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MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata, 
a  Szent Erzsébet Főplébánia és a 
Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat tisztelettel meghívja a kerület 
valamennyi karácsonyt váró lako-
sát közös

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁSRA

2014. november 30-án 
vasárnap 18 órára
a Városháza elé.

Köszöntőt mond: 
Szabados Ákos polgármester

Beszédet tart és gyertyát gyújt: 
Czap Zsolt plébános

Közreműködik:
az egyházzenei hangverseny 

valamennyi kórusa
A kórusok a templomi koncertet kö-
vetően mécsesekkel vonulnak a temp-
lomtól a Városházáig. 

November 13-án a képviselő-testület díszülé-
sén adták át a pesterzsébeti kitüntető címeket 
azoknak, akiknek munkája minden kerületi 
lakosnak fontos, és megtartó erőt képvisel. 

 

A Pesterzsébet Díszpolgára kitüntető címet 
2014-ben Kolossa András, a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekará-
nak vezetője, valamint – posztumusz – dr. 
Ottó Tibor és dr. Ottó László kapta. Ez utóbbi 
kitüntetést dr. Varga Ida   soroksári háziorvos 
vette át, majd adta át Czap Zsolt plébános-
nak. A Pesterzsébet Kultúrájáért elismerést 

Tassonyi Zsoltné, a Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola magánénektanára, a 
Pesterzsébet Gyermekeiért díjat pedig Krén 
Józsefné, a József Attila Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola igazgatója vehette át. 
A Pesterzsébet Egészségügyéért – Szociális 
Munkáért díjat Pelády Lászlóné szülésznő 
érdemelte ki, a Pesterzsébet Közbiztonságá-
ért címet Nyámcz Györgyi rendőr alezredes. 
A Pesterzsébet Környezetvédelméért díjat a 
Szociális Foglalkoztató kapta, amit vezetője, 
Adorján Csilla vett át, a Pesterzsébet Sport-
jáért elismerést Juhász Gábor érdemelte ki. 

4. oldal

Pesterzsébet kitüntetett polgárai

December 21-ig, minden pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 17 
óra között állatsimogató és kézműves-foglalkozások a karácsonyi 
vásárban, a Városháza előtt. Zsuzsa mama kuckójában a kicsik 
maguk készíthetik el szeretteiknek a karácsonyi ajándékaikat.

Kedves gyerekek, gyertek el szüleitekkel 16 órára a Városháza elé, ahol 
Hevesi Imre és a Zűrzavar Zenekar dalaival köszönthetitek a Mikulást, 
megkóstolhatjátok a CSILI étterem ajándékát, a „sevégesehossza” 
Erzsébet-süteményt.

December 5-én érkezik a Mikulás!

ÁTVETTE mANDÁTumÁT 
Szabados Ákos

November 5-én vette át fővárosi kép-
viselői mandátumát Szabados Ákos 
polgármester. A 33 fős Fővárosi Köz-
gyűlésnek tagja Tarlós István főpol-
gármester, a 23 kerületi polgármester, 
valamint 9, kompenzációs listán beju-
tott képviselő. Az új grémium novem-
ber 7-én tartotta ünnepi alakuló ülését.
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hIRDETméNY
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala 

tájékoztatja a lakosságot, hogy december 11-én (csütörtökön) 18 órakor, 
a Csili Művelődési Központ Vízvári termében (1201 Budapest, Baross utca 55.) 

KÖZmEGhALLGATÁS lesz.
A képviselő-testület évente egy közmeghallgatást tart, amelyen a 

választópolgárok, a helyben érdekelt társadalmi szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek fel. 

A hozzászólási szándékot az erre a célra szolgáló kártya kitöltésével lehet jelezni. 
A hozzászólási kártyát a hivatal munkatársai helyben szolgáltatják.

                                                               Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző

hITELKERET-SZERZőDéS
Folyószámla-hitelkeret szerződés megkö-
téséről döntöttek a képviselők. A határo-
zat értelmében az önkormányzat a 2015. 
január 1. és december 31. közötti időszak-
ra 500 millió forintos hitelkeret-szerződést 
köt, a törvényi előírásoknak megfelelően. 
Az idei évben az önkormányzat nem vett 
igénybe folyószámlahitelt.

KARÁCSoNYI AJÁNDéKCSomAG
Várhatóan 1000-1200 rászoruló részesül-
het idén karácsonyi csomagban az erre a 
célra rendelkezésre álló 4 millió forintból. 
A képviselő-testület egyhangú döntése 
értelmében az októberben lakásfenntar-
tási támogatásban részesülők, az idén ja-
nuár 1. és október 31. közötti időszakban 
közgyógyellátási jogosultságot szerzett 
személyek, valamint a rendszeres szo-
ciális támogatásban részesülők kapnak 
ajándékot.

ÚJ SZmSZ
A képviselő-testület alakuló ülésén rend-
kívüli bizottságot hozott létre szervezeti 
és működési szabályzata felülvizsgála-
tára, módosítására. A bizottság elnöke, 
Nemes László elmondta: a háromfős 
bizottság előzetesen felmérést végzett a 
képviselők körében, annak felderítésére, 
ki milyen módosítást igényelne. Most, az 
idő rövidsége miatt azok az igények ke-
rültek be a javaslatba, amelyek leginkább 
lassítják a testületi munkát. A képviselő 
példaként említette, hogy ezentúl a frak-
ciók minimális létszáma – a korábbi 4 fő 
helyett – 2-re csökken, a napirendekhez 
való hozzászólás ideje pedig összesen 6 
perc lehet egy-egy témában, akár több-
szöri megszakítással. Az ad hoc bizott-
ság elnöke javasolta, hogy folytatódjék az 
SZMSZ felülvizsgálata, amely a későbbi-
ekben az újonnan alakult Jogi, Igazgatási 
és Közbiztonsági Bizottság feladata lehet.

BIZoTTSÁGoK éS TAGoK
A képviselő-testület tagjai és a megvá-
lasztott külső képviselők 7 bizottságban 
végzik munkájukat.

A Pénzügyi Bizottság elnöke Mar-
ton Sándorné lett, tagjai pedig 
Komoróczy László, Rostagni At-
tila, Csasznyné Kanalas Irén és 
dr. Michelisz Annamária. A Jogi, 
Igazgatási és Közbiztonsági Bizott-
ságot Rostagni Attila vezeti, tagjai 
Komoróczy László, Mach Péter, 
Gémesi Emese, Kristyánné Aknai 
Erzsébet, Karakas János és Rovó 
László.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Informatikai Bizottság elnöke Fe-
kete Katalin lett, tagjai pedig Nagy 
Lászlóné, Somodi Klára, Marton 
Sándorné, Papp Róbert, Vargáné 
Veres Zsuzsa és Mezei József.

A Somodi Klára vezette Egész-
ségügyi és Sport Bizottságban Nagy 
Lászlóné, Nemesné Németh Judit, 
Kaiser György, Völgyesi Krisztián, 
Lippai László, dr. Tagelsir Ibrahim, 
Toronyi Béláné és Szabó László 
tevékenykedik.

A Gazdasági Bizottság veze-
tésével Csaszny Mártont bízták 
meg, tagjai pedig Fekete Katalin, 
Mach Péter, Fekete László, Völgyesi 
Krisztián, Gémesi Emese, Nagy 
Mátyás Zoltán, Berger György, 
Molnár Ferenc, Novák Tamás és 
Hamodi Éva.

A Környezetvédelmi és Város-
fejlesztési Bizottság elnöke Mach 
Péter lett, tagjai Csaszny Márton, 
Fekete Katalin, Kaiser György, 
Völgyesi Krisztián, Gémesi Eme-
se, Krisztán Gyula, Ettvel Zoltán, 
Gábor Éva, Árva Péter és Tóthné 
Oroszlán Erzsébet.

A Szociális Bizottság élére Nagy 
Lászlóné került, tagjai Komoróczy 
László, Nemesné Németh Judit, So-
modi Klára, Márkus Jánosné, Harót 
János, Szabados János Kálmánné, 
Mező Judit és Tóthné Nagy Andrea.

A képviselő-testület közlekedési 
tanácsnoka Nemesné Németh Ju-
dit, civil tanácsnoka Komoróczy 
László, sporttanácsnok pedig Fe-
kete László lett.

A Városfejlesztő Kft. felügye-
lő-bizottságának tagjai dr. Molnár 
Sándor, Csaszny Gábor és Bánó 
Miklós. Az Integrit XX Kft. FEB 
tagjai Sárfi-Kránicz Ferenc, Gergely 
László és Tóth Károly. A Jégcsarnok 
Kft. felügyelő-bizottságának tagjai 
Székely Sándor, dr. Répás Péter és 
Kisjuhász József.        SzA

November 13-án tartotta első rendes ülését az önkormányzat újjáválasztott képviselő-testülete. 
A 18 tagú grémium, amellett, hogy megválasztotta az alpolgármestereket, a bizottsági elnököket 
és tagokat, megkezdte az érdemi munkát. módosították többek között a szervezeti és működési 
szabályzatot, döntöttek a karácsonyi csomagra jogosultak körének megállapításáról.

BIZoTTSÁGoK éS TAGoK

Városházi napló: testületi ülésen történt
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Csaszny Márton / 11  EVK. / MSZP
1./ Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap 
második hétfője 17 óra, 2./ Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 
Vörösmarty u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Gyulai István Ált. Isk.(1205 Mártírok útja 205. –
Könyvtár) Minden hónap harmadik kedd 17 óra.

Fekete László / 04. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u.  37/a)
Minden hónap első kedd 17 óra.

Gémesi Emese / Listás / JOBBIK
Képviselői Iroda (1204 Igló u. 6. II/1.)
Minden csütörtök 17-19 óra között.

Juhász Lajosné / 06. EVK / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-284-6708-as  telefonszámon.

Kaiser György / Listás / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-210-3952-es telefonszámon.

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra kö-
zött a 06-1-283-1206-os telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-283-0939-es telefonszámon.

Mach Péter / 02. EVK / PM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp.  Ady E. u. 84/a) 
Minden hónap utolsó kedd 17-18 óra között.

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

Márkus Jánosné / 05. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1201 Kossuth L u. 37/a) Minden hó-
nap első szerda 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel 
a 06-20-341-1138-as telefonszámon.

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Pacsirta u. 157/b) 
Minden hónap első szerda 18-19 óra között, vagy idő-
pont egyeztetéssel a 06-30-505-1843-as telefonszámon.

Nemes László / 07. EVK / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-20-972-9789-es telefonszámon.

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefon-
számon (Közlekedési ügyekben)

Rostagni Attila / Lista / FIDESZ
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L .u. 37/a) Előzetes 
telefonos egyeztetés alapján a 06-20-403-3025-ös 
telefonszámon.

Somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-30-562-2203-as  telefonszámon.

Völgyesi Krisztián / Lista / LMP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órák-
ban) a 06-70-941-3377-es telefonszámon.

Kovács Eszter (mSZP), Juhász Lajosné 
(Fidesz) és Nemes László (Demokrati-
kus Koalíció) segíti alpolgármesterként 
Szabados Ákos munkáját az elkövetkező 
öt évben.

– Azért, hogy az elkövetkező öt 
évben is kiegyensúlyozott, kon-
szolidált politikai légkörben, csak 
Pesterzsébetért folyjék a munka, 
felkérném alpolgármesteri felada-
tok ellátására Kovács Esztert, Ju-
hász Lajosnét, Nemes Lászlót pedig 
társadalmi megbízatású alpolgár-
mesteri tevékenységre – mondta az 
alpolgármesterek megválasztásáról 
szóló napirendben Szabados Ákos 
polgármester.

Miután a három jelölt elfogad-
ta a felkérést, a képviselő-testület 
tagjai titkos szavazással döntöt-
tek a jelöltekről. Az ideiglenes 

A képviselő-testület első rendes ülé-
sén, november 13-án tettek esküt a 
Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermek Ön-
kormányzatának (PIGYÖ) szeptem-
ber 22-én megválasztott képviselői. A 
27 fős testület polgármestere Gál Ba-
lázs lett, a két alpolgármester pedig 
Bauer Fatime és Hrych Eszter. A kép-
viselők: Dudás Irénke, Herold Bian-
ka, Vas Anna, Oláh Ildikó, Mogyorósi 

szavazatszámláló bizottság elnöke 
Komoróczy László lett, tagjai pe-
dig Fekete Katalin és Fekete László. 
A szavazás miatt elrendelt szünet 
után Komoróczy László ismertette 
az eredményeket: 
Kovács Esztert 18 egyhangú szava-
zattal támogatták a képviselők, Ju-
hász Lajosné 11 igen és 6 nem, Nemes 
László pedig 15 igen és 3 nem sza-
vazatot kapott. Az alpolgármesterek 
ezt követően letették esküjüket. 

A következő napirendben a testület 
döntött az alpolgármesterek illetmé-
nyéről és költségtérítéséről. Szabados 
Ákos Kovács Esztert nevezte ki álta-
lános helyettesévé, akit az egészség-
ügyi feladatok ellátásával és a civil 
ügyekkel bízott meg. Juhász Lajosné 
a nemzetiségi ügyekkel, az oktatással 
és a sporttal foglalkozik, Nemes László 
a szociális ügyekért és az informatika 
területéért felel.            SzA

Balázs, Fehér Máté, Balogh Zoltán, 
Rácz Martin, Bánhidi Bertalan, Bank 
Liliána, Lázár Enikő, Molnár Anikó, 
Dropa Mária, Dropa Natália, Kanalas 
Kristóf, Szabó Renáta, Szentmártoni 
Cintia, Szőnyi Kata, Pammer Vivi-
en, Pammer Szintia, Barcsa Mónika, 
Barcsa Dávid, Ferenczi Dóra, Bányai 
Boróka, Józsi Edina, Mohácsi Tamás 
és Kreisz Bettina.             y

hÁRom ALPoLGÁRmESTERE 

Esküt tett a PIGYÖ

Több kép: www.pesterzsebet.hu

VAN PESTERZSéBETNEK

Fo
tó

: B
aj

no
cz

i I
st

vá
n 

Fo
tó

: B
aj

no
cz

i I
st

vá
n 



4 ÖN KO RMÁNY Z AT

Szabados Ákos nyitotta meg a képvise-
lő-testület díszülését, és köszöntötte a 
megjelent vendégeket, majd a polgár-
mester, Kovács Eszter, Juhász Lajosné 
és Nemes László alpolgármesterek, dr. 
Kiss Irén címzetes főjegyző és Kóczi-
ánné dr. Pohl mónika aljegyző átadták 
az elismeréseket.A díszülésen a Lajtha 
László Alapfokú művészeti Iskola nö-
vendékei, Vass István, Bendes Balázs, 
Kalteneckerné Várnai Adrienn és mé-
száros Adél léptek fel, Porzsolt György-
né és horváth Kornél kíséretében. Az 
ülés végén Szabados Ákos megköszön-
te a kitüntetetteknek azt a munkát, ami 
minden itt élő kerületi lakos számára 
fontos, és ami megtartó erőt képvisel 
Pesterzsébeten, s kívánt számukra erőt 
és egészséget tevékenységük folytatá-
sához.                      SzA

Pesterzsébet Díszpolgára 

Kolossa András
Pályakezdőként, 1977-ben került a 

Lajtha László Alapfokú Művészeti Isko-
lába, s már akkor nagyfokú szakmai tu-
dásról, gyermekközpontú oktatásról és 
nevelői munkáról tett tanúbizonyságot. 
25 éve, 1989-ban alakította meg az intéz-
mény fúvószenekarát, amelynek létszá-
ma, tudása és repertoárja, vezetőjének 
kitartó és nagyszerű munkája nyomán 
évről évre bővült. A zenekar nemcsak 
hazai, hanem külföldi szerepléseken is 
részt vesz, emellett állandó fellépői az ön-
kormányzati rendezvényeknek, a nyári 
térzenesorozatnak is. 2007-ben autentikus 
német népzenét játszó kamarazenekart 
szervezett a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Pesterzsébet felkérésére.

Pesterzsébet Díszpolgára / posztumusz

dr. Ottó Tibor és dr. Ottó László
Dr. Ottó Tibor tanulmányai elvégzése 

után rövid ideig a Pestszenterzsébeti Város-
háza Népjóléti Osztályán dolgozott, majd 
1944-ben behívták katonának. Sárospatakról 
küldött tábori lapjaiból olvasható, hogy a 
harcok közepette is érdekelte, mi történik 
Pesterzsébeten. November 20-án hősi ha-
lált halt Sárospatak környékén, utcai harcok 
során. Halála után megkapta a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje kitüntetést.

Testvére, dr. Ottó László a papi hivatást 
választotta, a pesterzsébeti leánygimná-
ziumban és a leánypolgári iskolában volt 
hitoktató 1937 és 1942 között. Később a 
Damjanich utcai római katolikus templom 
plébánosává nevezték ki. Mindössze 35 éves 
volt, amikor 1944. április 3-án Pesterzsébetet 
elérte az első angolszász bombatámadás. A 
plébános a légitámadás alatt híveit egy óvó-
helyre menekítette. A házat, melynek pincé-
jében tartózkodott, bombatalálat érte, ő 14 
társával együtt halálos sérülést szenvedett. 

Pesterzsébet Kultúrájáért 

Tassonyi Zsoltné
Az 1980-as évek közepétől vesz részt 

a Lajtha László Alapfokú Művészeti Isko-
la zeneoktatói-nevelői tevékenységében. 

Kezdetben furulyán játszani tanított, majd 
a magánének-tanári diploma megszerzése 
után az énekelni vágyó tanulókkal foglal-
kozott. Az elmúlt évtizedekben több mint 
20 növendékét vették fel hazánk zeneművé-
szeti szakközépiskoláinak magánének tan-
szakára, s több tucat tanítványa ért el komoly 
sikereket hazai énekversenyeken. Munkáját 
magas szakmai színvonalon végzi, de ami 
ennél is fontosabb, emberileg is maximálisan 
helyt áll mind tanítványai, mind a szülők, 
mind pedig kollégái körében. Amellett, hogy 
intenzíven részt vesz az iskola munkájában, 
Pesterzsébet kulturális életének is aktív sze-
replője, az elmúlt években több karitatív 
koncertet is szervezett kerületünk szociális 
és kulturális intézményében. 

Pesterzsébet Gyermekeiért

Krén Józsefné
A József Attila Általános Iskolában 

kezdte meg tanulmányait. Az Egri Tanár-
képző Főiskola végzése mellett, 1984-ben 
tért vissza az intézménybe, ahol először 
tanárként, majd 1998-tól igazgatóhelyet-
tesként dolgozott, 2008 óta pedig az in-
tézmény vezetője. Életét és munkáját a 
gyerekek szeretete hatja át. Demokrati-
kus légkört alakított ki tanárok és diá-
kok között. A tantestülettől színvonalas 
munkát követel, amely egyértelműen a 
gyermekek fejlődését szolgálja. Támo-
gatja kollégái szakmai fejlődését, a kor-
szerű módszertani ismeretek, a hatékony 
tanítási stratégiák elsajátítását. A veze-
tése alatt álló iskola a tehetséggondozás 
területén az élvonalhoz tartozik, diákjai 
számos kerületi, fővárosi és országos ta-
nulmányi versenyen szerepelnek az első 
három helyezett között. Nevéhez fűződik 
a német nemzetiségi tagozat bevezetése, 
a nemzetiségi oktatás megszervezése. 
Személyét tisztelet, munkáját elismerés 
övezi mind a gyermekek, mind a szülők 
és pedagógustársai részéről.

Pesterzsébet Egészségügyéért 
– Szociális munkáért

P elády Lászlóné
A Semmelweis Ignác Egészségügyi 

Szakközépiskola elvégzése után, 1985-ben 
helyezkedett el a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház szülészetén, ahol azóta is dolgozik. 
Az elmúlt közel három évtizedben több 
száz gyermek születésénél segédkezett. 
Munkájának valódi értékét akkor találta 
meg, amikor az országban elsőként élt az 
önálló szüléslevezetés lehetőségével. Élet-
célja, hogy mindazoknak az édesanyák-
nak, akik az ő segítségével hozzák világra 
gyermeküket, életük legszebb pillanatá-
vá tegye gyermekük születésének nap-
ját. Mindent megtesz azért, hogy a szülő 
anyák félelem nélkül élhessék át a legcso-
dálatosabb élményt, az „új élet” születését. 
Magas szakmai tudásával, közvetlenségé-
vel, szeretetével a várandós édesanyáknak 
lelki támaszt nyújt, felkészíti őket minden 

területen erre a „csodára”. Mindennapi 
munkájában ma már fontos helyet kap 
az oktatás is: a fiatal szülésznő-generáció 
képzése, szakmai segítése. 

Pesterzsébet Közrendjéért

N yámcz Györgyi
1979-től 1990-ig a Belügyminisz-

térium, majd 1990 és 1995 között a 
Nemzetbiztonsági Hivatal hivatásos ál-
lományában teljesített szolgálatot. 1995-
től a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 
folytatta munkáját kiemelt főnyomo-
zóként. A BRFK XX. és XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányságon 2007. augusztus 
1. óta dolgozik. Öt éve, függetlenített 
munkakörben, kiemelten foglalkozik az 
áldozatvédelemmel, a bűnmegelőzéssel, 
a társadalmi és civil szervezetekkel va-
ló kapcsolattartással. Mindezek mellett 
szakmai továbbképzéseken fejleszti is-
mereteit, több európai uniós pályázat-
ban vesz részt fővárosi szinten a BRFK 
képviseletében. Önkéntes munkában há-
rom éve a BRFK IPA (International Police 
Association) vezetőségi tagja, s két éve 
az Afrika-Magyar Egyesület munkáját is 
segíti. Családja négy generáció óta Pest-
erzsébeten él, ezért nagyon jól ismeri a 
kerületet és annak lakóit. Rendszeresen 
és örömmel vesz részt a kerület kulturális 
és sportrendezvényein.

Pesterzsébet Környezetvédelméért

Szociális Foglalkoztató
A Szociális Foglalkoztató alkot és fog-

lalkoztat. Működésének célja, hogy a ke-
rületben élő, keresettel nem rendelkező, 
munkanélküliek számára olyan napi mun-
kalehetőséget biztosítson, amelynek révén 
megvalósul az a lakossági igény, hogy tiszta, 
virágos környezetben élhessünk. A foglal-
koztató minden évben nagy sikerrel meg-
szervezi a Kiserdő takarítását, a Föld napja 
akciót. Bármerre nézünk kerületünkben, a 
parkok, a játszóterek, a lakótelepek vadász-
kerítései, virág- és cserjeágyásai, mind-mind 
a foglalkoztató munkatársainak keze mun-
káját dicsérik. Nem véletlen, hogy a Virágos 
Magyarország vetélkedőn négy alkalommal 
nyerte el Pesterzsébet a fődíjat. 

Pesterzsébet Sportjáért

Juhász Gábor
Neve nem ismeretlen a magyar tenisz-

sportban. A hazai és nemzetközi diplo-
mával rendelkező szakedző, többszörös 
szövetségi kapitány és felnőtt válogatott 
edző hosszú éveken keresztül Mandula 
Petra felkészülését is segítette privát edző-
ként. Ma már nemcsak a legeredményesebb 
és legelismertebb teniszszakemberek egyi-
ke, hanem sikeres sportvezető és teniszvál-
lalkozó is. 2007 óta tulajdonosa az egykori 
Hungaro Casing – ma már Europa Tennis 
Center – tenisztelepnek, amely számos ha-
zai és nemzetközi versenynek ad otthont, 
ezzel is népszerűsítve kerületünket. 

Munkájuk minden kerületinek fontos
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Ünnepi koncertet adott a Vajda Gipsy Kon-
certzenekar Pesterzsébet kitüntetettjeinek 
tiszteletére.

Az idei koncert nemcsak a fellépést 
vállalt sztárvendégek miatt volt rend-
hagyó, hanem abból a szempontból is, 
hogy – illeszkedve a „90 éves Pester-
zsébet” rendezvénysorozathoz – az 
elmúlt 90 évben Pesten népszerű sláge-
reket dolgozta fel a zenekar művészeti 
vezetője, Vajda Barnabás.

A koncerten Szabados Ákos kö-
szöntötte a közönség soraiban helyet 
foglaló valamennyi kitüntetettet, akik 
az elmúlt 18 évben példaértékű mun-
kájukkal kiérdemelték az elismerő cí-
meket. A polgármester megköszönte 
Vajda Barnabásnak, hogy felvállalta 
a koncert szervezését és lebonyolítá-
sát, a vendégművészek meghívását, 
majd Marton Sándorné önkormány-
zati képviselő méltatta a zenekar 
munkásságát.

A koncerten Ecsedi-Nagy Andrea 
protokoll- és sajtófelelős, az est házi-
asszonya kalauzolta végig a közön-
séget a mögöttünk álló kilenc évtized 
zenei útján. Kezdetnek felidézte az 
1900-as évek elejének Pesterzsébetét, 
az akkori fából épült színházakat, a 
Műszínkört, a Nyári Színkört, a Pest-
erzsébeti Nyári Színházat, a korabeli 
slágereket. A koncert Zerkovitz Béla 
kupléival kezdődött. A 20-as évekből 

Dankó Pista, a 30-as évekből Kálmán 
Imre egy-egy dalát, a 40-es évekből az 
első hangosfilmek – Meseautó és az 
Egy szoknya egy nadrág – népszerű 
betétdalait hallgathatta közönség.

Az 50-es éveket az akkor alakult, 
máig népszerű Benkó Dixieland Band 
együttes zenéjével idézték meg. Benkó 
Sándor most először vállalta a közös 
fellépést a Vajda Gipsy Koncertze-
nekarral. Benkó Sándor klarinéton, 
Kovacsevics Gábor dobon, Halmos 
Vilmos zongorán adta elő Szenes An-
dor és Cola Ott fogsz majd sírni című 
művét. A 60-as, 70-es évekből több, a 
táncdalfesztiválokról ismert örökzöld 
slágert hallgathattak meg a nézők a fel-
lépő művészektől, melyben a zenekar 
szólistái improvizáltak. A 80-as, 90-es 
éveket az akkoriban újra népszerűvé 
váló magyar nóták és a mulatós zene 
képviselték.

sza

Ezt fütyülte egész Pest és Erzsébet

A koncert résztvevői 
A több mint kétórás koncerten hege-
dűszólamot játszott, és prímásként 
a számokat vezette Horváth Dezső, 
Berki Károly, Lakatos Ferenc, Horváth 
László, Farkas Jenő. A cimbalomnál 
Klerensz Berkes József és Bangó Gyu-
la ült, klarinétoztak: Kovács György és 
Suki Antal, brácsázott Rontó Róbert 
és Mohácsi Kálmán. Csanya János és 
Csanya Oszkár nagybőgőzött, Tarnai 
Dániel basszusgitározott, zongorán 
Siliga Miklós kísért. Pálmai Zoltán do-
bolt, a koncertzenekar hegedűszólistá-
ja ifj. Vajda Barnabás hegedűművész 
volt. Énekelt: Tóth Norbert, Újhelyi 
Andrea, Sárkány Krisztián, Rupa 
Ilona, Egyházi Géza, Hatvani 
Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss Lász-
ló, Bokor János. Közeműködött a 
Berzsenyi Táncegyüttes. A hang-
versenymester Vajda Gergely 
hegedűművész volt. Hatvani Kiss Gyöngyi művésznő szeretettel hívja a pesterzsébeti 

közönséget koncertjére november 23-án a Csepeli Munkásotthonba.
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Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Az önkormányzati választáson a nemzetiségi 
képviselőket is megválasztották. A nemzetiségi 
önkormányzatoknak már több programtervük 
is van a következő esztendőre, mely rendezvé-
nyekre minden kerületi lakost várnak.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat még 
idén megtartja szokásos adventi gyertyagyúj-
tását. A jövő év elején virágokat helyeznek el 
a Pesterzsébeti temetőben nyugvó lengyelek 
sírján.

– Az Igló utcában dolgozott egy bőrdísz-
műves, aki haláláig megmaradt lengyelnek, 
az ő üzletének falán szeretnénk emléktáblát 
elhelyezni – vázolta terveiket Berényi András, 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

A lengyel–magyar barátságot feldolgozó, 
általános iskolásoknak szóló vetélkedőre is 
2015-ben kerül sor. A nagy önkormányzat 
nyári nemzetiségi napján is részt kívánnak 
venni. A kerület többi nemzetiségi önkor-
mányzatával karöltve, közösen szervezik ki-
állításukat a Rátkay-Átlók Galériában. 

Tervezik egy csoport kiutaztatását Pest-
erzsébet lengyelországi testvérvárosába, 
Nowa Słupiába is; az útra már most várják 
a kerületben élő lengyelek jelentkezését az 
aberenyi@citromail.hu címen, illetve a 06-20-
911-75-46-os telefonszámon. 

Dr. Fekete Károlyné, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke németes precizitással 
sorolta terveiket. Januárban németnyelvű 
vers-, próza- és kisjelenetmondó versenyt tar-
tanak a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános iskolában, illetve szavalóversenyt a 
Hajós Alfréd Általános Iskolában. Az első és 
második helyezettek februárban részt vehet-
nek a budapesti döntőn.

– Ekkortájt rendezzük a gyerekek farsang-
ját is. Szintén ők lesznek a majálisunk vagy 
juniálisunk középpontjában, ahol táncokkal 
és kisjelenetekkel mutatkozhatnak be a részt-
vevők – sorolta, majd hagyományos program-
jaikkal az Oktoberfesttel, a Márton-nappal és a 
karácsonnyal folytatta. Ő is említést tett a nyári 
közös nemzetiségi napról, melyen fellépnek. 

Az ukrán nemzetiségi önkormány-
zat konkrét terveket még nem készített.  
Burij Anatolij elnök elmondta, bár a Krím 
félsziget, ahová évről évre rendszeresen 
szerveztek kirándulásokat, az Orosz Fö-
deráció része lett, a kapcsolatot továbbra 
is tartják az ott élőkkel.

– Testvérvárosi kapcsolatot szeret-
nénk kötni az egykori magyar várossal, 
Ungvárral. Egy esztendeje már tár-
gyaltunk velük erről – emlékeztetett. A 
testvérvárosok közti karate-, szumo- és 
birkózóküzdelmek szervezését szintén 
folytatják.

Az Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat még gondolkodik azon, pontosan mi-
lyen rendezvényeket szervezzen. 

– Még nincs kiforrott tervünk a jövő 
évi programokat illetően, de az erdélyi 
Szamosújvárt szeretnénk meghívni egy 
kulturális találkozóra, és kerületünket 
mi is bemutatnánk az ottaniaknak. Az 
Örmény Köztársaság mindkét kikiáltá-
sáról, az örmény genocídium napjáról is 
megemlékezünk majd –  árulta el Váczi 
Péter elnök. 

A roma, a bolgár és a szlovák nem-
zetiségi önkormányzatok a következő 
lapszámban vázolják fel jövő évi elkép-
zeléseiket.    

DA

Sokszínű programokkal készülnek   2015-ben a nemzetiségek 

ESKÜT TETTEK A NEmZETISéGI KéPVISELőK
október 27-én tartották alakuló ülésüket a kerületben működő nemzetiségi 
önkormányzatok. Veér Gyula, a helyi Választási Bizottság elnöke ismertette 
a választás eredményeit, majd eskütételre kérte fel a képviselőket. Ezután a 
nemzetiségek megválasztották az elnököket és elnökhelyetteseket, valamint 
a vagyonnyilatkozatokat kezelő képviselőket. Döntöttek nevük meghatározá-
sáról, valamint felülvizsgálták szervezeti és működési szabályzatukat.      ya 

Nemzetiségi önkormányzatok közmeghallgatásai
Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 1. 17 óra 
Polgármesteri Hivatal (Budapest, 1204. Kossuth Lajos tér 1.) 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet december 12. 17 óra
1204 Budapest, Dessewffy u. 56.
Budapest Pesterzsébet ukrán Önkormányzat  december 1. 10 óra
Polgármesteri Hivatal (Bp., 1201 Kossuth Lajos tér 1., I. emeleti Synopsis Nagyterem)
Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat december 8. 16 óra
Polgármesteri Hivatal (Bp., 1201. Kossuth Lajos tér l. sz. I. emeleti Synopsis Nagyterem)
Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat december 2. 15 óra
Polgármesteri Hivatal (Bp., 1201. Kossuth Lajos tér l. sz. I. emeleti Synopsis Nagyterem)
Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat december 12. 10 óra
Polgármesteri Hivatal (Budapest, 1201. Kossuth Lajos tér l. sz.)
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
Év közben már megtartotta közmeghallgatását.

Fo
tó

. B
aj

no
cz

i I
st

vá
n

Az I. Világháború 
centenáriumának 

méltó emléket 
állítva,

Pesterzsébet 
Önkormányzata 

felújíttatta
Lux Elek: 

Kardfelajánlás 
című szobrát
a Magyarok 

Nagyasszonya 
terén.

Tisztelettel meghívjuk a kerület lakosait
2014. december 10-én, szerdán 14 órakor

az ünnepélyes avatásra.
Beszédet mond: 

Szabados Ákos polgármester

SZoBoRAVATÁS

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Dr. hunyadi Péter Pál 50 éve prak-
tizál Pesterzsébeten, dr. Rurik 
Imre 25 esztendeje dolgozik a Vö-
rösmarty utcai felnőtt háziorvosi 
rendelőben. Ebből az alkalomból 
Szabados Ákos polgármester meg-
köszönte azt a hosszú, évtizedek 
óta végzett munkát, amelyet az itt 
élők gyógyításáért tettek, és elis-
merő oklevelet adott át háziorvosi 
tevékenységükért. 

– Október 16-án volt 40 éve, 
hogy kineveztek Pesterzsébet-
re, a Zamárdi utcai rendelőbe 
körzeti orvosnak – mesél a kez-
detekről dr. Hunyadi Péter Pál. 
A szakember a  gyulai kórház-
ban töltött két évet, onnan pályázta meg 
kerületünkben az állást. Azt gondolta, ez 
jó „ugródeszka" lesz ahhoz, hogy pár év 
múlva találjon egy jó pesti állást. Az élet 
azonban másként alakította a terveket. 

– Az idő múlásával megszerettem az 
embereket, a betegeimet, barátokra tettem 
szert, megismertem a kerületet. Mindezek 
miatt úgy éreztem, itt a helyem, s nem 
máshol. Édesapám idős koráig praktizált 
körzeti orvosként, én is azt tervezem, hogy 
ameddig egészséges vagyok, és úgy ér-
zem, hogy el tudom látni a feladatomat, 
addig maradok – mondja a 78 éves doktor, 

akinek van olyan családja, ahol már az ötö-
dik generáció tagjaihoz jár ki.

Dr. Rurik Imre idén a Semmelweis-napi 
ünnepségen vehette át a 35 éves szolgála-
tért járó elismerő oklevelet.

– 10 év kórházi munka után vállaltam 
körzeti orvosi állást a Vörösmarty utcai 
rendelőben, amelynek éppen 25 éve, de 
emellett évekig visszajártam a Dél-pes-
ti Kórházba operálni, ügyelni – mesél 
pályafutásáról. 

Azóta háziorvosként dolgozik, de uro-
lógiai és andrológiai, valamint foglalkoz-
tatás-egészségügyi magánrendeléseket 

is tart a rendelőjében. Hat éve 
elnyerte a Debreceni Egyetem 
Családorvosi és Foglalkozás-
egészségügyi Tanszékének ve-
zetői pozícióját, így azóta, ideje 
nagy részét ott tölti. 

– Jóval kevesebb időt tudok 
itt tölteni, mint amennyit szeret-
nék, s mindig várom a rendelési 
napokat – tette hozzá

A polgármester elmond-
ta: az újonnan alakult testület 
fontos feladata lesz egy olyan 
ösztönző rendszer kialakítása 
az egészségügyi alapellátásban 
dolgozóknak, amely vonzóvá 
teszi Pesterzsébetet a fiatalabb 
orvosgeneráció számára.

Dr. Hunyadi Péter Pál szerint 
ez mindenképpen jó és hasznos elképze-
lés, ugyanakkor amíg Nyugat-Európában 
elfogadják a magyar orvosi diplomát, s a 
friss diplomás orvosoknak már nyelvi ne-
hézségeik sincsenek, hiszen legalább egy 
felsőfokú nyelvvizsgát kell tenniük, a kül-
földi álláslehetőség komoly konkurenciát 
jelent a későbbiekben is. Rurik doktor úgy 
véli, erre a támogatásra nagy szükség van, 
ezzel megoldódhat a háziorvosi utánpót-
lás problémája. Ráadásul, ha ennek híre 
megy, példaként is működhet más kerü-
letek, városok számára.

SzA

éVTIZEDEK óTA AZ EGéSZSéGÜNKéRT DoLGoZNAK

Új bútorokkal és önkéntes munkával támo-
gatta az IT Services hungary lelkes csapata 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Pszichiát-
riai és Pszichiátriai Rehabilitációs osztályát.

Már hagyomány, hogy Magyarország 
legnagyobb ICT-munkaadója segíti a 
hátrányos helyzetben élők életét. Ezút-
tal a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Pszi-
chiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs 
Osztálya került figyelmük központjába, 
ahol a közösségi terek megújításával, új 
bútorokkal, falak színezésével, dekorá-
lásával, festésével igyekeztek élhetőbb 
közeget kialakítani. Ezzel a projekttel a 
betegek gyógyulását és az ott dolgozó 
személyzet munkakörülményeinek ja-
vulását is elősegítették.

A 150 ágyas kórházi osztályon a napi 
feladatok közé tartozik, hogy a közvet-
len medikalizációs és pszichológiai tá-
mogatás mellett klubfoglalkozásokkal, 
családsegítő csoportokkal és kreatív, 
fejlesztő, reszocializációs foglalkozta-
tásokkal segítik a betegek gyógyulását. 
A betegek által készített tárgyakból ki-
állítást, vásárt rendeznek, és évek óta 
működik a munkatársak által alapított 
Elmeműhely Pszicho Innova Alapít-
vány is, és ezzel önfenntartó módon 

tudnak e foglalkozások működ-
ni. Az így érkező támogatások 
segítik megalapozni ezeket a  
foglalkozásokat, de ennek ke-
retében a szokásos kórházi be-
tegellátás mellett fejlesztésre, 
szépítésre mindeddig nem volt 
módjuk.

Az IT Services Hungary csa-
pata kreatív, hatékony, szorgos 
és vidám munkájával nagyban 
segített, hogy bútorzatában meg-
újuljon, falaiban megszépüljön 
többek között az a csoportszoba, melyben 
minden reggel a gyógyító team megbe-
széléseit, heti tudományos fejlesztő prog-
ramját tartja, és amelyben napközben a 
betegek kreatív, szocioterápiás foglalko-
zásai zajlanak. Megújulhatott több helyi-
ség, melyben betegvizsgálat zajlik, ahol 
az osztályon fekvő betegek a családjuk-
kal, látogatókkal tartják a kapcsolatot. A 
régóta használatban lévő éjjeliszekrények 
egy része alapos csiszolással és festéssel 
megszépülhetett.

Az informatikusok és a gyógyító szak-
emberek ezen a napon közös csapatot al-
kotva együtt munkálkodtak, hogy a falakra 
vidám, szép minták kerüljenek, megfestet-
ték az alapítvány logóját is, mely jelképe-
zi az elme működésének összetettségét, a 

vele való munka letisztult határait, a 
lélek mélységeit.

– Az IT Services Hungary csapata 
számára nagyon motiváló volt, hogy 
kétkezi munkájukkal járulhattak hozzá 
az intézmény színvonalas működésé-
hez és támogathatták az ott dolgozók 
áldozatos munkáját. Kollégáink már 
korábban is több alkalommal bizo-
nyították, mennyire fontos számuk-
ra a részvétel a rászorulók és az őket 
támogató intézmények mindennap-
jaiban. Az IT Services továbbra is min-
dent megtesz annak érdekében, hogy 
munkatársait maximálisan támogassa 
önkéntes vállalásaik ellátásában – nyi-
latkozta Bőthe Csaba, az IT Services 
Hungary ügyvezető igazgatója.

Támogatás a betegekért, a dolgozókért
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A Pesterzsébet központjában működő Gitár-
pont rendszeresen szerveznek jótékonysági 
programokat. Legyen az ingyenes fellépés 
egy szárnyait próbálgató zenekarnak vagy 
egy gobelinkiállítási lehetőség egy kerületi 
kézimunkázónak.

Eddig pénteken és szombaton beat- és 
rockesteket tartottak, de ez csak egy szűk 
hallgatói réteg igényeit elégítette ki. Arra 
törekednek, hogy a hely ne csak a dübör-
gő rockzenéről szóljon, hanem az örök-
zöldekről és a klasszikusokról is, hiszen 
minden zenének a komolyzene az alapja. 

– Tervezünk egy előadássorozatot, 
ahol zenetanárok mutatnak be klasszikus 
műveket, operákat képanyaggal, filmve-
títésekkel. Azt tapasztalom, hogy a gyere-
kek egyre kevesebbet énekelnek – sajnos, 
közülük többen még a Himnuszt és a 
Szózatot sem ismerik –, ezért tavasszal 
szeretnénk a pesterzsébeti és soroksári 
általános iskolák énekkarai számára egy 
versenyt szervezni. Tanulószoba üzemel-
tetését is fontolgatjuk, ahol a házi feladat 
elvégzése után különböző hangszerekkel 
ismerkedhetnének, gyakorolnának külön 
vagy együtt – mondja Deákné Sz. Anett, 
a hely üzemeltetője. 

Az idősebb korosztály számá-
ra a piano-bárban örökzöld slágerek, 
sanzonok csendülnek fel, miközben 
forró kávét, kakaót szürcsölgetnek. 

Csütörtökönként a kártyabar-
langban csapdlecsacsit, snap-
szert, kanaszta- és römipartikat 
játszanak. Náluk székel a Pest-
erzsébeti Ulticlub is.

A hétvégéik is tartalmasan 
telnek: a latin esten karibi or-
szágok zenéi mellett tanulhat-
nak táncokat, a filmklubban a 
zenés és musicalfilmeken kívül 

filmklasszikusokat is láthatnak a vendé-
gek, olyanokat, amiket már nem játszanak 
mozikban. 

 – Minden hónapban vásárral egybekö-
tött kiállítást tartunk. Jelenleg egy kerületi 
néni gobelinjeit lehet megtekinteni, klasz-
szikus hangulatú zenei aláfestés mellett. 
Nemsokára egy vándorkiállítás érkezik 
hozzánk olyan magyar rocklegendákról, 
mint Radics Béla és Bencsik Samu – árulja 

el Anett, aki megjegyzi, Radics Béla más 
módon is jelen van a Gitárpont életében: 
színpadukat „R. B. kapitány Zöld Csillag” 
névre keresztelték. 

– Szeretnénk, ha a helyiség ezt a kort 
idézné, ezért gyűjtjük az art deco bútoro-
kat, a régi tárgyakat, hangszereket, öreg 
rádiókat, amelyek állandó kiállításunk 
részeként megtekinthetők – teszi hozzá. 

Programjaik többnyire ingyenesek, 
kivéve azokat az alkalmakat, amikor a 
belépő jótékonysági célokat szolgál. A 
Gitárpont – bár pincében helyezkedik el 
–, lift segítségével mozgáskorlátozottak 
számára is könnyen megközelíthető, a 
belső helyiségek kialakításánál is gon-
doltak rájuk.              

TKZS

NAGYSZERű ZENEI KEZDEméNYEZéSEK A FÖLD ALATT 
Tanulószoba hangszerekkel, piano-bár sanzonokkal és kakaóval  

ADomÁNYoKAT VÁRNAK
• Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatá-
sok Intézményének Családsegítő Szolgálata december 
8-án és 12-én 10-től 18-ig óráig adománynapot szervez.
Várják a még használható állapotban lévő ruhaneműket, 
cipőket, játékokat, törölközőket, függönyöket, szőnye-
geket, lámpákat, könyveket, edényeket, ágyneműket, 
plédeket, műszaki cikkeket, bútorokat, egyéb használati 
tárgyakat. A Családsegítő Szolgálat az adományraktárá-
ban várja a felajánlásokat. Cím: 1205 Budapest, Koppány 
utca 2-4. Érdeklődni: 283-0283; 06-20-514-8327

• A kapitánypusztai nappali hajléktalanmelegedő várja 
adományaikat: férfi farmernadrágot, egyéb erős szövetű 
nadrágot, pólót, zoknit, alsónadrágot, meleg alsót, puló-
vert, télikabátot, plédet, száraz élelmiszert, konzervet. 
További információk: www.keraksza.hu
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Egykor zárda működött a Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szakközépiskola helyén, ahol a 
Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nő-
vérek fiúkat neveltek. Az árvaházról tudhat-
tak meg részleteket azok, akik ellátogattak  a 
Csili helytörténeti Klub találkozójára, melyen 
Polmüller Edit Volt egyszer egy zárda címmel 
tartott előadást. A tanárnő két éve kutatja a Vö-
rösmarty utca 30. szám alatt található épület 
történetét.

Az intézmény 1924. októberi átadásán ott volt 
Chikán Béla polgármester, Nagy Győry István 
jegyző, Haász Brokárd, a karmelita rendház 
tartományfőnöke, valamint Horthy Miklós 
felesége, Horthy Miklósné is.

A karmelita nővérek 1908-ban alapítottak 
rendházat az akkori Erzsébetfalván. Anna Ma-
ria Tauscher van den Bosch, a rend alapító-
ja valamennyi gyermekotthonukat 

Szent József oltalma alá helyez-
te. Az erzsébetfalvi rendház a 

település nevére utalva a 
Szent József és Szent Erzsé-

bet Otthon nevet vette fel. 
Az intézmény 1908-ban 
egy villaépületben kezdett 
működni, amely nagy va-
lószínűséggel a mai görög 
katolikus templom terü-
letén állt. A Vörösmarty 

utcába öt német nyelvű apáca érkezett. Nyel-
vi nehézségeik nem voltak, hiszen ekkoriban 
Erzsébetfalva (és Soroksár) lakosságának fele 
német ajkú volt. A villához egy nagyobb mé-
retű helyiséget építettek, amely alkalmas volt 
arra, hogy ott napközi otthont működtessenek. 

A Vörösmarty utca 30. szám alatt talál-
ható épület átadására báró Nopcsa Elekné 
adománygyűjtő munkájának köszönhetően 
1924-ben került sor. Itt már lehetőség nyílt ar-
ra, hogy bentlakásos intézményt, úgynevezett 
internátust (mai kifejezéssel kollégiumot) ala-
kítsanak ki 6–14 éves fiúgyermekek számára. 
A gyerekek nem voltak mindannyian árvák, 
voltak közöttük félárvák és olyanok is, akiket a 
nehéz anyagi körülmények között élő családok 
adtak be a nővérekhez a jobb ellátás reményé-
ben. A nővérek leginkább adományokból tar-
tották fenn az intézményt, de később a város 
is hozzájárult a finanszírozáshoz. Az udva-
ron veteményeskertet műveltek és sertést is 
tartottak.

1939-ben sikerült a nővéreknek korábbi 
kis kápolnájukat átépíteniük, a ma is álló 
templom felszentelésére 1939. november 
12-én  került sor. A nővérek a bentlakó fia-
talokkal együtt ekkor még az otthon épüle-
téből jártak át az istentiszteletekre. 1940-ben 
az épület régi kápolnájában a nővérek óvo-
dát alakítottak ki. A szovjet csapatok Pest-
erzsébetre 1945 januárjában érkeztek meg, a 

középületeket, iskolákat azonnal lefoglalták. 
A Vörösmarty utcai gyermekotthonban ha-
dikórházat alakítottak ki. A bentlakóknak 4 
órájuk volt arra, hogy elhagyják az épületet. 
A háború után a nővérek még visszatérhettek 
a rendházba, s 1948-ig, az épület lefoglalá-
sáig (államosításáig) folytathatták működé-
süket. Az államosítás azt jelentette, hogy a 
gyermekeket a svábhegyi gyermekotthonba 
szállították, a nővéreknek pedig a templom 
területére kellett visszahúzódniuk. 1950-ben 
a szerzetesrendeket feloszlatták, így a Jézus 
Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek 
Kongregációját is. A nővéreknek mind a nyolc 
árvaházukat el kellett hagyniuk. Többen 
külföldre távoztak, vagy a szerencsésebbek 
gyermekotthonokban vállaltak munkát, mi-
után a szerzetesrendből kiléptek. 1954-től a 
Szolidaritás Háziipari Szövetkezet nyújtott 
lehetőséget a korábbi szerzeteseknek, hogy 
ott dolgozhassanak.

 Az épületben az 1964-ben alapított Pester-
zsébeti (volt Varga Jenő) Közgazdasági Szak-
középiskola működik 1967-től.               

ILMA

ZÁRDA műKÖDÖTT A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZéPISKoLA hELYéN

A Csili helytörténeti Klubban Várhalmi And-
rás, a Csili művelődési Központ igazgatója tar-
tott előadást november 11-én Erzsébetfalva első 
lakói a soroksári anyakönyvek alapján címmel.

A szakember már ismert témát dolgozott fel 
Erzsébetfalva lakóiról.

– Inkább az érdekességekre szerettem volna 
rámutatni, és arra, hogy mennyi minden össze-
függ egymással – kezdte előadását Várhalmi 
András.

Városunk története a középkorban kezdő-
dött, Gubacs település már akkor is létezett, ké-
sőbb Vattai-, majd Grassalkovich-birtok volt. A 
mai város területe egykoron Soroksár közigaz-
gatósága alá tartozott. Az 1850-es években Sina 
báró kezdett parcellázni a soroksári út mellett. 
Ekkor még egyedül Gráner Sándor háza épült 
fel, de létrejött a téglagyár is. Az Angol Bank 
1868-ban összehívott budai polgárokat, ország-
gyűlési képviselőket, akik itt vásároltak telke-
ket. Ezekből a telkekből alakult ki Erzsébetfalva, 
illetve Kossuthfalva a mai Nagysándor József 
utcától délre, a Török Flóris, illetve a Virág Be-
nedek utca és a Lázár utca közötti területen. 
Gubacspuszta, Erzsébetfalva és Kossuthfalva 
lakói anyakönyvileg Soroksárhoz tartoztak. 

Az 1870-től meginduló parcellázások 
során egymás után alakultak ki Soroksár te-
rületén az új települések, ezek önállósulva 
kiváltak az anyaközségből. Erzsébetfalván  a 
Mártírok útja és Nagykőrösi út közötti részt 
Wachterschneider József és társainak a kon-
zorciuma birtokolta. A család Soroksárról szár-
mazott Ferencvárosba.

A korabeli hírek szerint még Jókai Mór, az 
író is vett birtokot a hajdani Erzsébetfalván. Egy 
másik térképen a Suda-villa körül még egybe-
függő telket látni, a mai János utca nyomvona-
lán gyalogút található. Látszik még a Gubacsi 
határcsárda is. 1869-ben Erzsébetfalvának 233 
fő volt a lélekszáma. Tíz évre rá, 1879-ben már 
585-en, illetve egy másik forrás szerint pedig 
több mint 4 ezren laktak itt. 1900-ban már mint-
egy 16 ezer a lakosság létszáma.

A soroksári anyakönyvek szerint 
Erzsébetfalván 1870. szeptember 13-án tartot-
ták az első római katolikus keresztelést. Má-
gocsi András földművelő és Molnár Terézia, 
Borbála nevű leányát keresztelték meg, majd 
Kossuthfalván Baan Antal munkás és Balaskó 
Czeczília fiát, Andrást tartották keresztvíz alá. 
Később 25 keresztelés történt Gubacson.

Az előadás során érdekesebb házasságok-
ról is szó esett, akiknek leszármazottai még 

ma is közöttünk élnek: 1878-ban Reich Lőrinc 
kocsmáros és Zvarák Teréz; 1880-ban Biszták 
János Nándor ács és Eibl Katalin (Bisztákék 
építették a Somody csónakházat is); 1880. dec-
ember 23-án - a vőlegények halálos ágyánál - 
két párt is összeadtak: Nedela János és Mayer 
Mária, valamint Grabszki Bertalan és Lindka 
Petronella házasságára került sor.

Az előadásban hallhattunk a házasulók 
származásáról is: Pest megyéből, a fővárosból, 
a Felvidékről, Fejér megyéből és a Dunántúl 
más vidékeiről is telepedtek le Erzsébetfalván 
és Kossuthfalván emberek.

Az első halálozásokat is nyilvántartották 
a korai anyakönyvek Soroksáron 1871-től. Az 
első temetések Kossuthfalván 1883-ban voltak, 
míg Erzsébetfalván 1884-ben. 1884 decembe-
rében a kossuthfalvi Tamek János szőlészt 
Erzsébetfalván temették el. Az első izraelita 
keresztelések 1871-ben történtek, míg az első 
házassági bejegyzések 1874-ben. Az első iz-
raelita halálozási bejegyzések 1874-ben már 
megtalálhatók. A keresztlevelekből kitűnt az 
is, hogy számos nehéz sorban lévő nő szült 
házasságon kívül (cselédek, gazdasszonyok, 
özvegyek). A gyermekhalálozási arány ekko-
riban meglehetősen nagy volt. 

IM

A karmelita nővérek sajátjukként szerették neveltjeiket

A korabeli hírek szerint  Jókai mór is vett birtokot Erzsébetfalván
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November 11-én tartotta a Pesterzsébeti 
Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda – 
Kindergarten Baross a hagyományos má–
ton-napi ünnepségét. A német nemzetiségi 
csoportok előadásai és a szülők megvendé-
gelése után az óvodások és hozzátartozóik 
lampionokkal indultak a városháza elé, ahol 
a kerületi német, illetve német nemzetiségi 
oktatásban részt vevő gyerekekkel közösen 
ünnepeltek tovább.

A Baross ovi 
négy német 
nemzetiségi 
csoportja né-
met nyelvű 
műsort adott 
elő, amelyben 
Szent Márton 
legendáját is 
f e l i d é z t é k , 
majd a gyere-
kek megven-

dégelték szüleiket, libasülttel, libazsíros 
kenyérrel és házi készítésű süteménnyel. 
A szárnyasból mindenki evett legalább 
egy falatot, hiszen a népi hiedelem sze-
rint, aki november 11-én libát eszik, an-
nak gazdag lesz a következő éve. A sült 
libacsontból pedig az előttünk álló télre 
lehet jósolni. Az óvodások megállapítot-
ták, hogy a libák csontja fehér volt, ami 
azt jelzi, hogy kemény tél előtt állunk.

A lakoma után, az ünnepség zárása-
ként lampionos felvonulással idézték fel 
St. Martin alakját. A Baross utcából indul-
tak a sétálóutcába, énekelve. A városháza 

előtt az óvodásokat már várták a 
József Attila Nyelv-
oktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola 
nemzetiségi osztályai, 
a Német Nemzetiségi 
Gimnázium, va-
lamint a Hajós 
Alfréd Általá-
nos Iskola német 
nyelvet tanuló di-
ákjai. Élő zenével 
várta és forró teával 
kínálta a résztve-
vőket a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet és a Csili 
étterem.                        SzA

A Baross óvodások azt jósolták, kemény tél elé nézünk

A gyerekek az óvó nénikkel együtt árulták az ékszereket, süteményeket, zöldsége-
ket, játékokat, közben szólt a vásári zene. A bevételből a csoportok állatkerti bér-
letet vásároltak. miután az óvodában két magyar–angol csoport is van, halloween 
alkalmából a gyerekek töklámpást faragtak szüleikkel. Este, az óvoda udvarán 
mindegyikben pislákoltak a mécsesek. és, ha már úgyis kéznél volt a tök, több 
csoportban kóstolhattak a kicsik töklevest. Az óvónők arcfestéssel, kézműves-
foglalkozással tették még élvezetesebbé a délutánt.          Finé T. Zsuzsanna

A Lurkóház Óvoda Tök 
jó hetének minden 

napja meglepetést 
tartogatott. Először 
a  családok a közeli 
játszótéren elrejtett 
dísztököket össze-

gyűjtötték, hogy más-
nap ezekből a tökökből, 

és egyéb terményekből aj-
tódíszek készülhessenek. Egy 

szülőnek köszönhetően mindenkinek jutott a 
faragni való tökből is. Az elkészült tököket az 
aulában állították ki. 

Idén az óvó nénik a kevésbé ügyes kezűekre 
is gondoltak, ők rímfaragásban jeleskedhettek. 
A nyertes sorokat az ovisok is megtanulták. 
Nem maradt el a tök jó mozgás és a családi 
nap sem.

A koronát az egész hétre a színházi elő-
adás tette fel. Anikó néni kakasnak, Zsazsa 
néni cicának, Erika néni koldusasszonynak, 
Ági néni rókának, a dadus nénik tyúkocskák-
nak öltöztek.

Az óvoda nevelőtestületének nevében 
Nemes Nikolett

Mihály-napi vásár után 
töklámpásfaragás 
a Nyitnikék Óvodában

TÖK Jó héT A 
LuRKóhÁZ óVoDÁBAN
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m. André Goodfriend nagykövethelyettes, 
az Amerikai Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségének főtisztviselője Csécsi 
Barnabás Sándor főigazgató meghívására 
november 7-én látogatást tett a XX. kerületi 
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai 
módszertani Intézmény, óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskolában.

A röviden csak „Benedekként" hívott iskola 
az SNI, tanulásban akadályozott, halmo-
zottan sérült, autista gyerekek oktatását, 
nevelését végzi. Az iskola vezetősége tá-
jékoztatást adott az intézmény múltjáról, 
jelenéről, illetve általános képet alkotott 
a világhírű magyar gyógypedagógia mai 
helyzetéről. A nagykövethelyettes érdek-
lődve hallgatta a tájékoztatást, majd meg-
tekintette az intézményt; hogyan folyik a 
pedagógiai munka a gyakorlat szintjén. 
Az óvodában meglátogatott csoportokban 
autista és halmozottan sérült gyerekek fog-
lalkozását látogatta meg, bekapcsolódva 
az éneklésbe, mondókázásba. Az általános 
iskolában egy elsős osztály matematikaórá-
jára nyitott be. Szemrevételezhette többek 
közt azt, hogyan formálja a pedagógus a 
sérült és tanulásban akadályozott gyermek 
speciális igényeire a tanórát, miközben az 
játékos és érdekes marad a gyermek szá-
mára. Bemutatták hogyan használják az 

interaktív táblát vizuális támogatásként. A 
szakiskolai intézményegységben tanuló fia-
talok óráin láthatta, hogyan zajlik az oktatás 
az ápolási asszisztens, valamint a szociális 
gondozó és ápoló OKJ-s képzéseken. A jól 
felszerelt termekben minden adott a szakma 
teljes körű elsajátításához. Természetesen ki-
helyezett gyakorlati órákon is részt vesznek 
a diákok a különböző kórházakban a három-
éves képzés során.

Csécsi Barnabás Sándor, az iskola főigaz-
gatója fontosnak tartotta, hogy átfogó képet 
adjon az iskola működésével kapcsolatban. 

Beszélt az intéz-
mény financiális és 
strukturális műkö-
déséről, illetve vála-
szolt Mr. Goodfriend 
ezekkel kapcsolatos 
kérdéseire is. Akár-
csak a szintén jelen 
lévő óvodavezető, 
Varga Györgyi, az 
általános iskola ve-
zetője, Török Ildikó 
és a szakiskola veze-

tője, Balogh András Titusz. A fogyatékos 
és hátrányos helyzetű gyerekek ügye mé-
lyen megérintette M. André Goodfriendet, 
akinek élénk érdeklődése elárulta, fontos 
számára a kérdés. 

m. André Goodfriend látogatása a Benedekben

Az október 17-én, Kőbányán megrendezett regi-
onális diákparlamenti fordulón kerületünk di-
ákjai sikeresen képviselték Pesterzsébetet, így 
őket delegálták az országos Diákparlamentbe.

Iskoláink szeptemberben megtartották az 
iskolai, kollégiumi diákparlament fordu-
lóját, ahol a fő témák a tanulási tapasztala-
tok és lehetőségek, a diákönkormányzatok 
működési tapasztalatai, jogainak érvénye-
sülése, valamint az intézményi szinten 
megjelenő, de azt meghaladó jelentőségű 
kérdések voltak. Ezután az alapítványi 
és Klik által fenntartott általános és kö-
zépiskolák 1-1 tanulója vett részt a Klik 

Budapesti X. Tankerület által szervezett 
Országos Diákparlament régiós forduló-
ján, hat másik kerület diákjaival együtt.

A témák megvitatása két szekcióban 
zajlott. Az egyes szekciót a Pesterzsébeti 
Pedagógiai Intézet tanulói tájékoztatás 
előadója, Oláhné Horváth Ildikó mode-
rálta. A szekció ülések után közös meg-
beszélésre került sor, melyen mind a két 
szekció állásfoglalását pesterzsébeti tanu-
lók ismertették:  Gersei Regina és Mohácsi 
Tamás

Székesfehérváron, az országos talál-
kozón a régiót 12 diák képviselte, ebből 
öt diák pesterzsébeti volt: Gersei Regina 
(Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos 

Gimnázium), Hrych Eszter (Budapest XX. 
Kerületi Gyulai István Általános Iskola),  
Majeczki Martin (Budapest XX. Kerületi 
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kol-
légium), Mohácsi Tamás (Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Iskola 
és Gimnázium), Vezér Zalán (József At-
tila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola). 

A program sikeres lebonyolításához 
Bodó Ildikó, a Budapest XX. Kerület Lá-
zár Vilmos Általános Iskola és Sós Tekla, 
a Budapest XX. Kerület Ady Endre Álta-
lános Iskola pedagógiai asszisztensei is 
hozzájárultak.

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

ÖT KERÜLETI DIÁK KéPVISELTE PESTERZSéBETET 
AZ oRSZÁGoS DIÁKPARLAmENTBEN 
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Ezoterikus klub

december 10-én, 17 órától 

• Kézműves Kuckó: Új időpont-
ban, szombaton 11 órakor. Legkö-
zelebb december 1-jén.

• Kötőtű klub
kötő, horgoló és kézimunkázó olva-
sóknak kéthetente 17 órától, novem-
ber 28-án és december 12.

• Idegen nyelvi klubok: Az angol 
és az olasz klub összevont foglal-
kozás december 1-jén, 17 órakor. 
Német klub december 8-án, 17 
órakor. Francia klub december 15-
én, 17 órakor. 

• Játékkészítők klubja: szerdán-
ként, Attila bácsi várja az érdeklő-
dőket 15 órától.

• Kiállítás: Vargha Éva pamuték-
szer-kiállítása, Lipták Zsuzsa és Ko-
vács Bea fotói. 

Társasjáték klub 
Gyertek és társasozzunk egyet! Ha 
van kedvenc társasjátékotok, azt is 
hozátok magatokkal november 28-
án, pénteken 17 órakor.

• Baba-mama klub: december 
4-én, 10 órától. A Mikulás is meg-
látogat minket!

Színes ötletek

Kreatív sarok, lakásdekorációs 
ötletek Frisch Tündével december 
5-én, 16 órakor.

December 23-tól 28-ig, de-
cember 30-tól január 4-ig a 
könyvtár zárva tart. 

• Pacsirták játszóháza: 2–8 éves 
gyerekeknek Rádics Ágnessel. Párat-
lan heteken szerdánként 16.30-tól. 
• Kézimunka és Főzőcske Klub 
péntekenként 15.30-tól. 
• Karácsonyra készülünk, Frischné 
Tündivel!1Kézműves-foglalkozás 
ügyes kezű olvasóknak november 
28-án, 16 órakor. 
• Karácsonyváró, Ila nénivel! Csu-
hédíszek készítése december 5-én, 
15 órakor.
• Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával 
hétfőnkén. 9.30: Mondókás móka; 
10.10: Bábos torna.
• Nagy Lászlóné, a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének fo-
gadóórája legközelebb december 
3-án, 18 órakor
December 13-án a könyvtár zárva.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19, CS: 9-16, Szo: 9-14

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. 
284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19, 
CS: 9-15, K, SZO: zárva

Az Alma együttes december 21-i karácsonyi koncertjére kétszáz jegyet 
ajánlott fel a Csili Művelődési Központ a szociálisan rászoruló gyerekek-
nek az önkormányzat támogatásával. Hogy kik lesznek azok a gyerekek, 
akik ennek köszönhetően részt vehetnek a koncerten, abban a polgár-
mesteri hivatal Szociális Osztálya, a Nagycsaládosok Egyesülete és a 
kerületi iskolák fognak segíteni a művelődési központnak.

 – Manapság nagyon sok család nem engedheti meg, hogy szórakoz-
tató, kulturális programra költsön. Szeretnénk a nehéz helyzetben élő 
családok gyermekeinek karácsony alkalmából,  színvonalas műsorral, 
egy vidám délelőttöt nyújtani – mondta Tóth Judit, a Csili szervezője. 

Belépő: 1500 Ft
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Csili Művelődési Központ 
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., 
tel.: 283-0230, www.csili.hu

December 21., vasárnap 19.00
Reggae karácsony

Ladánybene 27 koncert
Jegyárak: 3900 Ft, 2900 Ft, 1900 Ft

December 11., csütörtök 17.00
„Decemberi fénykoszorú” 
zenés irodalmi est
az IRKA kör közreműködésével

December 18., csütörtök 17.00
„Mesék a holdfényben” címmel 
beszélgetés irodalmi művek kapcsán, 
kötetlenül, 12 éven felülieknek.

Értesítjük Olvasóinkat, hogy a 
könyvtár a két ünnep között zárva lesz. 

Minden kedves Olvasónknak boldog 
karácsonyt kívánunk!

 KÖNYVTÁR

December 16., kedd 18.00
Csili Duma Kabaré bérlet 
2. előadás, pesterzsébeti 
sztárfellépőkkel!
„Mondom a Ferinek: Tibi!”

Fellépők: 
Aradi Tibor, Varga Ferenc József
Jegyár: 1500 Ft

December 21., vasárnap 10.00

ALMA együttes 

karácsonyi koncertje gyerekeknek
Jegyár: 1500 Ft

December 12., péntek 17.00
Csili kreatívok karácsonyi 
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 
2015. január 7-ig.

December 12., péntek 20.00
Calypso Dancing Party
Jegyár: 1500 Ft

December 14., vasárnap 9.00
Képregény készítők klubja
Tagdíj: 500 Ft/negyedév

December 14., vasárnap 10.00-17.00
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

A MÉZ NAPJA
Egész napos családi program: gyermek 
műsor, ajándék-készítő kézműves 
helyszínek, társasjáték klub és vásár
Belépődíj: 300 Ft/fő, 
ajándék-készítő bón: 150 Ft/db
A részletes programot megtalálják 
honlapunkon. (www.csili.hu)

 RENDEZVÉNYEK
December 1., hétfő 14.00

Nem félni, élni akarunk…

AIDS világnap Pesterzsébet 2014

A részletes programot megtalálják 
honlapunkon

A rendezvény ideje alatt anonim AIDS 
szűrés a helyszínen

December 2., kedd 10.30

Aprók színháza

Télapó és ezüstmackó 

a Nefelejcs Bábszínház előadása

Jegyár: 800 Ft

December 7., vasárnap 9.00

Baba börze

Minden ami a babákkal kapcsolatos. 
Kinőtt, megunt, feleslegessé vált baba- 
és gyermekholmik börzéje.

December 9., kedd 17.00

Helytörténeti klub

Katona Béla: A baptisták 
Pesterzsébeten

December 12., péntek 17.00

Társasjáték klub

Tagdíj: 1000 Ft/negyedév

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” 
helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás 

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

A Nagy Háború
A helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében 
megtekinthető 2015. március 29-ig, keddtől  szombatig 10 
és 18 óra között. 

Pesterzsébet 90 éves
A helytörténeti és képzőművészeti kiállítás a Gaál Imre 
Galériában. Megtekinthető 2015. január 11-ig, hétfő 
kivételével naponta 10 és 18 óra között.

Építészet az Illusztrációban és Állatok az Illusztrációban
A Magyar Illusztrátorok Társaságának kiállítása a Gaál 
Imre Galériában megtekinthető 2015. január 11-ig, hétfő 
kivételével, naponta 10 és 18 óra között. 

Arra gyere amerre én…
Neményi Lili-est a Színház- és Filmművészeti Egyetem  má-
sodéves hallgatóival november 25-én, 16 órától a Gaál Im-
re Galériában.

Adventi est a Kossuth Társasággal
December 3-án, szerdán, 17 órától a Gaál Imre Galériába 
várják az érdeklődőket.

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

szombatig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. 
Tel.: 06 (1) 284-7324. 

Nyitva tartás: keddtől szombatig, 
10–18 óráig.

info@pesterzsebetimuzeum.eu, 
www.pesterzsebetimuzeum.hu 

GAÁL IMRE GALÉRIA

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. 
Tel.: 06 (1) 283-0031. 

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 
10–18 óráig.

PESTERzSÉBETI MúzEuM
Időszaki kiállítások
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70 éve hunyt el Radnóti miklós. Ebből az al-
kalomból a Gaál Imre Galériában irodalmi 
emlékestet tartottak Császár Angéla színmű-
vész közreműködésével. Tóth József Füles 
fotóművész bemutatta 100 vers 100 kép című 
könyvének illusztrációit, melyek 3 évvel ezelőtt 
készültek az akkor 98 éves Radnóti özvegye, 
Gyarmati Fanni teljes egyetértésével.

– A József Attila Gimnáziumba jártam, 
ahol nagyon megfogott Radnóti költé-
szete. Amikor a költő 100. születésnap-
jára emlékeztünk, arra gondoltam, hogy 
megpróbálok illusztrációkat készíteni a 

verseihez. Előtte már illusztráltam egy 
Petőfi kötetet is, Petőfi fényképezőgép-
pel címmel. Fifi néni címét a telefon-
könyvben találtam meg, először nemet 
mondott a kérésemre. Majd arra, hogy 
„szeretném megismerni a halhatatlan 
szerelmes versek ihletőjét, és hogy er-
re van-e  mód”, azt válaszolta, hogy ha 
egy 98 éves öregasszonyra kíváncsi, ak-
kor jöhet szerdán 11 órára. Így indult 
az ismeretségem a költő özvegyével. 
Három szál rózsával elmentem hozzá 
a Pozsonyi útra, az ajtóban várt már az 
idős hölgy cigarettázva. "Maga nagyon 

gavallér. Három szál rózsa a mai idők-
ben? Ha legközelebb jön, akkor csak 
egyet hozzon!" Még kint volt a bejárati 
ajtón az eredeti névtábla: dr. Radnóti 
Miklós. Hosszan  beszélgettünk – kezd-
te a visszaemlékezést a fotóművész, 
aki elmondta, hogy a költő humorosan 
a  konyhát "klonyhának" hívta, mivel a 
konyha egyik része a fürdőszoba és a 
toalett volt – igaz, fallal leválasztva egy 
helységben. 

– Tanárnőnek szólítottam, mivel fran-
cia nyelvet tanított a Színház- és Film-
művészeti Főiskolán. Néhány festmény 
is volt a lakásában, és azoknak megne-
veztem az alkotóit. Ezzel nagyot nőttem 
Fifi néni szemében. Többek között egy 
nagyon jó képet láttam Gyarmati Fan-
niról, Beck Judit festményét, aki rövid 
ideig titkos szerelme volt a költőnek - 
emlékezett Füles előadásában .

– Sokat beszélgettünk az elkészült 100 
illusztrációról, hasznos tanácsai nagy-
ban hozzájárultak a könyv megjelené-
séhez.  Hogy miért a fekete-fehér fotót 
választottam? Nos, úgy éreztem, hogy 
ez illik a költő által megélt korszakhoz 
– mondta lapunknak Tóth József Füles, 
akinek könyve a Medicina Könyvkiadó 
gondozásában jelent meg. 

Az irodalmi esten egyben a holokauszt 
áldozataira is emlékeztek. Császár An-
géla színművész előadásában  több mint 
egy tucat költemény hangzott el. A költő 
élete szinte megelevenedett, miközben 
az alkotó kommentálta a látottakat. A te-
remben szinte pisszenés sem hallatszott. 
A vendégek áhítattal hallgatták Radnó-
ti Miklós verseit. Szép és megható este 
volt.                          ILMA

70 éVE huNYT EL RADNóTI mIKóS

Az Erzsébet-napok keretében hirdették ki a 

"Milyen lesz Pesterzsébet 90 év múlva?" és 
a „Nagymamám mesélte” című pályázatok 
eredményeit. A gyermekek 90 év múlva zöl-
dellő kerteket, boldog hétköznapokat álmod-
tak  meg az akkor itt élőknek, akik szerintük 
korong alakú ovális repülőtárgyakkal fognak 
közlekedni.  Kézi rajz kategóriában Benkucs 
Kira Roxána (Tátra téri Általános Iskola)  és 
Turcsán Anita (Ady Endre Általános Iskola), 
a  számítógépes grafika kategóriában Puska 
Dominic és  Szabó Alexandra, a speciális ké-
zi rajz kategóriában Endzsel Nóra nyert. A 

"Nagymamám mesélte" című pályázatot Ki-
rály Józsefné és unokája, Lénárd Bálint nyerte.

Az eredményhirdetés közben Genetheim 
Richárd, a La Stella Stúdió egykori növendéke 
Figaro áriáját adta elő, ifjabb Vajda Gyula he-
gedűművész a hangszert mutatta be a gyere-
keknek, és eljátszotta Dinicu Pacsirtáját, majd 
műsort adtak a Gyermekmosoly óvodások. 

Moravek Márta óvodapedagógus, a 
ClubNetCet Egyesület alapító és elnök-
ségi tagja mesét mondott. 

A rajzpályázatokat a Csili könyvtára 
és a ClubNetCet Egyesület közösen szer-
vezte.      IM 

Korong alakú járművekkel 
közlekedünk 90 év múlva?

"90 éves Pesterzsébet" helytörténeti és 
honismereti vetélkedő zajlott november 
elején a Csiliben, melyen a kerület vala-
mennyi általános iskolája és három kö-
zépiskolája vett  részt. A kreatív játék után 
helytörténeti kérdések következtek.
– A 90 éves évforduló jegyében zajlott 
honismereti feladatok között számtalan 
eseményt kellett feldolgozni, ráadásul 
1990-ben kezdődtek az Erzsébet-napok 
is. Azt kérném, hogy vigyétek hírét a 
rendezvénynek, hívjátok fel a figyelmet a 

programfüzetben megjelent eseményekre 
rokonaitoknál, és minél többen vegyetek 
részt a színvonalas eseményeken – kérte 
a diákokat Szabados Ákos polgármester. 
Várhalmi András, a Csili igazgatója és 
munkatársai értékelték az eredményeket. 
A fődíjat, az egynapos autóbusz kirándu-
lást a Hajós Alfréd Általános Iskola csapa-
ta nyerte meg. Második a Gyulai István, 
harmadik a Lázár Vilmos Általános Iskola 
lett. Majka és Curtis fellépése koronázta 
meg a napot.                IM

Vetélkedővel 
indult az 
Erzsébet-napok 
rendezvénysorozat
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Irodalmi emlékest
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MEGHÍVÓ
Egyházzenei kórushangverseny 

advent első vasárnapján, 
november  30-án,  15.30-tól a 

Szent Erzsébet Főplébánia-templomban. 
Közreműködő kórusok: 

Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa 
Árpád- házi Szent Erzsébet énekkar 

Bella musica Nőikar
Canto Armonico kamarakórus   

Eötvös Gimnázium Kórusa
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 

Vox Voluptatis Kórus 
A hangversenyt megnyitja: 

Kovács Eszter 
alpolgármester 

Rendező: 
CSILI művelődési Központ 

művészeti vezető: 
Rózsavölgyi Ildikó 

karnagy, szaktanácsadó 
Támogató:

Pesterzsébet Önkormányzata 

A Pesterzsébeti temetőben is megemlékeztek 
arról a 93 fiatal '56-os áldozatról, akik életüket 
adták a szabadságért. 58 évvel ezelőtt több szá-
zan álltak sorfalat és küszködtek könnyeikkel,  
amikor a 93 fiatalt utolsó útjára kísérték. Nov-
ember 4-én rájuk emlékeztek. 

– Kerületünkben hagyomány, hogy tisz-
telgünk az '56-os forradalmárok előtt. 
Ha nem tudunk emlékezni, nem tudunk 
hagyományt őrizni, ha nem tudunk pél-
daképeket állítani, akkor mi magunk sem 
fogunk tudni teljes értékű életet élni, nem 
tudunk példaképpé válni saját generáci-
ónk számára. Komoly és nagy a felelős-
ségünk. Mindig nagy szívfájdalommal 
idézzük fel a korabeli idők eseményei 
közül a legszomorúbbakat, amikor fia-
tal tizenéves, gyermekkorú áldozatokat 
kellett temetni Pesterzsébeten. 1956 őszén 
ebben a temetőben sok százan voltak itt, s 
vettek végső búcsút azoktól, akik elestek. 
Ma hősökként tiszteljük őket, pedig sem-
mi mást nem szerettek volna, mint szabad 
ifjúkort önmaguk számára. Eltévedt és 
célzott golyók végeztek velük, a remé-
nyeikkel, jövőjükkel, szüleik vágyaival és 
elképzeléseikkel. Amikor ma itt koszorút 
helyezünk el és fejet hajtunk az áldozatok 
előtt, akkor ezekre a reményekre emléke-
zünk, és adjunk hálát a Jóistennek, hogy 
nekünk és a gyermekeinknek nem kell 
ilyen zord események részeseivé válniuk. 
Őszinte szívvel és tisztelettel hajtok fejet 
Somogyváry Géza díszpolgár, valamint a 
még élő 56-os veteránok előtt – mondta 
Szabados Ákos polgármester, aki Marton 

Sándorné képviselővel együtt koszorút 
helyezett el az 1956-os obeliszknél.

Lerótták kegyeletüket és tiszteletü-
ket az 56-os szövetség tagjai és a kerü-
let polgárai, iskolásai. A 93 hősi halott 

emléktáblájánál mécseseket gyújtottak. 
A 12-es parcellánál Győri János Sámuel 
evangélikus lelkész, parókus emlékezett 
meg az elhunytakról:

– Ha egy család eljön ide az ősök sír-
jához, átéli azt a megmagyarázhatatlan 
valóságot, hogy a távozó ember áthasítja 
a háromdimenziós létét, amelyben egy 
élethossznyit vajúdott az ember. Mert 
a ravatal az örökkévalóság szülőszéke, 
ahonnan egyszer s mindenkorra átszü-
letünk az időtlenségbe, a tértelenségbe, a 
végtelen tágulatba. Különleges sebhelyek 
a nemzeti síremlékek, és most itt ilyen 
mellett állunk. A nemzeti hősök síremléke 

a nemzeti történelem ma-
radandó forradásai.1Nincs 
remény emlékek nélkül, és hiába 
az emlék – reménység híján. Lehet, hogy 
hiábavalónak tűnik a pesterzsébeti 93 em-

ber véráldozata, de 

éppen az üdvösség 
örökkévalósága miatt nem értelmetlen 
őseink halála és mártírsága. Megrendül-
ten állunk ezeken az emlékhelyeken, mert 
ezek az emlékhelyek reményhelyekké 
kell, hogy váljanak.

Oltványi László egykori nemzetőr-
parancsnok sírjánál Somogyváry Géza 
tartott emlékbeszédet néhai bajtársáról 
– a család képviselői előtt. Győri János 
Sámuel lelkipásztor imája, majd koszo-
rúzás zárta az emlékezést.

Befejezéseként az Országzászlónál 
néma főhajtással levonták a forradalom 
lyukas zászlaját.    

IM 

Az áldozatok sírjánál emlékeztünk

Új nevekkel egészült ki Az emléktáblA

Az egykori Atra gyár falán két 56-os emléktábla áll. A kisebbiket az 1956. 
október 26-án kivégzett és hősi halált halt bajtársak emlékére állította az 56-os 
Szövetség. A Magyar Nemzetőrség és a Pesterzsébeti Bajtársak által 2006-ban 
állított emléktábla adatait dr. Marossy Endre hadtörténész kutatásai alapján 
kiegészítették, és a felújított táblán most már az összes pesterzsébeti hősi halott 
neve olvasható. 1998 óta, minden októberben az egykori 56-osok eljönnek 
az Atra gyárhoz emlékezni, így tettek ebben az évben is - igaz, szűk körben.

– Amíg egy is van közülünk, aki mozogni tud, az ki fog ide jönni emlé-
kezni – mondta az emléktáblát leleplező Somogyvári Géza. 
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Imre-nap alkalmából 
a  Pesterzsébet–So-
roksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért 
Alapítvány Baráti Köre 
és Szabados Ákos pol-
gármester kezdemé-

nyezésére, az önkormányzat támogatásával 
emléktáblát avattak: a Csili színházterme 
melletti büfé mostantól Nyisztor Imre presszó 
néven őrzi a Csili étterem májusban elhunyt 
vezetőjének emlékét.

Közel százan - családtagok, barátok, 
tisztelők – gyűltek össze a november 
4-i névadón, hogy közösen emlékez-
zenek Nyisztor Imrére. A presszó-
ban gyertyák égtek, az asztalokon 
Imre kedvenc italai, sapkája, sálja, 
a kerületi egyházvezetőktől kapott 
könyvei, kikapcsolódásainak tárgyai 
– teniszütője, kártyapaklija –, vala-
mint fényképe emlékeztetett arra a 
nagyszerű emberre, akinek hiányát 
a mai napig nem tudták feldolgozni 
szerettei.

– A mai estét örömteli találkozás-
nak képzeltem el. Azért gyűltünk össze, 
hogy állítsunk egy táblát, ami arra utal, 
hogy ez a presszó viseli majd a nevét bará-
tunknak, akivel hosszú évtizedek szoros 
barátsága fűzött egymáshoz. Van néhány 
dolog, amit az ember csak kiérdemelni 

tud. Ez a barátság, a sze-
retet és a megbecsülés. 
Ezeket pénzzel, presz-
tízzsel nem lehet elérni, 
csak azzal a fajta ember-
séggel és magatartással, 
amellyel nem tolakodó 
módon, direkt és kikény-
szerítve, hanem a maga 
természetességével tu-
dunk a másik szívéhez 
közel kerülni. Kultikus 
helyen vagyunk, hiszen 
a Csili a pesterzsébeti 

közélet, kulturális és társasági élet köz-
pontja. Barátunk számára pedig ez volt az 
a hely, amely életének és munkásságának 
fő színtere volt. Biztos vagyok abban, ha 
lesznek olyan fiatalok, akik nem tudják, 
hogy a táblán szereplő arc és név kicsoda, 

meg fogják kérdezni. Biztos vagyok abban 
is, hogy azt a szellemiséget is meg fogják 
érezni, amely sokakat idehívott ma, és 
ami miatt ragaszkodtunk az emléktábla 
kihelyezéséhez – mondta Szabados Ákos.

Ezt követően a polgármester és Joó La-
jos, a Pesterzsébet–Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvány Baráti 
Körének elnöke leleplezték az emléktáb-
lát. Némethi Pál, a Csili Zenebarát Klubjá-
nak tagja Nyisztor Imre kedvenc nótáival 
emlékezett barátjára, majd a barátok és 
családtagok poharukat emelték Imre tisz-
teletére.    SzA

Nyisztor Imre presszó a Csiliben

GYÁSZmISE 
mikus Györgyért

2014. október 2-án elhunyt Mikus 
György fuvolaművész, a MÁV 
Szimfonikus Zenekar szólófuvolá-
sa, aki 25 éven keresztül a Lajtha 
László Zeneiskola fuvolatanára 
volt. Emlékére gyászmisét tarta-
nak a pesterzsébeti Szent Erzsébet-
templomban, december 20-án este 
hat órától.

Az egymásra figyelés, a segítségnyújtás 
szép példája történt meg a napokban 
Pesterzsébeten. A Kosuti egyik vásáro-
sa szólította meg Cserni Dorina és Bo-
dor Ferenc közterület-felügyelőket, és 
elmondta nekik, a bódék mellett reggel 
7 óra óta ül egy idős néni, aki akkorra 
már teljesen átázott. Sajnos a néni nem 
emlékezett arra, hol lakik, nem tudott 
hazamenni. A közterület-felügyelőknek 
sem tudott személyazonosító okmányt 
átadni, így ők sem tudták azonnal ha-
zakísérni. A hidegben üldögélő, kime-
rült nyugdíjast a járőrök bekísérték a 
Rendvédelmi Osztály központjába. Míg 
a nénit meleg teával kínálták, addig a 
neve alapján – egyedül erre emlékezett 
– lekérték az adatait a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból. Ennek segítsé-
gével már pontosan tudták, hol lakik a 
néni, akit végül hazakísértek.

Nem emlékezett 
a nevére a néni, 
hazakísérték

SZENIoR éLETmóDVÁLTó
életmódot váltana? Nem tudja, hogyan 
kezdje el? Segítünk! Fiatal egyete-
misták invitálják Önöket egy szenior 
életmódváltó rendezvényre, amelyen ki-
próbálhatnak számos sportot, hogy meg-
őrizhessék egészségüket, fiatalságukat.

Különböző sportágak, wellness, 
fitnesz, szellemi vetélkedők, szű-

rések és apró meglepetések várják 
a lendületben lévő és lendületre 

vágyó szépkorúakat.
A rendezvény ingyenes!

Szeretettel várjuk Önt!
Időpont: 2014. december 13.

helyszín: Testnevelési Egyetem, 
Budapest, 1123 Alkotás út 44.

További információkért, 
látogasson el honlapunkra: 
www.szenioreletmod.hu

Ismerek egy olyan embert…
Amennyiben környezetében ismer olyan értékes, érdekes, 

különleges embert, akit szeretné, hogy mások is 
megismerjenek, ajánlja figyelmünkbe! 

Ajánlás: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
? ?
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Több kép: www.pesterzsebet.hu
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A Batyu Színház abszolúte pesterzsébeti spe-
cialitás. Kontha Nelli színművésznő, a színház 
lelke ugyanis a kerületünkben él. Itt született, 
itt gyerekeskedett húszéves koráig, és most, 
közel a negyvenhez újra itt él. De mi is van 
valójában a batyujában?

Azzal kezdi, hogy boldog amiért a gye-
rekei is abban a kertben hintáznak, ahol 
egykor ő is szaladgált ennyi idős korában 
a bátyjával.

– Édesapámnak itt működött 25 éven 
át az antennaszaküzlete, a nagymamám 
itt volt óvónő. A fiam a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskolába jár, a lányom a János ut-
cai óvodába. A Csiliben több alkalommal 
játszottam, de mostanában bababörzére 
járok és a lányomat viszem angolórára. A 
sport is Erzsébet- hez köt, mert 
a lányom a PMS Dance 
i sko lába  já r hip-hop 
táncra,  a fiam 
az ESMTK 
U12-es 
labdarú-
gó-
szak-
osztá-
lyá-

ban focizik, én pedig a pesterzsébeti 
uszodába járok édesanyámmal minden 
vasárnap reggel – sorolja a kerületi kö-
tődés megannyi szálát.

A Tátra téri Általános Iskolában ta-
nult, és az ott működő színjátszó körbe 
járt, amit Verőcei Edit néni vezetett. Az 
Aranykulcsocska és az Ágacska volt a két 
legemlékezetesebb előadásuk.

– Pösze egérként különdíjas voltam 
egy gyerekszínházi fesztiválon, ami 
meghatározó volt számomra. Edit néni 
csodálatos pedagógusként tudta, ki mi-
ben jó, és azt erősítette bennünk. A mai 
napig jó barátságban vagyunk, sokszor 
kikérem a tanácsát egy-egy élethelyzet-
ben. Középiskolás koromban az Aranytíz 
Musical Stúdióban tanultam, ahol Schu-
bert Éva, Bencze Ilona és Hűvösvölgyi 
Ildikó voltak a tanáraim. Az ő különle-
ges személyiségük, színészi kisugárzá-
suk és bátorításuk erősített meg abban, 
hogy a színészi pálya mellett 

kell kikötnöm – mesél 
a színésszé válás 
éveiről Nelli, aki 
a Batyu Színházat 
2005-ben alapítot-
ta férjével, Albert 
Péterrel, aki írója, 
rendezője több 
előadásnak. 

– A bábokat, 
díszleteket, jelme-
zeket én álmodom 
m e g  a m e l l e t t , 
hogy színészként 
közreműködöm. 

A családi életünk megváltozásával a 
színház kicsit átalakult, jelenleg is nyolc 
előadásunk van repertoáron. Van kesz-
tyű-, tárgy- és bunraku bábos előadásunk, 
és többnyire óvodákba, könyvtárakba és 
művelődési házakba járunk fellépni kol-
légámmal, Seder Gáborral. Határon túl 
is gyakran fellépünk, voltunk már Szlo-
vákia számos településén, de Bécsben, 
Lendván és Brüsszelben is. Vándorszín-
ház vagyunk. Állandó játszóhelyünk még 
nincs, de régóta vágyom egy fix helyre, 
talán egyszer, remélem, Erzsébeten, lesz 
– mondja reménykedő mosollyal a szí-
nésznő, aki elárulja, Ádám fia már kinőtte 
a meséket, de Lili lánya nagyon szereti a 
bábszínházat, örömmel megy velük az 
előadásokra, de otthon is igényli, hogy 
papírszínházazzanak, vagy diavetítéssel 
üssék el az időt.

Új műsorral készülnek novemberben. 
– Grimm meséje nyomán készül, Hó-

fehér és Rózsapiros címmel. Vizi Csilla 
készíti a bábokat, Seder Gábor a díszletet, 
én vagyok a dramaturg, és játszom az elő-
adást. A főpróbát a lányom óvodájában, 
a Nyitnikék Óvodában tartom – árulja el 
Kontha Nelli.                    TKZS

Vágyom egy fix helyre, remélem Erzsébeten lesz
mIT REJT KoNThA NELLI BATYuJA? 

Tanári diplomát szerzett, volt egészségnevelő, 
népművelő, majd forgatókönyvíró és kabaré-
szerző. mégis Kató néniként zárta őt szívébe 
az ország. Ihos József három évtizede van je-
len a hazai humoréletben, hol harsányabban, 
hol csendesebben, most inkább az utóbbi a 
jellemző.

Nem mindegy, ha egy kisgyermek bete-
gen vagy Belegen születik. A humoris-
ta a Somogy megyei Belegen született, 
Kispest után, Pesterzsébetre, a Dél-pesti 
Kórház szomszédságába költözött. 

– Ez egy kellemes, családias környék, 
ami megőrizte vidékiességét. Erre vágy-
tak a szüleim is, amikor ideköltöztek. Saj-
nos édesanyám már nem él, nem akartam 
édesapámat magára hagyni, ezért ideköl-
töztem – mesél kerületi kötődéséről.

Fellépéseiről azt mondja, mostanában 
nincs elkényeztetve, bár októberben, az 
idősek napján a kerületi nyugdíjasoknál 
fellépett. Korábban pedig egy közeli kávé-
zóban rendszeresen talkshow-t vezetett, 
amire meghívta például Fábry Sándort, 
Bach Szilviát.

Kató néni öregszik, pihenget, néha el-
szunyókál, de azért mindig feltámad a 
tetszhalálból, és akkor újra megszokott 
pöttyös kendőjében járja az országot, de 
határon túl is ismerik már. Tavaly 
például Pozsony-
ban hódított, ahol 
elmondta véle-
ményét a világról, 
még beszélő Riska 
tehenét is magával 
vitte, akinek leg-
főbb vágya, hogy 
celebtehén legyen: 
műtőgyekről ál-
modik, és rendsze-
resen „fészbukol”.    

Elárulja, 
Farkasházy Tiva-
dar ötlete volt egy 
kabaréfelvételen, 
amelyre nem érkezett meg a színésznő, 
ugorjon be a művésznő helyett, és mondja el 
a szöveget, amit egyébként ő írt. A nyomaték 
kedvéért még egy kendőt is kerítettek neki. 

– Így született meg Kató nénim, és így 
ragadt rám ez a szerep, amit a Szeszélyes 

évszakokban gyakoroltam. Huszonöt év 
alatt annyira összenőtt velem, hogy bejár-
tam vele a fél világot – idézi vissza a korábbi 
éveket. 

A humorista nem csak a szerepével, 
a feleségével is 

"összenőtt", aki-
vel jó pár év után 
elváltak. Kapcso-
latuk gyümölcse, 
huszonhét éves 
fiuk, aki az építő-
iparban dolgozik.

A humoristá-
nak a Muzsika Té-
vében van műsora, 
Fűre lépni Ihos 
címmel, a szilvesz-
teri Rádiókabaréba 
is hívták, ahol „fa-
lugyűlést” tart Kató 
nénivel.

És hogy van-e humora műsoron kívül, 
a civil életben? 

– Ezt a mai világot nehéz volna elviselni 
humor nélkül – teszi hozzá kissé kesernyés 
mosollyal Ihos József.          Temesi László

IhoS JóZSEF, mindenki Kató nénije erzsébeti srác 
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kArácsonyi ünnepség 
két turnusbAn

A Pesterzsébeti Nyugdíjas 
Szakszervezet idén december 
8-án és 9-én rendezi meg a Csili mű-
velődési Központ színháztermében 
a vacsorával egybekötött karácsonyi 
műsoros ünnepségét. A rendezvény 
ingyenes, de zártkörű, kizárólag a 
tagság számára szervezik. 

Idén 25 éves a pesterzsébeti területi 
nyugdíjas-szakszervezet, mely 1989-
ben, 30 fős tagsággal alakult. Sárfi-Krá-
nicz Ferencet, a pesterzsébeti területi 
csoport elnökét az mSZoSZ Nyugdíjas 
Szövetség elnöke oklevéllel köszöntöt-
te, amelyet a Nyugdíjas Szövetség kong-
resszusán nyújtottak át számára. 

A pesterzsébeti szervezet létszáma a 
megalakulást követően látványos fej-
lődésnek indult. 1998-ban a Lengyel 
Lajos által vezetett közösség már 1750 
tagot számlált. A 2010-es évek elejére 
sajnos a tagság majdnem felére csök-
kent. Sárfi Kránicz Ferenc 2013-ban 
került a szervezet vezetésébe először 
helyettesként, majd decembertől el-
nökként tevékenykedik az alapszer-
vezetben.  Kérdésünkre a szervezet 
vezetője azt is elmondta, hogy a régi, 
bevált hagyományokhoz: a nőnapi, 
az idősek napi és a karácsonyi ün-
nepségekhez, a kirándulásokhoz, a 
kulturális programokhoz a jövőben 
is ragaszkodik, ám ha lehet, még 
színvonalasabbá szeretné tenni azo-
kat. Emellett továbbra is gondoskodik 
az érdekvédelemről, segítséget kíván 
nyújtani a tagság mindennapi gond-
jainak megoldásában.       im

ELISmERéS 
a Pesterzsébeti Nyugdíjas 
Szakszervezet elnökének

A hSZI Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ 
klubtagjai és gondozóházi lakói idén is számos új já-
tékot próbálhattak ki a szabadidős programokon. Az 
év folyamán pétanque-, mölkky- és dartskészlettel 
gazdagodott az intézmény. 

A pétanque francia, míg a 
mölkky finn eredetű dobó-
játék, melyeket csapatban 
játszanak. A játékok segí-
tik a kreatív gondolkodást 
és a mozgáskoordinációt. 
Előnyük, hogy mozgásuk-
ban korlátozott idősek is 
játszhatják. 

Az új programok rövid 
idő alatt nagy népszerű-
ségre tettek szert az idősek 
körében. Nem kell szomor-
kodnia a szellemi vetélkedők 
kedvelőinek sem, havonta 
megrendezik a Szeretlek, 
Magyarország! vetélkedőt, 
és miután Világjáró kvízzel is 
gazdagodott a játéktár, azt is 
sokan előveszik a klubtagok.

A Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium 
Baráti Köre Egyesület (P.Kobak) kirándulást 
szervezett Ercsibe és Százhalombattára októ-
ber 10-én.

– A harmincfős csapat Ercsiben megnéz-
te Eötvös József Emlékmúzeumát, amely-
nek létrehozásában komoly érdeme volt 
Nagy Pálnak, a P. Kobak egyik tagjának, 
a pesterzsébeti központi műhely akkori 
vezetőjének. A múzeum és az emlékmű 

megtekintése után Százhalombattára in-
dultunk, ahol a Régészeti Parkot látogat-
tuk meg – tudtuk meg Székely Ferencnétől.  
Idegenvezetővel megnézték a bronz- és 
vaskori házépítés technikáit, megkóstolták 
az „őskori" lepényt, majd a feltárt halomsír 
belsejében vetített képes bemutatót tekin-
tettek meg. 
– Az önkormányzati pályázati támoga-
tásnak köszönhetően autóbusszal kirán-
dulhattunk, ami nagy segítséget jelentett 
– tette hozzá. 

Ercsibe és Százhalombattára kirándult a P.Kobak

PéTANquE, mÖLKKY éS DARTS 
JÁTéKKAL JÁTSZANAK AZ IDőSEK

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézmé-
nyének Vágóhíd utcai Idősek 
Klubja az idősek hónapja alkal-
mából köszöntötte klubtagjait. 
A Lázár Vilmos Általános Iskola 
5/b osztálya adott műsort, majd 
a klubtagokat ebéddel, sütivel 
vendégelték meg. A napot ze-
nével és tánccal zárták.

KÖSZÖNTéS 
az idősek hónapja 
alkalmából
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December 20. 
Szombat 6.00-13.00

December 21. 
Vasárnap Zárva

December 22. 
Hétfő 7.00-13.00

December 23. 
Kedd 7.00-16.00

December 24. 
Szerda 7.00-12.00

December 25. 
Csütörtök  Zárva

December 26. 
Péntek  Zárva
December 27. 

Szombat 6.00-13.00

December 28. 
Vasárnap Zárva

December 20. 
Szombat 6.00-13.00

December 21. 
Vasárnap Zárva

December 22. 
Hétfő 7.00-13.00

December 23. 
Kedd 7.00-16.00

December 24. 
Szerda 7.00-12.00

December 25. 
Csütörtök  Zárva

December 26. 
Péntek  Zárva
December 27. 

Szombat 6.00-13.00

December 28. 
Vasárnap Zárva

December 20. 
Szombat 6.00-17.00

December 21. 
Vasárnap 6.00-14.00

December 22. 
Hétfő 6.00-18.00

December 23. 
Kedd 6.00-18.00

December 24. 
Szerda 6.00-12.00

December 25. 
Csütörtök  Zárva

December 26. 
Péntek  Zárva
December 27. 

Szombat 6.00-14.00

December 28. 
Vasárnap Zárva

December 20. 
Szombat 6.00-17.00

December 21. 
Vasárnap 6.00-14.00

December 22. 
Hétfő 6.00-18.00

December 23. 
Kedd 6.00-18.00

December 24. 
Szerda 6.00-12.00

December 25. 
Csütörtök  Zárva

December 26. 
Péntek  Zárva
December 27. 

Szombat 6.00-14.00

December 28. 
Vasárnap Zárva

ÜNNEPI 
NYITVA TARTÁS

VÖRÖSMARTY 
TÉRI PIAC:

ÜNNEPI 
NYITVA TARTÁS

VÖRÖSMARTY 
TÉRI PIAC

TÁTRA TÉRI 
PIAC:

TÁTRA TÉRI 
PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

A társasházkezelő iroda utolsó mun-
kanapja december 19., péntek  8-tól  
12-ig, első munkanapja január 5., hétfő 
13-tól 18-ig.

A társasházkezelők elérhetőségei: 
Miskó Zsuzsanna: 06-30 -625-1737, Fehér-
né Molnár Ilona:06-30-676-5783, Grózné 
Ferdinánd Andrea:06-30-676-5784, Mar-
tonosi Edit:06-30-388-2572, Veszeli Ildi-
kó: 06-30-435-1349

Ady Endre Általános Iskola
december 04.     0700– 1300

december 11.     1200– 1700

Hajós Alfréd Általános Iskola
december 08.    0700– 1300

december 15.    1300– 1700   

József Attila Általános Iskola
december 09.     0700– 1300

december 16.     1300– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
december 09.    0700– 1300

december 16.    1200– 1700

Gyulai István Általános Iskola
december 09.    0700– 1300

december 16.    1200– 1700

Tátra Téri Általános Iskola
 december 03.     0700– 1300

 december 10.     1200– 1600

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
december 11.     0700– 1300

december 15.     1200– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
december 08.     0730– 1300

december 15.     0800– 1200

január hónapra
Ebéd- és pótbefizetésPESTERZSéBET ÖNKoRmÁNYZAT 

épületének energetikai korszerűsítése 
KmoP-3.3.3-13-2013-0011

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a „Megújuló energia-
hordozó-felhasználás növelése” c. pályázati kiírásra „Pester-
zsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése” 
címmel. A pályázattal kapcsolatban 2013. december 31-én szü-
letett pozitív támogatói döntés, amely alapján az önkormányzat 
100%-os támogatottságú projektet valósíthat meg. A pályázat 
célja Pesterzsébet Önkormányzata épületének energetikai ra-
cionalizálása napelemek telepítésével.  

A projekt közvetlen eredményei
• Az ÜHG-kibo-
csátás változás 
(CO2 ekv) 18,7 t/
év csökkenést je-
lent. • A 18,13 kWp 
névleges teljesítmé-
nyű 74 db napelem-
ből álló napelemes 
rendszer installálása 
révén évi 20 00 kWh 
villamosenergia-ter-
melés valósul meg. 
• Az éves üzemel-
tetési költség csök-
kenése meghaladja 
a 848,2 eFt-t.

A projekt közvetett eredményei
• Javul az önkormányzat gazdasági háttere • Javul a kerület la-
kosságmegtartó képessége • Javul a célcsoport esélyegyenlőségi 
helyzete • A fenntartható fejlődés elősegítése • Szemléletváltás 
elősegítése a fenntartható fejlődés területén • Közreműködés az 
éghajlatváltozás mérséklésében •1Energiafüggőség csökkentése 
• Az ország versenyképességének javítása

megvalósítandó műszaki fejlesztések
• Napelemes rendszer telepítése: 18,13 kW villamosenergia-
teljesítmény (74 db 245 Wp/db teljesítményű polykristályos 
napelemmel) • 18 000 W névleges teljesítményű inverter 
telepítése

Projektadatok
A pályázat benyújtása: 2013. július 22. Támogató döntés: 2013. 
december 31. Támogató okirat kibocsátása: 2014. február 7. 
A pályázat elszámolható költsége: bruttó 16.027.400 forint. 
Támogatási intenzitás mértéke: 100%. Kivitelezői szerződés-
kötés: 2014. június 24. Pályázat zárása: 2014. november 28.

A Pesterzsébet újság 
következő megjelenése: 

december 16., kedd
Lapzárta: 

december 3., szerda

Jön hozzánk a Mikulás!
 Gyere te is! 
a Tátra téri piacra is elláto-
gat a Mikulás december 5-én, 
reggel 9 órakor. a nagysza-
kállú az új csarnok átriumában 
várja a gyerekeket, szüleiket, 
nagyszüleiket!  

Integrit XX. Kft. vezetősége 

Az INTEGRIT XX. Kft. min-
den érdeklődőt szerettel vár 
az állatsimogatóba, december 
20-tól 23-ig a Tátra téri piacon!

ÁLLATSIMOGATÓ
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A vízilabda az egyik legsikeresebb 
sportág magyarországon, nem 
véletlen, hogy ahol lehetőség van 
rá, sok fiatal választja a pólót. A 
fővárosban már Pesterzsébeten is 
vízilabdázhatnak a gyerekek. Az 
Erzsébeti SmTK szakosztályában, 
az olimpiai bajnok horkai György 
irányításával ismerkedhetnek meg 
e nagyszerű játékkal.

Az Erzsébeti SMTK korábban 
a Bp. Honvéddel közösen pró-
bálta meghonosítani a vízilab-
dát Dél-Pesten, de a kísérlet 
nem igazán sikerült. Harót Já-
nos, a piros-fehér klub elnöke 
azonban nem adta fel, és úgy gondolta, 
igenis van létjogosultsága a pólónak a XX. 
kerületben és környékén.

– Van egy csodálatos uszodánk, ahol 
egyre több gyerek tanul meg úszni, és 
szeretnénk nekik játékos sportolási lehe-
tőséget biztosítani. A magyar vízilabda 
egyik aranykorszakának kiválósága, az 
utánpótlás-válogatottak szövetségi kapi-
tányaként is sikeres Horkai György mes-
teredző, a szakosztály vezetője a garancia 
arra, hogy szakmailag magas színvona-
lú munka fog folyni a Zodony utcában 
– mondja az elnök. 

Az 1976-os olimpián aranyérmes 
magyar csapat balkezes bombázója, a 
282-szeres válogatott „Hores” úgy véli, 

nagy jövő állhat az erzsébeti vízilabda 
előtt.

– Budapest egyik legszebb uszodája 
van Pesterzsébeten, és Dél-Pest még szűz 
terület a póló számára. A vízilabda min-
denhol sok fiatalt vonz, biztos vagyok 
benne, hogy így lesz ez itt is. Az ESMTK 
célja, hogy alulról építkezve alakítson ki 
egy jól működő szakosztályt, és ezt na-
gyon jó elképzelésnek tartom – mondja 
Horkai György. 

A Zodony utcai uszodában hetente 
háromszor, hétfőn, csütörtökön és pén-
teken várják azokat a fiúkat és lányokat, 
akik szeretnének megismerkedni a póló-
val, vagy korábban már játszottak más-
hol. Az alsó korhatár hat év, és csupán 

az a feltétel, hogy tudjon úszni 
a jelentkező. Aki szeretne vízi-
labdázni, de még nem tud úszni, 
az megtanulhat az itteni tanfo-
lyamok egyikén, és utána már 
mehet is pólózni. Kötelezettség 
nincs, a cél, hogy az erzsébeti 
(és a környékről érkező) fiatalok 
megkedveljék ezt a sportot, jól 
érezzék magukat az edzéseken. 

– Egyelőre a tanuláson van a 
hangsúly, bárki jöhet, aki ked-
vet érez a vízilabdához. Annak 
semmi értelme nem lenne, hogy 
néhány hét után benevezzünk 
valamilyen küzdelemsorozatba, 
ahol pofozógép lenne az ESMTK, 
és elmenne a gyerekek kedve az 

egésztől. Ám jövőre, ha kellően sokan le-
szünk, és kialakulnak az átlagosnál ügye-
sebb csoportok, akkor elindítjuk őket a 
korosztályos bajnokságokban. Nem ver-
senyistállót szeretnénk, hanem egy olyan 
műhelyt, ahol a tehetségek mellett azok 
is játszhatnának, akik csak kedvtelésből 
pólóznak. Erre jó példa a három éve léte-
ző amatőr felnőtt csapat, amelynek tagjai 
hetente kétszer gyűlnek össze egy kis já-
tékra. Hozzájuk is lehet csatlakozni, azaz 
várjuk a vízilabdázni akaró felnőtteket 
is – tette hozzá Horkai György, akinek 
munkáját  az egykori úszó olimpikon, 
Eb-ezüstérmes vízilabdázó, az uszodá-
ban dolgozó Miklósfalvi Éva segít majd. 

MS

Az alsó korhatár hat év, a feltétel, hogy tudjon úszni a jelentkező
PóLóS BÁZIS LEhET PESTERZSéBET

Az ESmTK Labdarúgó Szakosztálya és a magyar olimpiai 
Bizottság kiemelt oktatási intézménye, a Budapest Baptista 
Külkereskedelmi Szakközépiskola Gimnázium és Sport-
iskola felvételt hirdet 8. osztályos tehetséges labdarúgók 
számára.  A felvételt nyert diákok professzionális munká-
ban vehetnek részt: magas edzésszám, minőségi edzések, új 
sporttelep, mentális felkészítés, energiagazdag táplálkozás, 
a sportszakma elsajátítása, jövőkép megteremtése.

TANuLJ éS SPoRToLJ mAGAS SZINTEN!

érdeklődés: 
Nagy Dániel (0620/414 8440)
ESMTK Labdarúgó Egylet Kft
Utánpótlás vezető

ERZSéBETI huLLÁmVASÚT
Az elmúlt két hónapban nagy ingadozások, különös ellentétek 
jellemezték az Erzsébeti SmTK labdarúgócsapatát. Az NB III 
Középcsoportjában szereplő piros-fehérek a jó rajt után hul-
lámvölgybe kerültek, de a szezon végéhez közeledve ismét 
magukra találtak.
Az erzsébetieket az őszi idényben olyan sérüléssorozat súj-
totta, amely egy náluk erősebb keretű együttest is visszavetett 
volna. Különösen a támadásban jelentkeztek problémák, a 
7. és a 10. forduló között pedig mindössze egyetlen pontot 
szerzett az ESmTK, azt is idegenben. érdekes módon a ha-
zai pálya rendre a vendégeknek kedvezett, az Ady Endre 
úton zsinórban három mérkőzést is elveszített Turi Zoltán 
csapata, ráadásul kétszer gyengébb riválisokkal szemben. 
ugyanakkor viszont látogatóként szorgalmasan gyűjtögette 
a pontokat a gárda, és ennek köszönhetően tartotta helyét a 
középmezőny első felében. Aztán az idei utolsó hazai mecs-
csen megtört a jég, végre újra nyert otthon a „Liza”, és így 
egy mérkőzéssel az évzáró előtt feljött a tabellán a negyedik 
helyre.

– A nyáron sok új játékos érkezett Erzsébetre, aztán ahogy 
összerázódtunk, jöttek sorban a betegségek, sérülések – ma-
gyarázta Turi Zoltán. – Kulcsemberek dőltek ki, voltak, akik 
az idény egész hátralévő részén hiányoztak. Sok fiatal játé-
kosunk van, ami egyrészt jó, másrészt viszont nem mindig 
tudták megfelelően kezelni a meccseken történteket. Na-
gyon szoros a mezőny, éppúgy lehetünk másodikak, mint 
tizedikek. Bízom benne, hogy tavasszal már teljes kerettel 
játszhatunk, és minél jobb helyen végzünk.               m.S.   

2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. 

műsorterjesztő hálózatán keresz-
tül, a végponttól függően, az S11, 
vagy S12-es csatornákon, az esti 

főműsoridőben, 30 percben látható 
az ESTV pesterzsébeti adása, a 

következő időpontokban: 
18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30
22.30 – 23.00

Adásainkat minden hét csütörtökön 
du. 18.00 órakor frissítjük. 

A videókat honlapunkon  – www.
centrumtv.hu – is megtekinthetik. 

Centrum Televízió 
www.centrumtv.hu 

Tel: 347-0974
E-mail: info@centrumtv.hu
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érdekes levél érkezett a Kossuth Lajos Gim-
náziumba. Feladója Kőbán Rita kajakedző. 
A kétszeres olimpiai bajnok megköszönte az 
iskolának az együttműködést, amely nagyban 
hozzájárult, hogy egy jelenlegi és egy volt di-
ákjuk kajak kettesben nemzetközi szinten ki-
emelkedő eredményt érjen el.

Szendy Márk és Csók Viktor a szlovákiai 
Pöstyében, a huszonhét nemzet részvéte-
lével megrendezett olimpiai reménysé-
gek versenyén – ami a serdülő korosztály 
legnagyobb nemzetközi megmérettetése 
– 1000 méteres olimpiai versenyszámban 
a harmadik, míg 500 méteren hatodik 
helyezett lett. Így mindketten bekerül-
tek a serdülő válogatottba. A két spor-
tolóval az MTK kajak-kenu vízitelepén 
beszélgettünk.

– 2006 szeptemberében, nyolc évesen 
kezdtem kajakozni – emlékszik a nem túl 
távoli múltra Szendy Márk. Az ok pedig 
édesanyja, aki egykor szintén kajakozott, 
ezért esett az ő választása is a sportágra.

Csók Viktor egy évvel később, kilenc- 
esztendősen ült kajakba. Szintén anyai 
sugallatra.

A jelenbe ugranak. Értékelve az évü-
ket, megállapítják, idén már rövidtávon 
is rajthoz állhattak. Értetlenkedésemre 
elárulják: azért nem ment előbb a rövid-
táv, mert vékonykák voltak, s például a 
200 méterhez nagy izomkötegek kellenek. 
Első ránézésre nem tűnnek vékonykák-
nak. Viktor elárulja, idén 10 kilót szedett 
magára - izomból.

Elkerülhetetlen az örök kérdés: ho-
gyan fér meg az élsport és a tanulás egy-
más mellett?

– Általánosban is ment a kettő együtt, 
gondoltam, miért ne menne a gimnázi-
umban is – így Márk.

Viktor Erzsébetről jár át a csepeli Jedlik 
Ányos Gimnáziumba.

– Emelt óraszámban tanulok angolt, az 
átlagom négyes-ötös. Általános is köny-
nyen ment, most a gimi is.

Pedig edzés, ha esik, ha fúj, minden-
nap van. Fagy esetén konditerem, futás 

és úszás az erzsébeti uszodában.
A két srác 2010-ben ült először egy ha-

jóba, válogatott keretfeltöltő versenyen. 
Azóta elöl Márk, hátul Viktor lapátol.

– Az első diktál, a hátsó pedig nyom-
ja neki, adja a kakaót – oktatnak a 
fortélyokról. 

Tudhatnak valamit, mert például 500 
méteren idehaza korosztályuk legjobbjai, 
ezer méteren pedig ezüstérmesek. Nyil-
ván ezekben az eredményekben kihagy-
hatatlan szerepet játszik az edző.

– Nem tudok rájuk rosszat mondani – 
beszél a szeretet hangján tanítványairól 
Kőbán Rita, majd értékeli a pöstyénbeli 
teljesítményüket. 

– Pályafutásuk első olyan eredménye 
ez, amelyik nagy tétre ment. Az elsőt 
megszerezni mindig nehéz, utána meg-
tartani még nehezebb. De ezt ők még nem 
tudják. 

Egyik legsikeresebb nemzeti sportunk 
a kajak, így aki ezt űzi, joggal táplálhat 
magában merész terveket a jövőre nézve. 

Mindkettőjük célja azonos:
– Szeretnénk a dobogó legfelső fokán 

állni olimpián és világbajnokságon. Ad-
dig kajakozunk,  amíg benne vagyunk az 
„egy-ötben”.

Újabb elkerülhetetlen kérdéshez ér-
kezünk: a legszebb fiatalkori bulik he-
lyett ők eveznek a vízen? Márk sommáz 
szellemesen:

– Mások kapnak 5000 forintot, hogy bu-
lizzanak, mi pedig egy kajaklapátot, hogy 
eddzünk.

– Ezek szerint az evező saját. És a hajó? 
– kérdezem.

– A hajó is, az egyes.
A versenykajak ára 6-700 ezer és egy-

millió forint.
– Spórolni kell rá kőkeményen – jegyzi 

meg Viktor.
Márk októbertől az MTK Brüll Alfréd 

Akadémiájának tagja. Az akadémia támogat-
ja a fiatal sportolóit hajóval, melegvízi edző-
táborral, lapáttal, táplálékkiegészítőkkel.

Ditzendy

Az első diktál, a hátsó pedig nyomja neki, adja a kakaót 
KőBÁN RITA BÜSZKE SERDÜLő VÁLoGAToTTJAIRA  

bokszsikerek A ringből

Több érmet is hoztak a Pesterzsébeti Ring 
Sport Club utánpótlás-versenyzői a serdülő 
és junior ökölvívó országos bajnokságról, s 
az edzők reményei szerint a november végi 
ifibajnokság is hozhat kerületi sikert.
 

Augusztus végén kezdték a pester-
zsébeti bokszolók a felkészülést a 
legnagyobb hazai megmérettetésre, 
az országos bajnokságra. Az alapozó 
edzések lebonyolításában Horváth 
Gyula szakosztályvezető mellett az 

időközben az MTK-ból átigazolt Veres 
László is részt vett, aki pár hónapja né-
hány, szintén átigazolt fiúval együtt erő-
síti a Ring SC csapatát.

A szeptember végi, Egerben megren-
dezett serdülő országos bajnokságon az 
RSC négy fővel indult, s két bronzérmet 
hozott el. Oláh Márió 56 kilóban, Nagy 
Róbert pedig 59 kilóban állhatott a do-
bogó harmadik fokára.

– Mindkettejüknek ez volt az első ko-
molyabb sikere, Máriónak pedig az első 
versenye – tudtuk meg Horváth Gyulától.

Pár héttel később, Szigetszentmikló-
son, a junior ob-n a frissen igazolt Molnár 

Tamás a 66 kilósok között első lett, 
Oláh Dániel pedig 75 kilóban bronz-
érmet szerzett. Mindkettejüket Veres 
László készítette fel, s mindketten vá-
logatott kerettagok is, akik bejutottak 
az Európa-bajnokságra felkészítő tá-
borba, Tatára.

– Az edzőtáborban való szereplé-
sük függvénye, hogy képviselhetik-e 
majd hazánkat a legrangosabb európai 
megmérettetésen. Az ifi versenyzők 
készülnek a november végi országos 
bajnokságra, ahol szintén reményke-
dünk éremben – tette hozzá.           

ya
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Az ESmTK Birkózó Szakosztály hírei
2014. október 18-án, szombaton az egri Pász-
torvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 
tornacsarnoka adott otthont a kadet kötött-
fogású magyar bajnokságnak, melyen 11 súly-
csoportban 117 versenyző indult, köztük 12 
pesterzsébeti birkózó. A bajnokságon Racolta 
Eduárd révén egy aranyérmet szereztünk, 
Szenttamási Tamást és Tóth Bendegúzt csak 
a döntőben tudták legyőzni, így ezüstérmesek 
lettek. A dobogó harmadik fokára Makula 
Ramón, Fodor Gergő és Orosz Tibor állha-
tott. A csapatok közti pontversenyt az ESMTK 
nyerte.

Vasárnap az angyalföldi Vasas-edző-
csarnokában, a szabadfogású Buda-
pest-bajnokságon szakosztályunkat 55 
versenyző képviselte gyermek, diák és 
serdülő korcsoportban. A nap végére ösz-
szesen 21 arany, 7 ezüst és 13 bronzérmet 
szereztek ifjú birkózóink. Az összesített 
pontversenyben toronymagasan szakosz-
tályunk végzett az élen.
Aranyérmesek: Bagosi János, Bak Gergely, 
Bakk Noel, Fodor Kende, Kekenj Norbert, 
Kosovics Márton, Kovács Bence, Kovács 
Olivér, László Mózes, Losonczi Dávid, 
Mester Milán, Nagy Gergő, Nagy Róbert, 
Nagy Roland, Orosz Tibor, Szilágyi Erik, 
Szőke Alex, Takács Zsolt, Tösmagi Attila, 
Varga Raul és Varsányi László.
Ezüstérmesek: Fulai Bence, Kellner Ger-
gő, Kosovics Ádám, Mohl Richárd, Mol-
nár Botond, Nagy Dániel és Zwick István.
Bronzérmesek: Balogh Miklós, Barna Dá-
vid, Katona Kristóf, Közép Zoltán, Lász-
ló Nikolett, Mányik Dávid, Matyi Vivien, 
Mészáros Róbert, Molnár Tamás, Nagy 
József, Nagy Márton, Porcsin Kálmán és 
Szenttamási Tamás.

október 24-én Tatabánya adott otthont a 
diák I-es szabadfogású rangsorverseny-
nek, majd másnap a kadet szabadfogású 
és női magyar bajnokságnak.

Az iskolai őszi szünetnek köszönhe-
tően már pénteken megrendezhették 
Tatabányán, a városi sportcsarnokban 
az év első diák I-es szabadfogású rang-
sorversenyét, ahol 202 gyermek mérte 
össze tudását. Szakosztályunkat 16 bir-
kózó képviselte. A mieink közül négyen 
is döntőbe jutottak, ott azonban diadal-
maskodni csak ketten, Bagosi János (76 
kg) és Szilágyi Erik (+85 kg) tudtak, így 
két-két arany-, ezüst- és bronzéremmel, 
valamint egy ötödik helyezéssel zártuk a 
diákok pénteki rangsorversenyét, ami a 
csapatpontversenyben ezúttal a harma-
dik helyre volt elég.
Aranyérmesek: Bagosi János,  Szilágyi 
Erik, Ezüstérmesek: Tösmagi Attila,  Var-
ga Raul, Bronzérmesek: Kreisz Ádám,  
Fodor Kende, Ötödik helyezett: Közép 
Zoltán

Szombaton,valamivel kevesebb 
résztvevővel zajlott le a kadet fiúk és 
lányok szabadfogású magyar bajnoksá-
ga. A három szőnyegen zajló viadalon 9 

versenyzőnk vett részt. Lányversenyző-
ink közül Szenttamási Laura négy mér-
kőzést megnyerve szerzett bajnoki címet 
a 49 kg-ban, akárcsak a 70 kg-ban Elekes 
Emese, akinek szintén négyszer emelték 
a kezét a magasba, így mindketten meg-
érdemelten vehették át az aranyérmet. 
A fiúknál ugyancsak két bajnokunk lett. 
A legnépesebb súlycsoportban Makula 
Ramón tudott diadalmaskodni, míg 85 
kg-ban Tóth Bendegúz révén született 
meg az újabb aranyérem. Mellettük 54 
kg-ban Szenttamási Tamás, 63 kg-ban 
Mester Milán, 76 kg-ban Fodor Gergő, 
míg 85 kg-ban Orosz Tibor állhatott a do-
bogó 3. fokára.

megkezdődtek a felnőtt 
csapatbajnokságok

Szakosztályunk két csapatot is neve-
zett a felnőtt NB I-es és NB II-es csapatbaj-
nokságokra, aminek csoportmérkőzései 
október végén kerültek lebonyolításra. El-
sőként NB II-es csapatunk birkózott, akik 
az oda- és visszavágó csoportmérkőzések 
során is fantasztikusan teljesítettek, és ma-
gabiztosan nyerték meg a csoportjukat. 

Az NB II-es csapatunk tagjai: Viktor 
Petryk, Makula Ramón, Lakatos Attila, 
Fodor Gergő, Fék Szabolcs, Tóth Bende-
gúz, Kurinka Richárd, Starosciák Tamás, 
Szarka Bertalan, Juhász Balázs.

odavágó mérkőzések (1. kép):
1. forduló: 
Tatabányai SC – ESmTK II 13-21
2. forduló: 
ESmTK II – Abonyi BC 24-9
3. forduló: 
ESmTK II – Dél-Zselic SE 20-13
A visszavágó mérkőzéseink:
1. forduló: 
TSC – ESmTK II 10-22
2. forduló: 
ESmTK II – Abonyi BC 20-13
3. forduló: 
ESmTK II – Dél-Zselic SE 25-7

Történelmet írt 
az ESmTK birkózócsapata!

Október 30-án, csütörtökön, hazai pályán, 
a Kruj Iván Sportcsarnokban rendeztük meg 
az NB I-es csapatbajnokság „B” csoportjának 
odavágó mérkőzéseit. Ellenfeleink a Kecske-
méti BC és a tavalyi bajnok Csepeli BC volt. 
Az első körben küzdött meg egymással a két 
vendégcsapat, ahol végül 27:4-re a csepeliek 
győztek. A folytatásban szakosztályunk csa-
pata lépett szőnyegre a kecskemétiek csapa-
ta ellen, ahol 27:7-re győztünk. A harmadik 
fordulóban a nap legkiélezettebb mérkőzéseit 
szakosztályunk vívta a Csepel csapatával. Vé-
gül 4-4 győzelem után 16:16 pontos döntetlen-
nel zárult a mérkőzés.

A visszavágót november 13-án rendezték 
Csepelen, a Nagy Imre Általános Iskola sport-
csarnokában. A tét a döntőbe jutás volt, ezért 
csapatunkat egy közel 100 fős szurkolótábor 
kísérte el a helyszínre. Az odavágó alapján tud-
tuk, hogy a kecskemétiek már nem szólhatnak 
bele a továbbjutásba, így a Csepel ellen kellett 
mindenképpen győznünk, hogy kvalifikáljuk 
magunkat a hármas döntőbe, ahová az FTC 
és a Vasas csapata már előző nap bejutott. A 
visszavágó első mérkőzését szakosztályunk 
csapata kezdte, és nagy fölénnyel, 32:0-ra si-
került legyőznünk a Kecskeméti BC birkózóit. 
A következő körben a csepeliek léptek pályára 
a Kecskemét csapata ellen, és hozzánk hason-
lóan ők is maximális különbséggel hozták a 
mérkőzésüket. Az odavágó harmadik körében 
az ESMTK és a Csepeli BC csapott össze. Szak-
osztályunk birkózói látványos és eredményes 
birkózást mutattak be az este folyamán, ennek 
köszönhetően 7 győzelem mellett mindössze 
egy vereséget szenvedtünk el a csepeliektől, 
így 22:7-es ESMTK-győzelemmel zárult a talál-
kozó. A nagyszerű győzelemnek köszönhető-
en a selejtezőt is az ESMTK nyerte 7 ponttal, így 
történelmi tettet hajtottak végre fiatal birkózó-
ink, hiszen a szakosztály történetében először 
sikerült bejutniuk az első osztályú nemzeti 
bajnokság döntőjébe.
Csapattagok: Gard Richárd, ShuptarVasyl, Lo-
sonczi Ottó, Rögler Gábor, Csölle Zoltán, Nagy 
Péter, Kéri Zoltán, Racolta Eduárd, Nagy Mi-
hály, Vasas Zoltán, Mertse Ádám, Andriitsev 
Valerij (2. kép)

Köszönjük a birkózó gyerekeknek, szülők-
nek és minden egyes szurkolónak a buzdí-
tást! Gratulálunk minden versenyzőnknek, 
és sok sikert a további mérkőzésekhez!

1.

2.
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SZOLGÁLTATÁS
MOSOGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. Tele-
fon: 276-5118, 06/20-230-14-43

Automata mosógép javítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás T: 06/20-288-5148

Mindenféle asztalos munka, ajtó-, ab-
lak-, bútorjavítás is. Hívásra házhoz me-
gyek. tel: 284-92-13, 06/20-9-579-533

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervízelése! Alkatrész-
cserénél ingyenes kiszállás, 1 év garan-
cia! XX. Mártírok 218. Ny: H-P:8-17 Szo: 
9-12 285-34-88 06-30-950-1717 www.
megoldasszerviz.hu

Lakásfelújítás, kőművesmunkák, für-
dőszoba felújítás, víz-, gáz-villanysze-
relés, csempézés, festés, parkettázás 
garanciával! Tel: 06/30-224-7910

Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivár-
gás műszeres keresése, csőtörések ja-
vítása lakásban és udvaron. Kamerás 
csatorna vizsgálat dugulás elhárítás, víz-
vezetékcsere földmunkával is. Víz-, fűtés-
szerelés. 06/30-914-3588

Pedikűr, manikűr, műköröm készí-
tése igényes kivitelben. Esztétikai és 
gyógypedikűr, szolid és divatos műkör-
mök. Tel.: 06/70-389-1210

Számítógépek javítása helyszínen 
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, al-
katrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 
06/30-970-4870

KINGA fodrász Helsinki út 8-ból ÚJ 
HELYEN várja Kedves vendégeit, 2014. 
október 2-től, a 35 és 123-as busz vég-
állomásánál. Érd.: 1237. Bp., Szt. László 
út 169. Tel.: 06/20-413-7073

Nyugdíjas szűcs szőrmebundák javítá-
sát, tisztítását vállalja. 10-18 óráig. Tel.: 
282-4247

Fodrász, műkörmös, kozmetikus vál-
lalkozót keresek XX. ker. üzletembe. Tel.: 
06/20-9-441-916

Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatos 
munkák. Tel: 06/30-299-1211

INGATLAN
57 m2-es, erkélyes, légkondicionált lakás 
a Baross u. elején, négyemeletes házban 
eladó, azonnal költözhető. Ár: 8,6 MFt Tel.: 
284-5357,  havrillakarolina@gmail.com

OkTATÁS
Matematika tanítást vállalok alsó, kö-
zépső és felső szinten. Rakonczay Gábor 
30-6444-776

DOBOKTATÁS Erzsébet központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban, a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatár-
sánál Tel.: 30-495-7470

EGYÉB
Eltartási, örökösödési szerződést kötnék 
idős személlyel, teljes anyagi támasszal. 
Tel: 06/30-905-8498

Eltartási-örökösödési szerződést kötnék 
idős személlyel. Elsősorban hölggyel. Tel.: 
06/30-620-2932

Külföldi magas áron vásárol festményeket, 
tonett bútorokat, vitrintárgyakat, ezüstne-
műt, teljes hagyatékot. Értékbecslés, ki-
szállás, ingyenes. Tel: + 36-70-947-8378

ÁLLÁS
Tapasztalt közgazdász tervező, elem-
ző munkát vállal határozott időre is. 
Tel.:30-6444-776

APRóhIRdEtéSI SZELvéNy  •  FÉNYMÁSoLHATó

A HIRDETÉS UTóLAGoS JAVÍTÁSÁRA NINCS MóD!

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30

Figyelem!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk, 
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a 
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

CsAK Az APróHIrDeTésI
szeLVényeKen FeLADOTT 

HIrDeTéseKeT
TuDJuK eLFOGADnI!

Név:

Cím:

Ár: Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rOVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  ÉPÍTőANYAG  •  GÉP-SZERSZÁM  •  ELEKTRoNIKA  •  HoBBI  •  JÁRMű  •  BÚToR  •  RUHA  •  ÁLLAT

GYERMEKHoLMI  •  NÖVÉNY  •  EGYÉB  •  ÁLLÁS  •  oKTATÁS  •  TÁRSKERESÉS  •  SZoLGÁLTATÁS  •  VEGYES

PénzTár TÖLTI KI:

Szelvény feladásának időpontja: .......................................................................................................    Számla sorszáma: .............................................................

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZóIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZóIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉRJÜK, oLVASHATóAN, NYoMTAToTT BETűVEL TÖLTSE KI!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................    Aláírás: ................................................................................................................

Óv-Lak Rubin 
Családi Napközi 

és 
GyermekCentrum

Jelentkezés:
Tel.: +36-70- 940-0608

www.ovlak-csaladinapkozi.hu

Nem tudja megoldani
bölcsis, ovis, kiskorú
gyermeke felügyeletét?

Nincs kire bízza gyermekét
esti (színház, é�erem, mozi),
éjszakai (esküvő) vagy
hétvégi programja esetén?

Megoldás: Gyermek Hotel
Mi vállaljuk  gyermeke teljes körű 

felügyeletét, igény esetén 
éjjel – nappal, akár hétvégén is.

Várjuk szemefényét
a hét minden napján
pro� felszereltségű

Családi Napközinkben

XX. ker. Budapest, Tinódy utca 29.

Vállaljuk hirdetése 
egyedi 

designjának 
elkészítését 

az ön ízlése szerint!

Keretbe foglaljuk 
hirdetését!

Kérje ajánlaunkat:
06 30 213 66 27

Profi megoldások
Kedvező ár

Gyors átfutási idő
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Thaiföldről érkezett masszőrök 
várják Önöket kellemes környezetben.

Nyitási akció:  
Minden típusú masszázs

1 óra  4.500.-   /   1,5 óra  7.000.-    /   2 óra  9.000.-
Bérlet akció:   

5 alkalom mellé 1,  10 alkalom mellé 
2 masszázst  ajándékba  adunk.

A Thai masszázs jótékony hatással van a különböző 
izületi- és izomfájdalmakra, 

a stressz okozta problémákra.
 Ne feledje….. egy kellemes masszázsra szóló 

utalvány 
 nagyszerű ajándék születés- névnapra, Karácsonyra!

Budapest XXI. II. Rákóczi Ferenc u. 142.
KORZÓ  ÜZLETHÁZ
Bejelentkezés: 06-20-501-14-83
                                                                                                           

   www.thaikert.hu

MEGNYITOTTUNK!
 Tradicionális  Thai  Masszázs  Szalon nyílt  Csepelen, a Korzó Üzletházban.

   
 

AZ 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 
1203 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 35.  

 

INGYENES* ESTI keresztféléves 
FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUSKÉPZÉST 

indít érettségizetteknek 2015 januárjában! 
 

Elmélet: heti egy délután az iskolában 
Gyakorlat: külső helyszínen  Képzési idő: 2+1 év 

 

További információk és jelentkezési lap:  www.sisy.hu, 
érdeklődés telefonon: 2830203/118 mellék 

* első szakképesítés esetén 
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