphattak a terápiás 
lehetőségekről, amelyekhez 

máshol csak pénzért juthatnak 
hozzá. 

Délután a Vöröskereszt véradást 
szervezett és ambu babás újraélesztési 
bemutatóra is sor került. A rendez-
vényt Puskás Margit szervezte, a le-
bonyolításban a családsegítő munka-
társai aktívan részt vettek.           PE

A betegségek megelőzését hangsúlyozták az egészségnapokon 

Kedves Betegeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2014. január 1-jétől ren-
delési időnk az alábbiak szerint 

változik:

Dr. Dancsó Jenő 
Bp. XX. kerület 

Szabadka u. 47. 285-5211 

Hétfő-szerda: 8.00-12.00
Kedd-csütörtök: 15.00-19.00

Péntek: változó

Dr. Kiss Zsolt 
Bp. XX. kerület 

Szabadka u. 47. 283-8505

Hétfő-szerda: 15.00-19.00
Kedd-csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: változó

Dr. Dancsó Jenő és Dr. Kiss Zsolt
háziorvosok

Fotó: B
ajn

oczi
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tvá
n 

Több fotó: www.pesterzsebet.hu

Adamcsik Anita
kerámiafestő

– A családommal kapcsolatos 
kívánságom az, hogy megtalál-
jam az egyensúlyt, a harmóniát 
majdnem felnőtt gyermekeim-
mel. A barátoknak azt kívánom, 
hogy minden, amit csak szeret-
nének, teljesüljön, sikerüljön 
nekik. A pesterzsébetieknek 
pedig azt, hogy a gyalogos- és 
kerékpároshíd, ami a Helsinki 
úton a Székelykaputól ívelne át 
a Duna-parthoz, végre megépül-
hessen, és elkezdődjön a Duna-
part rendezése, fejlesztése is.

Olvasóink 
jókívánságai
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A pesterzsébeti uszoda nagymeden-
céjének alját két-három hetente egy 
úgynevezett víziporszívóval tisztít-
ják, amely felszedi az ott összegyűlt 
„szemetet”. November második felé-
ben a gép csempét is felszippantott. 

– A medence alját borító csempék 
közül több is felszakadhat, ám a 
szigetelés egyelőre nem sérült meg. 
A víz minőségét azóta folyamato-
san ellenőrizzük  – számolt be a 
történtekről  Harót János, az uszo-
dát üzemeltető ESMTK elnöke.
A tüzetesebb ellenőrzést és a javí-
tást azonban nem lehet halogatni, 
ezért december 15-én nyitott ki 
utoljára a létesítmény, másnap le-
eresztették a vizet a nagymedencé-
ből. A munka befejezéséig, várha-
tóan január közepéig, zárva lesz a 
Zodony utcai létesítmény.        MS

Csempecsere

Cegléd – diákolimpia 
I. korcsoport

Csapatunk 13 fővel Ceglédre 
utazott, ahol a diák I. korcsoportnak 
rendezték meg a diákolimpiát 196 
induló részvételével. Birkózóink na-
gyon jól kezdtek, és a második for-
dulóig minden versenyzőnk talpon 
volt, egy meccset se veszítettek. A 
nap végére öt döntősünk lett, mely-
ből négy mérkőzést megnyertünk. 

50 kg-ban Losonczi Dávid óriási 
küzdelemben verte Putnoki Zsoltot, 
akit a 3. intés miatt leléptettek a 2. 
menetben. Ezzel Dávid újabb diák-
olimpiai címet szerzett. 58 kg-ban 
Bak Gergely Takács Istvánnal birkó-
zott, aki ellen 5:0-ra vezetett, de egy 
hibás akciót követően ellenfelének 
sikerült megfordítani az eredmény, 
így Gergő vereséget szenvedett, és az 
előkelő 2. helyen végzett. 63 kg-ban 
Szőke Alex magabiztosan 7:0-ra, 
technikai fölénnyel verte ellenfelét. 
76 kg-ban Molnár Tamás óriási küz-
delemben lett diákolimpiai bajnok. 
+85 kg-ban Szilágyi Erik egész nap 
jó teljesítményt nyújtott, viszont a 
döntőben rengeteget hibázott, de 
így is elég volt a fölénye ahhoz, hogy 
győzzön, és ezzel megszerezte szak-
osztályunk 50. diákolimpiai arany-
érmét. 32 kg-ban Közép Zoltán a 
3. helyen végzett. 54 kg-os súlycso-
portban Kóczé Károly szintén a do-
bogó 3. fokára állhatott.

Cegléd – Serdülő 
kötöttfogású diákolimpia

Másnap, azaz vasárnap ismét 
Cegléd adott otthont a serdülő kö-
töttfogású Diákolimpiának, ahol 
közel 140 versenyző mérlegelt. Az 
ESMTK-t Szenttamási Tamás (1) 

(46 kg), valamint Balogh Miklós  
(2) (69 kg) képviselte. Balogh Mik-
lós a döntőbe jutásért kikapott, és 
a vigaszágon is hibázott, így végül 

az 5. helyen végzett. Szenttamási 
Tamás egész nap megállíthatatlan 
volt, a döntőben se talált legyőzőre, 
így Tamás megszerezte 5. diákolim-
piai bajnoki címét.

Fáy utca – NB I-es 
felnőtt csapatbajnokság

A Vasas Fáy utcai edzőcsarnoká-
ban rendezték meg az NB I-es felnőtt 
csapatbajnokság helyosztó mérkőzé-
sének első fordulóját, ahol a 4-5-6. 
helyért küzdhetett a Ceglédi VSE, a 
Vasas SC, valamint szakosztályunk, az 
ESMTK csapata. Csapatunk elsőként 
a tavalyi NBII. bajnokával, a Cegléd 
csapatával kezdett. Végül csapatunk 
szoros küzdelemben 16:12-re verte a 
Ceglédi VSE-t. A második mérkő-
zésen csapatunk a tavalyi NB I-es 
bajnokkal, a Vasas csapatával került 
szembe, ahol végül csapatunk 20:8-
ra kikapott. A harmadik sorozatban 
a Vasas 24:4-re verte Cegléd csapatát.

Csapattagok: Csölle Zoltán (55 
kg), Shuptar Vasyl (60 kg), ifj. Lo-
sonczi Ottó (66 kg), Nagy Mihály 
(74 kg), Kliment László (74 kg), Fék 
Szabolcs (84 kg), Nagy Péter (84 kg), 
Kurinka Richárd (96 kg), Mertse 
Ádám (120 kg).

Fáy utca – helyosztó 
mérkőzésvisszavágó

November 26-án ismét a Va-
sas adott otthont a helyosztó 
mérkőzésvisszavágónak, ahol el-
sőként a Vasas SC csapata küzdött 
meg a Cegléd csapatával, végül a 
Vasas 24:4-re verte Cegléd csapatát. 
A második mérkőzésen szakosztá-
lyunk, az ESMTK 15:14-re, szoros 
küzdelemben legyőzte a Ceglédi 
VSE-t. A harmadik körben 20:8-ra 
kikaptunk a Vasas SC csapatától. 
Az összesítésben szakosztályunk, az 
ESMTK az NB I-es csapatbajnok-
ságot az előkelő 5. helyen zárta.

Csapattagok: Csölle Zoltán (55 
kg), Losonczi Ottó (66 kg), Nagy 
Péter (74 kg), Nagy Mihály (84 kg), 
Kurinka Richárd (96 kg), Mertse 
Ádám (120 kg).

Nagysáp – női diák 
és utánpótlás csapatbajnokság

Megalakulásunk óta most elő-
ször vettünk részt női csapatverse-
nyen, ahol meglepődve tapasztal-
tuk, hogy igen sok résztvevő gyűlt 
össze. Szakosztályunk két csapattal 
nevezett a versenyre. A verseny na-
gyon színvonalas volt, és jó han-
gulat uralkodott az egész verseny 
ideje alatt. Csapataink meglepően 
jól birkóztak, annak ellenére, hogy 
igen sok kezdő versenyzővel vettünk 
részt, lányaink szépen helyt tudtak 
állni. Mindkét csapatban voltak 
húzóemberek, diák korosztályban 
Hörcsöki Kamilla és Szenttamási 
Róza, utánpótlásban Szenttamási 
Laura és Szenttamási Noémi magas-
lott ki a mezőnyből. Meg kell emlí-
tenünk Gremen Petrát is, aki kezdő 
birkózó lévén meg tudta keseríteni 
a régóta birkózó rutinos versenyzők 
dolgát. Diákcsapatunk a 7. helyen, 
míg utánpótláscsapatunk az 5. he-
lyen végzett.

A diákcsapat tagjai: Hörcsöki 
Kamilla (31 kg), Szenttamási Róza 
(37 kg), Makay Mónika (43 kg), 
Neumann Mónika (+ 56 kg), Baján 
Benita (+ 56 kg).

Az utánpótláscsapat tagjai: 
Szenttamási Laura (46 kg), Szent-
tamási Noémi (54 kg), Pereznyák 
Vivien (60 kg), Danielisz Luca (60 
kg), Gremen Petra (60 kg).

A pesterzsébeti jégcsarnokban 
szombat esténként 19 órától 22-
ig jégdiszkót tartanak. Élőben 
kevert zene várja a vendégeket, 
sőt zeneszámokat is lehet kér-
ni a korizáshoz. Akárcsak egy 

„igazi” diszkóban, itt is van 
füstgép, neon- és lézerfény. Le-
hetőség van korcsolyakölcsön-
zésre és -élezésre is. Hétvégen-
ként közönségkorcsolyázásra is 
van lehetőség.         ms

1 2

Buli a jégcsarnokban

Szegner Ádám
tanuló

– Anyáéknak azt kívánom, hogy 
amit el szeretnének érni, váljon 
valóra. Apának ne kelljen olyan 
sokat dolgoznia. Nagyszüleimnek 
azt, hogy ne vitatkozzanak any-
nyit. Barátaimnak azt kívánom, 
hogy amelyiküknek gondja akad, 
az múljon el, és amelyikük beteg, 
vagy sok dolga van, az enyhüljön. 
A pesterzsébetieknek pedig, hogy 
mindenki próbáljon meg normá-
lisabban vezetni, másoknak töb-
bet segíteni, odafigyelni, elfogadni 
a másikat. 

Olvasóink 
jókívánságai
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A gyenge kezdés után az őszi idény 
második felére magára talált az Er-
zsébeti SMTK a labdarúgó NB III. 
Középcsoportjában, és az utolsó hét 
mérkőzésen tizennégy pontot szerezve 
a 11. helyen várja a tavaszi fordulókat.

ESMTK–Komló 2-0

A sereghajtó Komlót fogadta az 
ESMTK az Ady Endre úton. Az első 
félidő nagy részében az erzsébetiek 
akarata érvényesült bár néha a bara-
nyaiak is eljutottak Bonica Sebastian 
kapujáig. A szünet után egyre inkább 
fölénybe kerültek a piros-fehérek, és 
erőfeszítéseiket hamarosan siker ko-
ronázta. Fekete László tört előre a bal 
oldalon, beadását Rápó Csanád fejelte 
a hálóba. Bő tíz perccel később Havlik 
hosszan indította a bal szélen Áder Já-
nost, ő középre adta a labdát, és Feke-
te tíz méterről a jobb sarokba lőtt. 

Bölcske–ESMTK 1-0

Az október 6. óta veretlen er-
zsébetieknek nem sok hiányzott a 
remek sorozat folytatásához a Tolna 
megyei Bölcskén. A piros-fehérek-
nek több gólszerzési lehetőségük is 
volt, ám csak kapufáig jutottak. A 

88. percben aztán egy balszerencsés 
találattal – a labda Bányai Jánosról 
pattant a hálóba – megszerezték a 
győztes gólt a hazaiak. Az ESMTK 
– a hosszabbításokat nem számolva 
– 439 perc után kapott ismét gólt.

Bp. Honvéd-MFA–ESMTK 0-1

Az idei utolsó játéknapon a ta-
vaszról előrehozott 16. forduló mér-
kőzéseire került sor. Az ESMTK a 
harmadik helyen álló Bp. Honvéd-
MFA ellen lépett pályára. A kispes-
tiek augusztusban több NB I-es játé-
kost is bevetve 4-2-re nyertek az Ady 

Endre úton, így fűtötte a visszavágás 
vágya az erzsébetieket. A fegyelme-
zett játék meghozta gyümölcsét, csa-
patunk Lőrinczy Soma 75. percben 
szerzett góljával 1-0-ra győzött.

A kispesti meccsel lezárult a kissé 
meghosszabbított őszi idény, amely-
nek végén az Erzsébeti SMTK 19 
ponttal a 11. helyen áll. A nyáron a 
piros-fehérek elveszítették legered-
ményesebb játékosukat, a Duna-cso-
port gólkirályát, a 22 találatig jutott 
Szakolczai-Sándor Balázst, aki tanul-
mányai miatt nem vállalta tovább az 
NB III-at. Mivel hasonló képességű 

támadót nem szerződtetett a klub, 
Turi Zoltán vezetőedző úgy vélte, 
hogy kicsit másfajta futballt játszva, 
csapatként kell megoldani a csatár tá-
vozásával keletkezett problémát. Ez jó 
ideig nem sikerült az erzsébetieknek, 
igaz, ebben némi szerepe a sorsolásnak 
is volt. 

A Bp. Honvéd-MFA, a Soroksár, 
a Szekszárd és a Videoton jutott az 
ESMTK-nak a bajnokság elején, de a 
Gyula és a Dunaharaszti sem számí-
tott könnyű ellenfélnek. Augusztus 
végén került a csapathoz a szezont 
Diósdon kezdő, jelentős NB II-es 
múlttal rendelkező Fekete László, aki-
vel sokkal veszélyesebb a támadójáték. 
Tizenhárom mérkőzésen 10 talála-
tot szerzett, és ezzel holtversenyben 
a negyedik a csoport góllövőlistáján, 
de az élbolyban található a hatgólos 
Lőrinczy Soma is. Az együttes egyre 
összeszedettebben futballozott, és az 
utolsó nyolc meccsen 4 győzelemmel, 
3 döntetlennel, 1 vereséggel jutott túl. 
Az ötödik Szekszárddal szemben öt 
pont a 27-27-es gólkülönbséggel záró 
gárda hátránya, így ha tavasszal hason-
ló lesz a folytatás, akkor elérhető az a 
cél, amit a Harót János klubelnök fo-
galmazott meg a nyáron, azaz az első 
hét hely valamelyike.            MS

Az utóbbi időben újra jó volt az ESMTK mérkőzéseire járni
Jó folytatásban bíznak az erzsébeti labdarúgók

November 8–10. között Sensei And-
rej Ovchinikov (1. dan) Goju-Ryu és 
Shihan Haas Didi 8. danos Shotokan 
karatemester meghívására Sensei Har-
sányi László Düsseldorfan Goju-Ryu 
karateszemináriumot tartott.

A szemináriumon a Goju-Ryus 
karatékákon kívül részt vettek a he-
lyi Shotokan karateszervezet inst-
ruktorai is. A kétnapos képzésen a 
sanchin és a tensho katák, valamint 
a karatetechnikák energetikai ösz-
szefüggései, kumite és önvédelem 
(kyusho) került oktatásra. 

– A résztvevő helyi edzők és 
instruktorok elismeréssel beszéltek 
a szemináriumról. Többen jelezték, 

hogy szívesen eljönnének hozzánk 
Budapestre edzeni, tanulni, és a 
nyári táborunkra is szeretnének egy 
csapattal eljönni – mondta Harsá-
nyi László, akitől megtudtuk, szin-
tén az elmúlt hónapban Shihan 
Stanko Kumer 7. dan német JKF 
Goju-Kai Karate Szövetség elnöké-
nek meghívására Sztranyák Lász-
lóval Neutraublingben részt vettek 
a Hanshi Nobutaka Tsumoto által 
tartott nemzetközi szemináriumon. 

Hanshi Nobutaka Tsumoto 
8. danos mester, a Japan Karate 
Federation Goju-Kai dan vizsgabi-
zottságának elnöke és a japán Goju-
Ryu Karate-Do Kenbukan Szervezet 
technikai igazgatója is.

Goju-Ryu karate-szeminárium Düsseldorfban

Kodomó Kupa Budapest 
Seinchin Karate SE eredményei

Juhász Zaja kata I. hely, Farkas 
Lili kata II. hely, Székely Hunor 
kihon I. hely és sz. kumite II. 
hely, Száray Zsombor kihon III. 
hely, Tóth Csaba kihon I. hely, 
Plester Norbert kata III. hely és 
kumite III. hely, Száray Rebe-
ka kihon III. hely, Farkas Bella 
kata II. hely és kumite II. hely, 
Szabó Roland kihon II. hely és 
sz. kumite II. hely, Török Ákos 
kumite III. hely, Dobra Milán 
kihon III. hely és sz. kumite 
III. hely, Farkas Balázs kata III. 
hely és kumite III. hely, Resch 

Marcell kata 
III. hely, Ju-
hász  Noémi     
kata II. hely, 
Toronyai Ben-
ce  kata I. hely 
és kumite II. 
hely, Illés An-
d o r  k u m i t e 
II. hely, Lász-
l ó  N o r b e r t   
kumite II. hely, 
Rendes Martin  
kata II. hely

Kupaszereplés
Az ESMTK a Bábolnát 
(3-1), majd a Voyage FC-t 
(3-2) győzte le idegenben, 
aztán a nyolcaddöntőben 
a címvédő Debreceni 
VSC-t fogadták. Lőrinczy 
góljával majdnem egy fél-
időn át vezettek, közben 
számos helyzetet hagytak 
ki, és a vendégek csak a 
89. percben – bírói segít-
séggel – tudták begyötör-
ni a továbbjutást jelentő 
találatot.

Kiss Zoltán Antal
fuvarvállalkozó

– Családomnak és minden-
kinek kellemes ünnepeket, 
boldog újévet, jó egészséget és 
jó szerencsét kívánok! Baráta-
imnak azt, hogy akinek gond-
ja van, oldódjon meg, akinek 
nincs munkája, találjon! Ami 
a legfontosabb: a reményt so-
ha ne adjuk fel! És végül: tiszta 
szívemből kívánom, hogy csa-
patunk, az ESMTK jól szere-
peljen az NB III-ban!

Olvasóink 
jókívánságai
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Lapzárta MegJeLenés Lapzárta MegJeLenés

január 15. január 28.  július 16. július 29.

február 12. február 25. augusztus 13. augusztus 26. 

március 12. március 25. szeptember 17. szeptember 30. 

április 16. április 29. október 15. október 28. 

május 14. május 27. november 12. november 25. 

június 11. június 24. december 3. december 16. 

LAkoSSági APRóHiRDeTéSek:
10 szóig 1500 Ft + áfa, 11–20 szóig szavanként 150 Ft + áfa.
Az apróhirdetés az újságban mellékelt (fénymásolható) apróhirdetési szelvényen 
adható le, és a hirdető hiteles aláírásával érvényes!

egyéB HiRDeTéSek:
Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa. 
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utol-
só oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)
További kedvezményekért kérje részletes médiaajánlatunkat!

TiSzTeLT HiRDeTők!
A keretes hirdetéseket csak 

e-mailen történő megrendelés 
esetén áll módunkban elfogadni. 
A hirdetés díját átutalással kérjük 

kiegyenlíteni! 

Csak azokat a hirdetéseket 
jelentetjük meg, amelyeknek 

díja a lapzárta időpontjáig 
megérkezik.

Kérje a megrendelőlapot, melyen 
minden szükséges információt 

megtalál, a
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

e-mail címen.

keReTeS HiRDeTéSek:
1/1 oldal (212 mm széles, 315 mm magas) 126 500 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő (212 mm széles, 155,5 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/2 oldal álló (104 mm széles, 315 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő (212 mm széles, 75,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/4 oldal álló (104 mm széles, 155,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő (104 mm széles, 75,5 mm magas) 18 400 Ft + áfa
1/8 oldal álló (50 mm széles, 155,5 mm magas)  18 400 Ft + áfa
1/16 oldal (50 mm széles, 75,5 mm magas) 11 500 Ft + áfa

!

INGATLAN
kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti 
környezetben műteremnek, vállalati tré-
ningnek, csendes vállalkozásnak alkal-
mas 100 m2-es helyiség, igény esetén 
30 m2-es lakással együtt. Érdeklődni: 
06/30-222-84-50

eLADó XX. ker. központjánál 38 m2-s 
gázfűtéses téglalakás. Világos, költöz-
hető, cserélhető Szegedre. Ár : 5,9 MFt. 
Tel.: 06/20-597-9611

eLADó XX. kerületben két lakásos csa-
ládi ház 20,5 MFt. Tel.: 06/20-4958-999

SZOLGÁLTATÁS
Bundák tisztítását vállalom. 
Ny.: 10-18-óráig. Nyugdíjas SZŰCS. Tel.: 
282-42-47

MoSógéP JAVÍTáS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. 
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

Automata mosógép javítás ga-
ranciával. A hét minden napján. Ja-
vítás esetén ingyenes kiszállás Tel: 
06/20-28-85-148

Megoldás Délpesti gyorsszervíz 
Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszí-
vó, más kisgépek szervízelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év 
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-
17 www.megoldasszerviz.hu

Villanyszerelés, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése javítása, cse-
réje. Tel.: 260-7090 Mob.: 06/30-296-5590 
e-mail: raczmi0711@citromail.hu

Számítógépek javítása helyszínen is. 
Vírusirtás, programok telepítése, al-
katrészcsere helyszínen is, hétvé-
gén is. Demeter Attila 256-8680, 
06/30-970-48-70

Díjmentes ügyintézés kedvezményes 
kamatozású hitelek, gyorskölcsön, hi-
telkiváltás. Önnek is elérhető állami tá-
mogatás önerőhöz, lakásvásárláshoz,  
felújításhoz. Válasszon! Jelezze igényé: 
06/30-985-5000

TéVéJAVÍTáS, DigiTáLiS áTáLLáS! Min-
dig TV dekóder beüzemelés azonnal, hely-
színen garanciával! 06/20-471-8871

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútor javítás is. Hívásra házhoz megyek. 
Érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533

gyógypedikür erzsébet központjában! 
Benőtt köröm és problémás bőrfelüle-
tek speciális kezelése. Cukorbetegek 
szakszerű ellátása. Hívjon bizalommal! 
Ár: 2.500 Ft. Érd.: XX. Topánka u. 14. Tel: 
06/20-985-4047

Nagyméretű /3-8 XL/ fehérnemű 
készítés / alsónadrág, atléta, póló, pi-
zsama /. Tel: 285-3858

ÁLLÁS
Fodrász vállalkozót keresek XX. ker. 
üzletembe. Tel.: 06/20-9-441-916

eGYÉB
gyűjteményt (bélyeg, pénz, képeslap, jel-
vény stb.), vásárol magángyűjtő. Díjtalan ki-
szállással ! Pál István Tel.: 06/20-947-39-28

Adja fel apróhirdetését újságunkban! 
32 000 otthonban olvassák!

 

ARANYFELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON

ZÁLOGJEGYEK VÉTELE

Rugalmas, megbízható ügyintézéssel

Egyéb szolgáltatások:

Záloghitel arany ékszerre

Befektetési arany tömbök elojegyzése 
(10- 1000 g)

Ékszer értékesítés, készítés, javítás

Gold Cover Kft.

1203 Budapest, Kossuth u. 21-29.

Tel.: 630-7739, 06-30-860-3109 

Nyitva tartás:
H-P : 8 - 17,  Szo: 8 - 12

Soroksáron, a Hősök 
terén is megnyitottunk!



Valahogy úgy sejtjük a szívünk mé-
lyén: kell hozzá szerető család, szerető 
emberek, kedves ajándékok, finom 
bejgli illata, szép karácsonyfa, lelki 
békesség, kellemes templomi énekek. 
Persze a reklámok is ontják az ötle-
teket, hogy mi minden kell még a jó 
karácsonyhoz… 

Keresztényként felvetődik a kér-
dés: és akinek nincs családja, vagy aki 
éppen beteg esetleg gyászol? Akinek 
nincs lelki békéje, mert tele van se-
bekkel? Akinek nem gazdag az asz-
tala és a karácsonyfája? Akinek baki 
lesz az ünnepi est-
jében? Vagy akinek 
dolgozni kell? Látva 
sokak szomorúságát 
és öngyilkossági kí-
sérletét karácsonykor, 
felvetődik a kérdés: 
mi is kell igazán a jó 
karácsonyhoz?

A keleti keresz-
ténység karácsonyi 
ikonja mély választ 
ad. Az ikon mindig a 
hitet festi le, nem egy-
szerűen a történelmi eseményt akarja 
ábrázolni. Az ikon közepén egy sötét 
barlangot látunk, abba születik bele a 
Messiás. A Megváltó a sötétbe születik 
bele. A sötét jelenti a hiányt, a fény hiá-
nyát, fogyatékosságunkat, de bűnein-
ket, tudatos sötétségünket is. Jelenti a 
személyem belső sötétségét, de olykor 
a családunk állapotát, a társadalom, 
a gazdaság, a kultúra állapotát is. A 
fényre rászorul teremtett, fogyatékos, 
és bűnös mivoltunk is. A tőlünk na-
gyobb Igazságra rászorulunk szemé-
lyesen és közösségileg is. A sötétben 
ugyanis nem tudunk tájékozódni, 
sokat tévedünk, sebeket okozunk és 
kapunk, nem tudunk legjobb erőink 
szerint élni, lógnak a sasszárnyaink! 
A sötétben sötét gondolatok jutnak 
eszünkbe: személyesen és családilag, 
társadalmilag is. A lelki mélyponton 
mindenkinek sötét gondolatok ör-
vénylenek a fejében: agresszív, bűnös, 
elvtelen, öngyilkos „megoldások”. 
Ezeket a lelki mélyponton, kiúttalan-
ságban, a sarokba szorított élethelyzet-
ben nem lehet egy egyszerű fejrázással 
kiverni a fejünkből. Kavarognak ben-
nünk, rászorulunk a megvilágosításra, 
az iránymutatásra, a fényre, az erőre. 
Ez a lelki pokol. Karácsonykor azt 
ünnepeljük, hogy a Megváltó ebbe 
a lelki pokolba is képes megszületni. 
A Megváltó akkor is, oda is meg tud 
születni, ahol sötét van. A sötét nem is 
tudja feltartóztatni. Ez az evangélium, 
az örömhír: bármilyen sötétség is van 
bennem és körülöttem, bármilyen 
istállót kínálok is, ha akar, meg tud 
születni. Az istenit nem lehet feltar-
tóztatni sem fogyatékosságaimmal, 
sem bűneimmel. Elszántan értem 
jön. 

Örömhír, hogy nem az érde-
meim szerint látogat meg, nem az 
enyém az első lépés, hanem a nagy-
vonalúságé, az előre-szereteté. S 
pont ezt kell eltanulnunk: akkor sze-
retni, esélyt adni, amikor még nem 
érdemli meg a másik, amikor még 
nem bizonyított. Nem azért szeret-
ni, mert jó, hanem azért szeretni, 
hogy jobb legyen. Istent nem tudjuk 
megérdemelni vagy kierőszakolni – 
de nem tudjuk feltartani vagy elűzni 
sem. Megérzi ezt az ember, ami-
kor „alaptalanul” elkezd remélni. 
Nem tudja pontosan, hogyan lesz 

tovább, a gondokat 
hogyan oldja meg, 
nem tudja, hogyan 
fizeti meg a bűnei 
árát, de egyszerűen 
elkezd remélni. Tud-
ja, hogy van tovább, 
és nem akar még 
súlyosabb bűnöket 
elkövetni. Ez a gyön-
ge remény a gyönge 
Kisded. Majd ebből 
lesz erős életvezetés, 
de egyenlőre a re-

mény az alap – s ez a legfontosabb. 
Amikor ezt a reményt megkapjuk, 
megérezzük, hogy nem fogunk el-
veszni, van valahogy tovább, nem 
érdemes több bűnt elkövetni, érde-
mes összetartani – akkor pontosan 
tudjuk, hogy ez ajándék. A sötétben 
a reményt ajándékba kapjuk – s lám 
ekkor tudunk emberségesen visel-
kedni az ilyen helyzetben is.

Kinek van jó karácsonya? Más 
szemszögből kell nézni a választ. 
Nem alulról, hanem Isten szemszö-
géből. Sikerülhet „pompásan” egy 
karácsonyi ünnepsor, de ha szere-
tet nincs benne, akkor az egész egy 
színjáték. S lehet, hogy sok minden 
nincs meg a „tökéletes karácsony 
kellékeiből”, de ha megnyitjuk a 
szívünket a Megváltó előtt, akkor 
meg tud érinteni a sötétben is – s 
akkor jó karácsonyunk lesz. Aki-
nek volt már rettenetesen elrontott 
karácsonyi ünnepe, az talán többet 
megértett az olyan karácsonyból, 
mint a sok „kellemes” ünnepléskor. 
Ilyenkor mélyebben megérthetjük: 
akkor is megszületett, ha semmi 
nincs rendben, ha hatalmas sötét-
séget kínálok én, ha nagy a sötétség 
a családomban, az egyházamban, 
az országomban. Akkor is ünnep 
van, ha minden emberi elromlott. 
Jó karácsonya mindenkinek lehet, 
aki belátja a ráutaltságát a Megvál-
tóra, felfogja személyes és közösségi 
homályait, sötétségeit, s aki nyíltan 
engedi szívében megszületni a Meg-
váltót. A jó karácsony nem az em-
beri kellékektől függ, hanem a szív 
szeretetre való megnyílásától. 

Papp Miklós
görög katolikus lelkész

Mi kell a jó karácsonyhoz? 
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