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Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére

Csúcskategóriás ultrahang
Pesterzsébet Önkormányzatának 25 
millió forintos támogatásával a pia-
con forgalomban lévő legkorszerűbb 
ultrahangkészülékkel gazdagodott a 
Dél-pesti kórház.

4. oldal

Vidék és város találkozása A Kossuth-díjas jazz band
Szeptember 30-án megnyílt Pest-
erzsébet legújabb piaca. A termelői 
vásár szerdánként és szombatonként 
várja vásárlóit, október 31-én lesz az  
I. Pesterzsébeti Sajtünnep.

Harmincadik születésnapi koncert-
körútjukból nem maradhatott ki a 
Csili Művelődési Központ. A Hot 
Jazz Band november 14-én lép a 
pesterzsébeti nagyérdemű elé.

4. oldal 11. oldal

Mindennapi függőségeink
Fogyasztásorientált világunkban 
szinte mindentől válhatunk függővé, 
hívja fel a figyelmet Hamar János 
addiktológiai konzultáns, aki Pester-
zsébeten nyitott irodát.

15. oldal
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Építési szabályzat

Elkészült és a képvise-
lő-testület egyhangúan el is 
fogadta a kerület új építési 
szabályzatát (KÉSZ). Az új 
szabályozás átláthatóbb a 
2004-ben hatályba lépett 
elődjénél, valamint kezeli 
azokat a problémákat, ame-
lyek a korábbi szabályzat 
gyakorlatában felmerültek. 
Nagyobb hangsúlyt kap ben-
ne az épített és természeti 
értékek védelme, valamint 
fontos része a helyi véde-
lemre javasolt épületek fel-
tárása, továbbá új, minőségi, 
természetközeli területek 
meghatározása. 

Az új KÉSZ elfogadását 
tájékoztatás és partnerségi 
egyeztetés előzte meg, a sza-
bályzat az egyedi kérelmek 
figyelembevételével, az igé-
nyek beépítésével készült el.

Csónakházak

A Fővárosi Önkormány-
zattal való együttműködési 
megállapodás aláírása után 
folytatódhat a Hullám Csó-
nakházak rehabilitációja. 
A második ütemben a II. 
csónakház 270 négyzetmé-
ternyi területe újulhat meg, 

az emeleten 8 darab fürdő-
szobás, kétszemélyes szállás 
kialakításával, a földszinten 
pedig öltöző és vizesblokk 
létrehozásával.

Focipályák

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség ( MLSZ) Orszá-
gos Pályaépítési Program-
jára műfüves futballpályák 
megépítésére nyújt be ön-
kormányzatunk pályázatot. 
Sikeres pályázat esetén a 
József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi  Általános 
Iskola udvarán egy 12x24 
m-es műfüves grundpálya, 
a Hajós Alfréd Általános 
Iskola sportpályáján egy 
20x40 m-es műfüves kispá-
lya, Az ESMTK Ady Endre 
u. 150. alatti sportpályá-
ján pedig egy 68x105 m-es 
nagyméretű műfüves pálya 

épülhet meg.
A magyar 

kormány által 
támogatott, a 
Magyar Lab-
darúgó Szö-
vetség közre-
működésével 
lebonyolított 
Budapest Pá-
lyafejlesztési 
P r o g r a m r a 
szintén be-
nyújtja az 
Ady Endre ut-
cai nagy mű-
füves pálya lé-
tesítésére a 
p á l y á z a t o t , 

amelynek elnyerése esetén 
az önkormányzat felújítaná 
a kiszolgáló létesítményeket 
is. A Zodony utcai sportte-
lepen pedig sikeres pályázat 
esetén – utánpótlás-nevelés 
és tömegsport céljára – egy 
szintén nagyméretű élőfü-
ves labdarúgópálya létesül-
het, itt az önkormányzat 

szintén elvégezné a meglévő 
létesítmények korszerűsíté-
sét, valamint újakat is lét-
rehozna.

Új központ

 A szociális törvény mó-
dosítása értelmében 2016. 
január 1-jétől a családse-
gítés csak gyermekjóléti 
szolgáltatással integráltan 
– egy szervezeti és szakmai 
egységben – működhet. Az 
önkormányzatoknak addig 
az időpontig szükséges az új 
intézményeket létrehozni, 
vagy a szükséges átalakításo-
kat elvégezni.

Kerületünkben jövő évtől 
a Család- és Gyermekjóléti 
Központ – kisebb átalakítá-
sokat követően – a Humán 
Szolgáltatások Intézménye 
Lajtha L. utca 5-7. szám 
alatti telephelyén működik 
majd.

Szintén a szociális tör-
vény változása miatt 2016-
tól a az ifjúsági klub által 
nyújtott szolgáltatások a 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ hatáskörébe tartoz-
nak, így ezeket a feladatokat 
is az új intézmény veszi át.

Közfoglalkoztatás

A képviselő-testület szep-
tember 10-ei ülésén elfogad-
ta 133 fő pesterzsébeti lakos 
közfoglalkoztatását 2015. 
augusztus 1-je és október 
31-e közötti időszakra. Bu-
dapest Főváros Kormányhi-
vatala XX. kerületi Hivata-
la Foglalkoztatási Osztálya 
engedélyezi a fenti program 
2016. február 29-ig törté-
nő meghosszabbítását, 100 
százalékos bértámogatás 
mellett, amelyhez a testület 
egyhangúan hozzájárult. 

Így a közhasznú foglal-
koztatottak jövő év febru-
ár végéig dolgozhatnak a 
Szociális Foglalkoztatónál, 
és végzik a közterületek ta-
karítását, a parkfenntartási 
munkákat, az intézmények 
tisztasági festését, a közterü-
leti eszközök javítását, vala-
mint a közterületi őrséggel 
kapcsolatos feladatokat.

Sz. A.

Városházi napló
A képviselő-testület október 9-ei ülésén elfogadták többek 
között a kerület új építési szabályzatát, döntöttek a Hullám 
Csónakházak felújításának folytatásáról, 3 műfüves futball-
pálya megépítésére pályázat benyújtásáról , Család- és Gyer-
mekjóléti Központ kialakításáról, valamint a közfoglalkozta-
tási program meghosszabbításáról. 
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Ezúton tájékoztatjuk a kerület 
lakosait, hogy Pesterzsébet Ön-
kormányzatának a középületek 
energetikai fejlesztése (KEOP-
5.7.0/2015.) pályázati program 
keretében további 7 intézmény 
felújítására nyílik lehetősége 
még ebben az évben.
A felújítások az alábbi intézmé-
nyeket érintik:
Gézengúz Óvoda Zalán utcai 
tagóvoda (nyílászárók cseréje, 
tető, pince, homlokzatszigete-
lés), Lázár utcai tagóvoda (nyí-
lászárók cseréje), Kerekerdő 
Óvoda (nyílászárók cseréje), 
Bóbita tagóvoda (nyílászárók 

cseréje panelcseréve), Mártírok 
bölcsőde (nyílászárók cseréje, 
szigetelés, padlásszigetelés), 
Ady bölcsőde (lapostető-szige-
telés, nyílászárók cseréje), va-
lamint Lázár Vilmos Általános 
Iskola (nyílászárók cseréje).
Ezúton kérjük megértésüket és 
együttműködésüket az esetle-
ges kellemetlenségek miatt (a 
kivitelező a tanítási rend és a 
napirend zavarása nélkül, le-
hetőség szerint hétvégenként 
végzi a munkálatokat).
Bízunk abban, hogy a jövő évet 
már korszerűbb intézmények-
ben kezdhetik gyermekeink.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart 

a Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat
Ideje: 2015. november 3-án 8.00 órakor

Helye: Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

I. emelet 61-62. Kisterem

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart

a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ideje: 2015. november 6-án 16 órakor

Helye: Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

I.em. 63-64. Synopsys Nagyterme

Intézményfelújítások

Keressük Pesterzsébet Aranykezű mestereit
Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy ajánljanak olyan helyi 

kisvállalkozókat, szakembereket, akik több évtizede 
közmegelégedésre, megbízhatóan végzik tevékenysé-

güket. Személyes bemutatkozó levéllel jelentkezhet az 
a mester is, aki környezete visszajelzése alapján saját 

munkáját a jók között is a legjobbnak ítéli.
Ajánlásukat, illetve bemutatkozó leveleiket 

2015. november 20-áig juttathatják el postai úton 
Szabados Ákos polgármester részére (Polgármesteri 

Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. ), vagy a 
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy felterjesztő levelében jelölje meg az 
ajánlott mester és saját telefonos elérhetőségét, 

vagy e-mail címét is. 
A „Pesterzsébet Aranykezű mestere” elismerést az ön-
kormányzat a Vállalkozók Napja alkalmával december 

7-én fogja átadni. A kitüntetetteket 
meghívólevélben értesíti a polgármester.
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Október 12-én, az immá-
ron 17. alkalommal megren-
dezett fáklyás váltófutáson 
– a nagy hideg ellenére – 7 
általános és 7 középiskola 
csapata teljesítette a majd-
nem 3 kilométeres távot a 
Juta-domból az Emlékezés 
teréig.

Az eseményen Somogy-
váry Géza, kerületünk dísz-
polgára, az egykori ’56-os 
Nemzeti Bizottság tagja 
köszöntötte a csapatokat és 
felkészítő tanáraikat. Em-
lékeztetett arra, hogy mivel 
1956-ban a forradalom fu-
tótűzként terjedt az ország-
ban, főként az egyetemisták 
között, ezen apropóból kez-
deményezte 16 évvel ezelőtt, 
hogy minden évben fáklyás 
váltófutással emlékezzünk 
meg Pesterzsébeten a forra-
dalom és szabadságharcról.

A Pesterzsébeti ’56-os 
Szövetség nevében Tóth Jó-
zsef elnök és Király György, 
az önkormányzat részéről 
Somodi Klára, az Egész-
ségügyi és Sport Bizottság 
elnöke és Csaszny Márton 
önkormányzati képviselő ko-
szorúztak, majd a csapatok 
egy-egy képviselője helyezte 
el az emlékezés virágait.

Az általános iskolák 
versenyét – immáron 4. al-
kalommal – a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi 

Általános Iskola csapata 
nyerte, a középiskolákét 
pedig a Német Nemzetiségi 
Gimnázium csapata. Őket 
érte az a megtiszteltetés, 
hogy az Emlékezés terén 
lévő obeliszk mellett meg-
gyújthatták a kandeláber 
lángját, amely a forradalom 

leverésének napjáig ég kerü-
letünkben.

A rendezvénysorozat ke-
retében zajlott a „Millenni-
umi és Szent István Kupa” 
háromfordulós történelmi 
vetélkedő döntője október 
13-án. A 15. alkalommal 
rendezett versenyt idén a 
Csili Művelődési Központ 
szervezte, a feladatokat 
Bondor Mária, a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola igazga-

tója állította össze. Idén 8 
általános iskolai és 5 közép-
iskolai csapat mérte össze a 
tudását.

A történelmi verseny 
témája „IV. Béla uralkodá-
sa és kora” volt, IV. Béla 
trónra kerülésének 780., 
halálának 745. évfordulója 
alkalmából. A zsűri elnöke 
a hagyományoknak megfe-
lelően Somogyváry Géza, a 
vetélkedősorozat szellemi 
atyja volt.

A Millenniumi Kupát a 
József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola „Királyok útján járók” 
csapata (Jurácsik András, 
Mészáros Attila, Stéger 
Gergely, felkészítő taná-
rok: Asquiné Papp Klára, 
Kosákné Antoni Mariann) 
nyerte. A Szent István Kupa 
győztese a Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola „Insula  leporum” 

csapata (Boda Imola Mária, 
Mohácsi Éva Bianka, Nagy 
Henrietta, felkészítő tanár: 
Molnár Mónika) lett.

Az Emlékezés terén ma-
gasodó, 1956 hőseinek ál-
lított emlékoszlop tövében 
tartotta az önkormányzat 

és a Pesterzsébeti ’56-os 
Szövetség október 23-ai ün-
nepségét. A megemlékezést 
jelenlétével megtisztelte 

Mecséri Ildikó, Mecséri Já-
nos ezredes, a Juta-domb 
később kivégzett parancsno-
kának leánya.

Szabados Ákos polgár-
mester beszédében kiemel-

te: Pesterzsébet a forradalom 
napjaiban jelesre vizsgázott 
helytállásból.

A következőkben a diá-
kokhoz fordulva elmesélte 
az irodája falán őrzött Ma-
gyar Szó című újság 1956. 
november 3-ai számának 
történetét. A lap a pester-
zsébeti hősök temetéséről 
tudósított vezércikkében. A 
mellékelt levélben az újságot 
küldő idős asszony úgy írt: 
szeretné, ha ez az évtizede-
kig őrzött lap méltó helyére 
kerülne.

A polgármes-
ter hangsúlyozta: 
Pesterzsébeten 
az ünnep attól 
válik ünneppé, 
hogy az itt élők 
lelkükben azzá 
teszik. Kiemelte 
Somogyváry Géza 
és az ’56-os Szö-

vetség tagjainak 
elvévülhetetlen 
érdemét, a for-
radalom emléké-
nek életben tar-
tását.

Somogyváry 
Géza, Pesterzsé-
bet díszpolgára, 
az egykori ’56-os 
Nemzeti Bizott-
ság elnökségi 
tagja kijelentette: 
a magyar nemze-
ti ünnepek nem 
g y ő z e l m e k r e , 
vesztes csatákra 

emlékeznek, majd történészi 
megállapításra hivatkozott: 
más nemzet elpusztult volna 
a rengeteg vereségtől, ám mi 
minduntalan talpra álltunk, 
megmutattuk, hogy nekünk 
volt igazunk, és megtanul-
tunk vereségeinkből felállni, 
új országot építeni.

Az ünnepség keretében 
adták át a Somogyváry Géza 
kezdeményezte fáklyás tör-
ténelmi váltófutás és vetél-
kedő győzteseinek járó ser-
legeket.

A színvonalas ünnepi 
műsorról a Gór Nagy Má-
ria Színitanoda növendékei 
gondoskodtak. A Kovács 
Gábor Dénes rendezte elő-
adás többek között az East 
zenéjével, valamint Ily-
lyés Gyula zsarnokságról írt 
örökbecsű versével idézte 
meg az ötvenkilenc eszten-
dővel ezelőtti forradalmat.

Az ünnepség végeztével 
a polgármester, az alpolgár-
mesterek, a képviselő-testü-
let megjelent tagjai, a pártok 
és civil szervezetek képvise-
lői helyezték el az emlékezés 
koszorúit.

D. A. – Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Az ’56-os forradalom és szabadságharc emlékére
Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti 

‚
56-os Szö-

vetség ünnepségsorozattal emlékezett, emlékszik az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára. Az utolsó ál-
lomás a november 4-én 13 óra 30 perckor kezdődő gyásznapi 
megemlékezés és koszorúzás lesz a Pesterzsébeti temetőben, 
melyet az Országzászlónál a lyukas zászló levonása követ. 

A Pesterzsébeti 
‚
56-os Szövetség 

koszorúzása az ATRA-gyár falán 
lévő emléktáblánál

Az 
‚
56-os lyukas zászló felvonása az 

Országzászlónál

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FO
TÓ

: S
ZA

BÓ
 L

IL
LA



4 2015. október 27. 

– Pesterzsébet történe-
téhez hozzátartozik a piac.  
Eddig két helyen működött, 
a Tátra téren és a Vörösmar-
ty téren, ahol kereskedőktől 

is és őstermelőktől is vásá-
rolhatunk. Ezt a rendszert 
próbáljuk színesíteni azzal, 
hogy mostantól már itt, a 
lakótelep közepén, jól meg-

közelíthető helyen, a 
Városközpontban is 
lehet vásárolni. Pró-
bálják ki az új piacot, 
hiszen a pesterzsébeti-
ek véleménye alapján 
döntünk majd arról, 
hogy a későbbiekben 
is ezen a helyen ma-
radjon, bővüljön, 
esetleg más helyszínen 
működjön a termelői 
vásár – mondta megnyitó 
beszédében Nemes László 
alpolgármester.

Kaszás Attila a Terme-
lői-közösség.hu nevében 
köszöntötte a jelenlévőket, 
majd felidézte a közösség 
kialakulását, amely mára 
Budapest legnagyobb ter-
melői mozgalmává nőtte 
ki magát. – Ezek a piacok 
abban különböznek a többi 
piactól, hogy csak termelők 
árusítják friss és feldolgozott 
élelmiszereiket, megtermelt 
zöldségeiket, gyümölcseiket. 
Ezáltal a vásárlók közvet-
lenül tudnak tájékozódni 
arról, hogy honnan érke-
zik, milyen típusú, hogyan 
készült az a termék, ami 
eljut hozzájuk, hogy mit 
adunk gyermekeinknek, 

akik egészsége a legfonto-
sabb számunkra. Ezeken a 
piacokon a termelők sokkal 
komolyabban veszik a vi-
dék és a város találkozását, 
sokkal inkább törekednek 
arra, hogy elhozzák azo-
kat az élményeket, ízeket 
és illatokat a városiaknak, 
amelyek már-már eltűntek 
a betonrengetegből. Ezért is 
működtetjük GYEREKERT 
programunkat, amelyben 
a gyermekeket igyekszünk 
bevezetni az egészséges élel-
miszerek, a környezettuda-
tos vásárlás világába, hogy 
legyen saját élményük arról, 
mi is az a magyar vidék, a 
magyar mezőgazdaság, me-
lyek a magyar élelmiszerek. 
A termelői vásárba mindig 
szezonálisan csak azt hoz-

zuk, ami megterem a ma-
gyar földben. Itt nem talál-
kozhatunk sem vegyszeres, 
sem külföldi, sem ismeretlen 
eredetű élelmiszerekkel – 
hangsúlyozta.

Pesterzsébet legújabb pi-
acán szerdánként reggel 7 
és délután 4, és szombaton-
ként délután 2 óráig vásá-
rolhatunk. A közösség ter-
ményünnepeket is szervez. 
Az első ilyen a szeptember 
26-ai Pesterzsébeti Szilva-
ünnep volt, amelyet az eső 
sem tudott elmosni, de idén 
lesz még Sajtünnep és Méz-
ünnep.

A közösség várja a pest-
erzsébetiek visszajelzéseit, 
hogy javíthassák, még in-
kább a vásárlók kedvére ala-
kíthassák a piacot.       Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

– Azt, hogy a diagnosz-
tikának milyen szerepe van 
az egészségügyi ellátásban, 
nem kell részletezni. Ennek 
ismeretében a kórház éle-
tében óriási előrelépés egy 
ilyen típusú ultrahangkészü-
lék beszerzése – mondta dr. 
Ralovich Zsolt főigazgató, 
majd megköszönte a kórház 
és a kerület vezetése közötti 
jó együttműködést, a beru-
házás támogatását.

– Egy normális világban 
egy ilyen volumenű beru-
házásnak természetes fo-
lyamatnak kellene lennie. 

Ez azonban nem kormány-, 
hanem rendszerkritika. Az, 
ami előrelépés az elmúlt 
években a Dél-pesti kór-
házban történt, kizárólag 
az itt dolgozó kollégák, a 
mindenkori kórházvezetés 
erőfeszítéseinek köszönhe-
tő, amelyet a betegekért 
és saját önbecsülésükért 
végeznek. Ebben partner 
az önkormányzat, hiszen 
minden kis lépés vala-
milyen mértékű segítség. 
Pesterzsébet Önkormány-
zatának képviselő-testüle-
te pártállástól függetlenül 

támogatandónak tartja a 
kórház munkájának segí-
tését, hiszen az érdekeink 
közösek. Már ismerjük a 
jövő évre tervezett fejlesz-
téseket, amelyek nagyobb 
részének megvalósulásához 
reményeim szerint segítsé-
get fogunk tudni nyújtani 

– mondta Szabados Ákos 
polgármester.

A 2014-ben piacra ke-
rült, ultramodern, csúcska-
tegóriás ultrahangkészülék 
segítségével a lehető legpon-
tosabb, legrészletgazdagabb 
HD felvételek készíthetők, 
ezáltal gyorsabbá és haté-

konyabbá válik a betegek 
ellátása, gyógyítása. Az új 
készülék jelentőségéről dr. 
Bohák Ágnes osztályvezető 
főorvos elmondta: a kórház-
ban évente 34-35 ezer ult-
rahangvizsgálatot végeznek, 
3 darab 10-13 éves, nagyon 
elavult berendezéssel. Az 
új eszközzel a hagyományos 
vizsgálatok mellett két új 
terület is megnyílik a kórház 
számára. Az egyik a végbél-
ultrahang-vizsgálat, amely a 
végbéldaganatos páciensek 
terápiás kezelésében nyújt 
óriási segítséget, és amely 
országos viszonylatban is 
hiányterület. Emellett az 
új készülékkel a korábbinál 
lényegesen pontosabb cito-
lógiai mintavételekre nyílik 
lehetőség.        Sz. A.

Csúcskategóriás ultrahang a Dél-pesti kórházban
Ultramodern eszközzel gyarapodott a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház eszközparkja. A Pesterzsébet Önkormányzata 25 millió 
forintos támogatásából beszerzett készülékkel sokkal ponto-
sabb és részletgazdagabb ultrahangképek készülhetnek. Az 
új eszköz ünnepélyes átadására október 15-én került sor. 

Vidék és város találkozása
Szeptember 30-án Nemes László alpolgármester és Gombás 
Sándor, a Termelői-Közösség.Hu Kft ügyvezetője ünnepélyes 
szalagátvágása után hivatalosan is megnyitott a Városköz-
pontban, az Erzsébet Áruház előtti területen helyet kapott ter-
melői vásár. Ezt követően a közösség által kidolgozott rend-
hagyó környezetismeret órán vehettek részt a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1.c osztályos tanu-
lói, akik megismerhették a különböző élelmiszerek készítésé-
nek módját, majd természetesen meg is kóstolhatták azokat. 

I. Pesterzsébeti Sajtünnep
2015. október 31-én, szombaton 7 és 14 óra között rendezi meg a 
Termelői.Hu közösség az I. Pesterzsébeti Sajtünnepet a Pesterzsé-
beti Termelői Piacon, a Kossuth Lajos utcában, a városrész sétá-
nyán. Lesznek tehén-, kecske- és juhsajtok, friss, érlelt és füstölt 

sajtok, ízesített és töltött saj-
tok, sajtos pogácsa, sajttal 
töltött kifli, sajtos dederke, 
fetasajttal töltött paprika, 
sajtos kürtős kalács, sajtos-
sonkás burek. Az érdeklő-
dők mindent megtudhatnak 
a sajtkészítésről, sajtokat és 
sajtos finomságokat kós-

tolhatnak, és helyszíni sajtkészítésben is részt vehetnek. További 
tájékoztatás a 0670/290 0036 vagy a 0670/623 3015-ös telefon-
számon, e-mailben pedig az info@termeloi.hu címen kérhető.
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A trombitaszó után a 
Wysocki Légió Katonai 
Hagyományőrző Egyesület 
huszárai vonultak be díszőr-
séget állni. Nyomukban, tal-
pig fehérben, derekukon és 

hajukban vérvörös szalaggal, 
a Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola és Szakiskola 
Gyöngyvirág Néptáncegyüt-

tesének tizenhárom leánya 
érkezett kétfelől, egy-egy Ara-
don mártírhalált halt honvéd-
tábornok képével. A portré-
kat felravatalozták, és mécsest 
helyeztek eléjük. A Himnuszt 

a Pesterzsébeti Városi Fúvós-
zenekarral és a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskarral együtt 
énekelték az ünneplők.

Szabados Ákos polgár-
mester – az ünnep megszo-
kott menetétől eltérően 
– arra kérte a jelenlévőket, 
hogy egyperces néma főhaj-
tással emlékezzenek meg az 
aznap elhunyt Göncz Ár-
pád köztársasági elnökről. 
– Méltó alkalom ez a közös 
főhajtásra, hiszen ő volt az 
új magyar demokrácia egyik 
megtestesítője, egy igazán 
szerethető politikus – fogal-
mazott a polgármester.

Szabados Ákos a húsz 
évvel ezelőtti, a Vécsey La-
kóközösségi Kör kezdemé-
nyezésére, hogy az emlék-
kőnél tartsák az október 6-i 
megemlékezést, kijelentette: 
azokat az ünnepeket érzi 
igazán magáénak a közösség, 
amelyeknek tevőlegesen ré-
szese, szervezője lehet.

Dr. Hiller István ország-
gyűlési képviselő, a Parla-
ment alelnöke beszédében a 
tizenhárom aradi vértanút és 
Batthyány Lajos miniszterel-

nököt hús-vér emberekként 
mutatta be.

– Érdemes nem csupán 
hősökre, elnökökre, levert 
szabadságharcra és kivégzett 
tábornokokra, meggyötört 
katonákra és emigrációba 
kényszerítettekre emlékez-
ni. Emlékezzünk rájuk úgy, 
ahogy a ma eltávozott nagy-
szerű emberre, elnökünkre. 
Ne a negyvennyolcas hő-
sökre, ne a márványba és 
kőbe merevedett példákra, 
hanem a hétköznapi érző 
emberekre – mondta Hiller 
István.

A forradalmat és sza-
badságharcot követő vé-
res megtorlást a Theatrum 
Hungaricum művészei idéz-
ték meg. A műsort követő-
en az önkormányzat mellett 
több nemzetiségi önkor-
mányzat, civil szervezetek, a 
helyi pártok képviselői, vala-
mint diákok helyezték el az 
emlékezés virágait.

Ditzendy

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Földön várakozó koszorúk fogadták a Vécsey emlékkő előtti 
parkban október 6-án az önkormányzat aradi vértanúk már-
tírhalálának emlékére rendezett koszorúzási ünnepségére 
érkezőket. A koszorúkat két oldalról diákok fogták közre, ke-
zükben a tizenhárom vértanú nevét hirdető táblákkal. 

Fogadóóra
Dr. Hiller István ország-
gyűlési képviselő foga-
dóórája november 5-én, 
csütörtökön 17 órától lesz 
az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képvise-
lői Irodájában (XX. kerü-
let, Ady Endre u. 84/A).

Felhívás 
Pesterzsébet Önkor-
mányzata idén is tervezi, 
hogy a karácsonyi ünne-
pekre a Városháza előtti 
téren feldíszíti az év fe-
nyőfáját. 
Ahhoz, hogy e kedves 
hagyományt folytathas-
suk, ismét keressük azt a 
szép formájú, hat méter-
nél magasabb fenyőfát, 
amely ékessége lehet az 
idei szeretet ünnepének.

Várjuk azon kedves lakók 
szíves felajánlását, akik 
örömmel látnák viszont 
fenyőjüket a sétáló utca 
ünnepi fényében. A fa 
kivágását és elszállítását 
az önkormányzat vállalja.
Kérjük, hogy a felajánló 
jelentkezzen a Szociális 
Foglalkoztatóban (cí-
münk: 1201 Budapest, 
Baross u. 91-95. szám), 
hívja a 285-8474-es te-
lefonszámot, vagy írjon 
a szocialis.foglalkoztato.
x x k e r @ g m a i l . c o m  
e-mail címre.

Szociális Foglalkoztató
Kalkus Lászlóné a Török 

Flóris utca elején a járdák 
rossz állapotára, valamint 
eldugult víznyelőkre panasz-
kodott. Érdeklődött arról is, 
hogy miért bontották el egyes 
buszmegállók fedett váró-
it. – A víznyelők karban- és 
tisztántartásával kerületszer-
te vannak problémák, külö-
nösen a csapadékos időben. 
Ezeket az önkormányzat 
csak jelezni tudja a Fővárosi 
Csatornázási Műveknek – 
válaszolta Szabados Ákos. A 
buszmegállókkal kapcsolat-
ban a polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat 
perben áll az üzemeltető 
céggel, miután az közterület-
használati díj fizetése nélkül 

építette meg a várókat. A 
Kúria december 16-án dönt 
a kérdésben, azt követően 
vagy új céggel köt szerződést 
az önkormányzat, vagy saját 
erőből építi meg és üzemelte-
ti a későbbiekben a várókat.

Bagi Gyula szintén a jár-
dák rossz állapotára hívta fel a 
figyelmet. Ezzel kapcsolatban 
Szabados Ákos polgármester 
elmondta: az önkormányzat 
tervezi, hogy akcióterületeket 
jelöl ki a kerület frekventál-
tabb részein, amelyeket – ha-
sonlóan a Topánka és Baross 
utca sarkán lévő területhez – 
komplexen, a zöldfelülettel és 
a járdákkal újít fel.

Kollár Jánosné az utcá-
kon és az ingatlanok előtti 

területeken található, egyre 
több helyen előforduló gaz 
miatt kért szót. Szabados 
Ákos elmondta, a városve-
zetés is tapasztalta, hogy az 
elmúlt években egyre jobban 
elhanyagolják az itt élők a 

környezetüket. Éppen ezért 
alkotta meg a képviselő-
testület szeptemberben a 
közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendeletét. A 
november  1-jén életbe lépő 
szabályozással a közterület-
felügyelőknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy 5 ezertől 
150 ezer forintig terjedő bír-
sággal sújtsák mindazokat, 
akik nem tartják be a kul-
turált együttélés szabályait, 

azaz nem gondoskodnak az 
ingatlanjukon belüli vagy az 
előtti terület rendben tartá-
sáról, a közterületen alkoholt 
fogyasztanak, vagy a vendég-
látóhelyeken hangoskod-
nak. – A bírságot szigorúan 

be fogjuk hajtani, 
ha másképpen nem 
megy, akkor az in-
gatlanokra terheljük 
rá – hangsúlyozta a 
polgármester.

Varga Józsefné 
többek között a 
Dél-pesti kórház 
sürgősségi osztá-
lyán uralkodó ál-
datlan állapotok 

megszüntetéséért kérte az 
önkormányzat segítségét. 
– A kórházzal kapcsolatos 
problémák megoldására az 
önkormányzatnak sajnos 
nincs jogosítványa, hiszen az 
állami intézmény. Amennyit 
a magunk eszközeivel meg-
tehetünk, azt megtesszük, és 
igyekszünk lehetőségeinkhez 
mérten jobbá tenni az ellátás 
körülményeit – válaszolta 
Szabados Ákos.            Sz.

Közmeghallgatás
Rossz állapotú járdák, a közterületeken uralkodó rendetlen-
ség, a városképet zavaró, elhanyagolt, szemetes és gazos 
területek, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgős-
ségi osztályán tapasztalható áldatlan állapotok – a legtöbb 
felszólaló ezeket a panaszokat jelezte, és kért segítséget az 
önkormányzattól megoldásukra a képviselő-testület október 
9-ei közmeghallgatásán. 
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Tájékoztató Pesterzsébet kártyáról 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (továbbiakban: önkor-
mányzat) 2009 második félévében elindította a  „Pesterzsébet kártya” projektjét. 
Ennek keretében a 62. életévüket betöltött, állandó pesterzsébeti lakóhellyel rendel-
kezők számára ingyenesen biztosítjuk a Pesterzsébet kártyát (továbbiakban: kártya), 
melyet, a betöltést követő hónapban postázunk tértivevényes levélben.  

A 18. életévüket betöltött és 62. életév alatti, XX. kerületi lakóhellyel rendelkező sze-
mélyek számára 500 Ft befizetése esetén biztosítjuk a kártyát, mellyel a kártyatulaj-
donosok több termékhez, szolgáltatáshoz kedvezményesen juthatnak hozzá orszá-
gosan. Az üzletekben/intézményekben, amelyek csatlakoztak az elfogadóhelyekhez, 
az általuk meghatározott kedvezménnyel lehet vásárolni a kártya előzetes felmutatá-
sával. Az elfogadóhelyeket a bejáratnál elhelyezett matricáról lehet felismerni. 

A kártya igénylésének menete a következő:

- Személyesen a Polgármesteri Hivatal 1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. szám alatti 
épületében a fsz. 17-es szobában ügyfélfogadási idő alatt (hétfő 14.30-18, szerda 
8. 00-16.30, péntek 8. 00-11.30) lehet a kérelmet benyújtani, amelyet 2 példányban 
kell kitölteni. Az egyik igénylőlappal a hivatal pénztárában lehet befizetni az 500 Ft-ot. 

- Email-ben a kovacs.gyorgyne@pesterzsebet.hu címre lehet elküldeni a honlapról 
letöltött igénylőlapot, vagy postán is be lehet küldeni a kitöltött kérelmet, ebben az 
esetben, ha az ügyfél személyesen nem 
tud intézkedni, az önkormányzat szám-
laszámára lehet elutalni az 500 Ft-ot, 
amely a következő:
12001008-01510331-00100003

- A kártya elintézési ideje 30 nap, elké-
szülte után a kérelemre írt telefonszá-
mon értesítést kap a kártya tulajdonosa, 
kérésre tértivevényes levélben a meg-
adott címre postázzuk.  

A pesterzsébeti elfogadóhelyek listája a 
www.pesterzsebet.hu honlapon megta-
lálható, a Pesterzsébet kártya elfogadó-
helyek EDC üzletek címszó alatt.   
A kártya EDC logóval rendelkezik, az el-
fogadóhelyek listája megtalálható a www.edc.hu oldalon.

Csatlakozni kívánó elfogadóhelyek részére:

A kedvezményes vásárlást nyújtó kártya kerületünkben újdonság, de a fővárosban, 
több kerületben, illetve az országban több helyen is bevezették ezt a rendszert. Így 
a kártya már egy jól működő, országszerte sok elfogadóhellyel rendelkező rendszer 
tagjává válik. Néhány elfogadóhely tőlünk függetlenül már Pesterzsébeten is van.

A kártya akkor válhat igazán sikeressé, ha minél többféle kerületi üzlet, szolgáltató 
teszi lehetővé a kedvezményes vásárlást a kártya tulajdonosainak. Kérjük Önt, hogy 
fontolja meg, kíván-e csatlakozni az országos hálózathoz, mellyel növelheti forgal-
mát. Pozitív döntése esetén önkormányzatunk vállalja, hogy ellenszolgáltatás nélkül 
„reklámozza” vállalkozását  az önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá az orszá-
gos hálózat honlapján. Az elfogadóhelyek jelentkezésével kapcsolatos tudnivalók a 
www.edc.hu oldalon találhatók.  

További információért keresse közvetlenül Kovács Györgynét a kovacs.gyorgyne@
pesterzsebet.hu e-mail címen, a 289-2518-as telefonszámon, vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben a hivatal épületében (Budapest XX. kerület, Kossuth tér 1. 
fszt.17.) 
 
Reméljük, az Ön vállalkozását is a kártya-elfogadóhelyek között üdvözölhetjük! 

 A volt Budapesti Vegyiművek 
Illatos úti telephelyén tárolt anya-
gok  esetleges szennyező hatásá-
nak kimutatása érdekében Kispest 
Önkormányzata  és Ferencváros 
Önkormányzata méréseket vé-
geztetett. Kispesten a  Wekerle-
telepen vett talajvízmintákban 
két esetben haladták meg a  szeny-
nyező komponensek az ivóvíz-
rendelet szerinti határértéket. A  
ferencvárosi mérések alkalmával 
a József Attila lakótelepen és az  
Illatos úti állatmenhely területén 
vett mintákból mutattak ki határ-
érték-túllépést.

Pesterzsébet Önkormányza-
tának képviselő-testülete szep-
tember 10-ei ülésén  megszavazta 
kerületünk feltehetően érintett 
részein végzendő  talajvíz-vizsgála-
tok anyagi forrásának biztosítását. 
A kerületi szennyezettségi adatok 
beszerzésére irányuló munkálatok 
elkezdődtek. 

A mérési eredmények adatai-
nak ismeretéig az önkormányzat 
azt javasolja a Határ út – Nagykő-
rösi út – Nagysándor József utca – 
Török Flóris utcák által  határolt 
területen lakóknak, hogy tekint-
senek el a kis mélységű kutakból 
származó talajvíz fogyasztásától, 

főzésre, fürdésre, élelmezési célú  
növények (zöldségek, gyümöl-
csök) locsolására való használa-
tától. (Természetesen a vezetékes 
víz minden további nélkül hasz-
nálható e célokra, hiszen más te-
rületekről származik.)

Egyúttal Pesterzsébet Önkor-
mányzata kéri az érintett terüle-
ten élő, fúrt kúttal rendelkezők 
jelentkezését a varosfejlesztes@
pesterzsebet.hu e-mail címen, 
vagy a Pesterzsébeti  Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési Osz-
tályán (1201 Bp. Kossuth  Lajos 
tér 1.).

A kerületünket érintő szeny-
nyezés mértékéről a későbbiekben 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Török Flóris utca 227-229. sz. alatt 
épülő, Apor Vilmos Katolikus Főiskola új campusával kapcsolatban 
tartandó lakossági fórumra 2015. november 9-én, hétfőn 18 órától a 
Benedek Elek iskolába (XX. kerület, Magyarok Nagyasszonya tér 22.).

Meghívott előadók: Jahoda Róbert, Páricsy Zoltán – építész-tervezők
További meghívottak: Apor Vilmos Katolikus Főiskola képviselői, 
Trummer Tamás XX. kerületi főépítész, Komoróczy László és Csaszny 
Márton önkormányzati képviselők.
A fórum résztvevői választ kaphatnak a campussal kapcsolatos kérdé-
seikre.
Tisztelettel várjuk Önöket!

Pesterzsébet Önkormányzata

Ne használják a kerti kutak vizét 
a Határ út mentén élők!
A szomszédos kerületekben végzett talajvízvizsgálatok szerint – a volt Bu-
dapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyén tárolt anyagok miatt – a szeny-
nyező komponensek több helyen meghaladták az ivóvízrendelet szerinti 
határértéket. Pesterzsébet Önkormányzata várja a Határ út – Nagykőrösi 
út – Nagysándor József utca – Török Flóris utcák által  határolt területen 
élő, fúrt kúttal rendelkező lakosok jelentkezését vízminőség-vizsgálatra. 
Egyúttal az önkormányzat kéri az érintett területen élőket, hogy a mérési 
eredmények megismeréséig ne fogyasszák a kis mélységű kutak vizét, azt 
ne használják fel sem főzésre, sem fürdésre, sem locsolásra.
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1. Milyen rendszerességgel olvassa a Pesterzsébet újságot?

 □ Minden számot □ Évente 5-6 számot 
 □ Ritkábban  □ Nem kapok újságot

2. Szeretné, ha a jelenlegi havi megjelenés helyett kéthetente 
vehetné kézbe a lapot?

 □ Igen   □ Nem

3. Az Önhöz eljuttatott Pesterzsébet újságot családjában 
vagy környezetében Önnel együtt hányan olvassák? 

(Kérjük, írjon egy számot) ……….

4. Milyennek ítéli meg a Pesterzsébet újság formáját és meg-
jelenését? (1-es a legrosszabb, 5-ös a legjobb osztályzat.)

Oldalméret  1 2 3 4 5
Oldalak száma  1 2 3 4 5
Papírminőség  1 2 3 4 5
Betűméret  1 2 3 4 5
Összességében  1 2 3 4 5
 
5. Melyik rovat érdekli legjobban a Pesterzsébet újságban? 
Osztályozza, hogy mennyire szeretne erről a témáról többet 
olvasni! (1-es a legrosszabb, 5-ös a legjobb osztályzat.)

Önkormányzat   1 2 3 4 5
Civil/Egyház  1 2 3 4 5
Egészségügy  1 2 3 4 5
Önkormányzati 
intézmények  1 2 3 4 5
Helyi hírek  1 2 3 4 5
Közbiztonság  1 2 3 4 5
Környezetvédelem 1 2 3 4 5
Kultúra   1 2 3 4 5
Mozaik   1 2 3 4 5
Programajánló   1 2 3 4 5
Sport    1 2 3 4 5

6. Milyen cikkeket olvas szívesen az újságban? (Akár többet 
is megjelölhet)

 □ Hírek  □ Nagyobb terjedelmű cikkek 
 □ Képes összeállítások □ Eseményekről beszámolók

7. Kérjük, sorolja fel, milyen témákról olvasna még!

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

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

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

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

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

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

8. Összességében min változtatna a Pesterzsébet újságon?

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

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

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

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

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

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

9. Ha használ internetet, meg szokta látogatni 
a www.pesterzsebet.hu oldalt?

 □ Igen   □ Nem

10. Ha használja a Facebook-ot, meg szokta látogatni a 
„Pesterzsébet Önkormányzata” Facebook oldalt?

 □ Igen   □ Nem

11. Nem:

 □ Férfi  □ Nő
12. Életkor:

 □ 18-25  □ 25-45
 □ 45-65  □ 65 év felett

Olvasói felmérés
Kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet, hogy minél színvonalasabban tudjuk kiszolgálni az Ön olvasói igényeit! 
A kitöltés csupán pár percet vesz igénybe. A kérdőívet kitöltők között 10 értékes művészeti albumot sorsolunk ki. 

Köszönjük, hogy segítette munkánkat! Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2015. december 1-jéig a XX. Kerületi Polgármes-
teri Hivatal Szervezési Osztálya (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) címre küldje el, vagy adja le a Városháza portáján. 
A borítékra írja rá, „Olvasói felmérés”, és ha részt kíván venni a sorsoláson, nevét és címét is tüntesse fel! 
A kérdőívet kitöltheti a www.pesterzsebet.hu/kerdoiv oldalon is.
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A Humán Szolgáltatá-
sok Intézménye négy 

idősek klubjának 
tagjai közös kiránduláson vet-
tek részt szeptember 15-én, 
amikor is a Lajtha utcai idő-
sek klubjának szervezésében 
Fótra és Szadára  látogattak.

A kirándulás első ál-
lomásaként az impozáns, 
Ybl Miklós által terve-
zett fóti római katolikus 
plépániatemplomot tekintet-
ték meg, amely ma a Vigadó 
mellett a magyar romantika 
legjelentősebb alkotása. Ezt 
követően Németh Kálmán 
szobrászművész, fafaragó em-
lékházának meglátogatása 
következett. A művész a fóti 
házát már életében élő mú-

zeummá varázsolta, faliké-
pekkel, szobrokkal díszítette 
szobáit. A saját keze által 

faragott ülőbútora, asztala, 
szekrénye, ajtaja is része az 
állandó kiállításnak. 

A finom ebédet Szadán 
fogyasztották el, majd a 
kirándulás utolsó állomá-
saként a szadai tájházzal 
ismerkedtek meg a kirándu-
lók, ahol szövésbemutatót 
is megtekintettek. A tájház 
elsősorban a 20. század eleji 
népélet hagyományos tár-
gyi környezetét mutatja be, 
valamint komplett, műkö-
dőképes kovácsműhely is 
található benne. Gyűjtemé-
nyének különleges darabjai 
a fehér lyukhímzéssel készült 
viseleti és lakberendezési 
darabok, valamint három 
különleges fényképegyüttes.

A gyönyörű őszi nap vé-
gén élményekben gazdagon 
tértek haza a kirándulók.

Fóti kirándulás

Bordi Sándorné 1951-
ben költözött Pesterzsébetre, 
három gyermeke közül fáj-
dalmára már csupán ketten 
élnek. Vigasztalja viszont 
hét unokája és hat déduno-
kája. Szakácsnőként kereste 
kenyerét, és számára nem-
csak munka, hanem hivatás 
volt mestersége, amit ékesen 
bizonyít, hogy nyugdíjba me-
netele után sem hagyta abba 
ebbéli tevékenységét. Csa-
ládja legnagyobb örömére és 
megelégedésére folyamato-
san sütött, főzött. Pontosab-
ban: süt, főz a mai napig, és 
ezek mellett még kertjének 
gondozására is futja idejéből 
és energiájából.

Egyik unokája, Keszthelyi 
Beatrix így beszélt róla:

– Nagyon tip-top a 
mama. Hetvennek látszik, 
és kenterbe veri az ötven-
éveseket. Ő vágja az utcán a 
sövényt, a téren a bokrokat. 
A szomszédok előtt elsöpri 
a levelet, mert azt mondja, 
idegesíti.

Hideg Antalné Kerekes 
Julianna Pesterzsébeten szü-
letett, a Révay utca 18-ban, 
ahol ma is él. A házat még 
szülei építették. Egy lányától 
egy unokája született. Leá-
nya, Hideg Ildikó elmondta, 
hogy Júlia néni állandó fel-
ügyeletre szorul.

– Egyszer sikerült elveszí-
tenem – eleveníti fel az ijesztő 
kalandot. – Kint gazoltam a 

kertben, felnéztem, és sehol 
nem láttam az anyukámat. 
Szerencsére csak a szomszéd 
utcáig jutott.

Júlia néni, noha fizikailag 
ép és egészséges, szellemileg 
sajnos már nem ez helyzet. 
Ildikó hozzátette: fiatal ko-
rában éppen fordítva volt, 
sokat betegeskedett. Oly-
annyira, hogy nem 
tudott dolgozni, 
férje tartotta el. A 
betegségről Ildi-
kó elmesélte, hogy 
a ház építésekor 
nagyszülei mind-
ketten mellhártya-
gyulladást kaptak 
és meghaltak. Júlia 
néni a korai árvaság 
súlya alatt összerop-
pant.

Mostanában há-
rom kutyájuk okoz 
neki örömet. A 
hosszú élet titkáról 
leánya úgy véleke-
dett: édesanyja soha nem 
ivott, soha nem dohányzott, 
és keveset evett.

Permizsák Mihályné 
Schveighardt Erzsébet néven 

látta meg a napvilágot. Ma 
lányával és vejével él. Gyer-
mekei közül, a „kisfia” (ahogy 
fogalmazott) két fiú unoká-

val, „kislánya” pedig 
egy leány unokával 
ajándékozta meg. Az 
unokák négy déduno-
kával szereztek örömet 
neki. Szülőhelyéről, 
Bakonyszentlászlóról 
1930-ban költözött 
Pestszenterzsébetre 
szüleivel.

– Mint afféle fiatal 
házaspár, tojást jöttek 
árulni – mesélte Erzsi 
néni, azzal folytatva, 
hogy mivel megszeret-
ték őket a piacon, úgy 
döntöttek, maradnak 

Erzsébeten. Ő maga a pia-
cozás helyett édesapja tanult 
mesterségét, a kosárfonást 
gyakorolta.

Erzsi néni tizenhét esz-
tendősen ment férjhez.

– Nem volt tanult szak-
mám, gyárban dolgoztam. A 
Hazai Kötőszövőben, azaz a 
későbbi Habselyem Kötött-
árugyárban helyezkedtem el 
szabászként, majd nyugdíjig 
a Díjbeszedő Vállalat vil-
lanyszámlása voltam.

Erzsi néni most sem pi-
hen. Beszélgetésünk alatt 
készülődött, mert indult a 
csepeli Rákóczi Kert Civil 
és Közösségi Házba, ahol ru-
határos. Oda egyedül utazik, 
hazafelé gyakorta érte megy 
kocsival „kisunokája”. 

D. A.

Pesterzsébet 90 évesei
Októberben ünnepelte 
90. születésnapját Bordi 
Sándorné, Hideg Antalné és 
Permizsák Mihályné kerületi 
lakosok, akiket a jeles nap 
alkalmából az önkormányzat 
vezetése is köszöntött. 

Hideg Antalné tősgyökeres 
pesterzsébeti

Bordi Sándorné Szabados Ákos polgármesterrel

Permizsák Mihályné a mai napig  
dolgozik
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Az idősek világnapját ünne-
pelték szeptember 29-én és 
30-án a Magyar Szakszerve-
zeti Szövetség mintegy 900 
fős pesterzsébeti nyugdíjas 
alapszervezetének tagjai.

Köszöntőjében Sárfi-Krá-
nicz Ferenc elnök Sir Harold 
Macmillan, egykori angol 
konzervatív miniszterelnök 
gondolatát idézte, amely sze-
rint „Az idősek zöme tudja, 
milyen fiatalnak és tudatlan-
nak lenni. De nincs olyan fi-
atal, aki tudná, milyen öreg-
nek és bölcsnek lenni.”

– Fontos, hogy egymás 
felé tisztelettel és pozitív 
szemlélettel közeledjünk, 
akárcsak a vidámság – emel-
te ki rövid beszédében az el-
nök, aki felhívta a figyelmet, 
hogy a nyugdíjas korosztály 
a társadalom és a család 
számára egyaránt hasznos, 
felülmúlhatatlan értékeivel, 
bölcs tapasztalataival.

Befejezésül boldog idősek 
világnapját, és hasonlóan 
örömteli hétköznapokat kí-
vánt mindenkinek.

A jó hangulatú ünneplés 
előtt jutott idő a szervezet 
eddigi fontosabb rendez-
vényeinek áttekintésére és 
a közeljövőben tervezett 
programok ismertetésére. 
A beszámolóból arról is 
értesülhettek a jelenlévők, 
hogy a tagság létszáma las-
san, de folyamatosan nö-
vekszik.

Az ünnep különleges és 
megható pillanata volt, ami-
kor a szervezet vezetője egy-
egy hatalmas virágcsokorral 

köszöntötte az idén 70 évnyi 
szakszervezeti múlttal ren-
delkező Plattner Mihálynét, 
Szőlőhegyi Péternét és 
Makaró Antalnét.

Természetesen nem ma-
radt el az ínycsiklandozó 
ebéd és az azt kísérő élő mu-
zsika sem, amelyről ifj. Vajda 
Gyula és zenekara gondos-
kodott.            dia

Egy nélkülözhetetlen 
korosztály köszöntése

A rendezvényt a Kék 
Duna keringővel nyitotta 
meg a Karizma együttes. Dr. 
Hiller István országgyűlési 
képviselő, a parlament alel-
nöke és Szabados Ákos pol-
gármester köszöntője után 
Schmuck Andor, a Tisztelet 
Társaság ügyvivője szólt a 
termet zsúfolásig megtöltők-
höz. Szedlacsek Ferenc, a 
Duna Nyugdíjas Szervezet 

és a Tisztelet Társaság tag-
szervezete vezetője értékelte 
az elmúlt esztendőt, bőséges 
képanyag kivetítésével eleve-
nítve fel a közös emlékeket.

Szedlacsek Ferenc büsz-
kén mesélte lapunknak, hogy 
noha tavaly év elején alakul-
tak, már 414 főt számlál tag-
ságuk. Havonta legalább 3-4 
programot szerveznek tagja-
iknak. – A legkedveltebbek 
közé tartoznak a kirándulá-
sok és a gasztronómiai ese-
mények – fogalmazott, és 

sorolta: legutóbb Párkányba, 
Nagyatádra és Hajdúszobosz-
lóra utaztak, majd megemlí-
tette a nagysikerű lángos- és 
a lapcsánka-partikat.

Egyet hiányolt csupán, 
mégpedig a tagok aktivitá-
sát, kezdeményezőkészségét. 
Elmondta továbbá: minimá-
lis, évi 2 ezer forint díjat kell 
fizetni, s bármilyen más szer-
vezetnek is tagja lehet bárki.

– Egy kisebb csoport heti 
rendszerességgel tesz gyalog-
túrákat – jegyezte meg az 
elnök.

A mostani, második 
Csili rendezvényüket kö-
vetően, amelyen kétszer 
annyian vettek részt, mint 
az elsőn, készülnek a kö-
vetkezőre: november 14-én 
Tápiószentmártonra láto-
gatnak, a Nemzetközi Hur-
katöltő Fesztiválra, amelyet 
a decemberi évzáró követ 
majd.           DIA

Duplájára nőtt 
a tagság
Az Idősek Világnapjáról természetesen a Pesterzsébeti Duna 
Nyugdíjas Szervezet tagjai is megemlékeztek. A jó hangulatról 
a Karizma művészegyüttes, Kerekes Károly, Sipos D. Zsuzsan-
na, Dömsödi Farkas Bálint és Varga Norbert gondoskodott.

FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata idén is ünnepélyesen 
köszönti a kerületben élő, 50. és 60. éves házassági 

évfordulójukat ünneplő párokat. 
Várjuk a házaspárok jelentkezését – házassági 

anyakönyvi kivonatuk másolatával – 
2015. november 2-áig a Polgármesteri Titkárságon 

(Bp. XX. Kossuth tér 1. I. 69., telefon: 283-0549).
Az ünnepséget 2015. november 26-án 12 órakor, 

az Erzsébet Napok keretében rendezzük 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Az ünnepség a Marót 
utcai klub udvarán egy 
tiszafa ültetésével kezdő-
dött. Ezt követően Fehér 
Jánosné klubtag felolvasta 
azt, az idősek által kézzel írt 
üzenetet, amely – az épület 

alaprajzával, egy csoport-
képpel, a klub szeptemberi 
programjával, a Pesterzsé-
bet újság 2015. júniusi szá-
mával (ebben jelent meg 
cikk a születésnapi rendez-
vénysorozat első állomá-

sáról), egy jelenléti ívvel, 
egy kézműves szívecskével 
és egy pogácsával együtt 
– bekerült az időkapszulá-
ba. A szintén az udvarban 
elásott időkapszulát 2040-
ben, az intézmény 50. szü-
letésnapján tárhatják majd 
fel az utódok, a klub akkori 
tagjai.

A ceremónia az épület-
ben folytatódott. Dobson 
Imréné, Kollarik László, 
Pető Józsefné és Raffay 
Béláné, a Marót utcai klub 
tagjai egy-egy verset szaval-
tak az emlékezésről, majd a 
résztvevők fotókat és videó-
kat nézegettek az elmúlt két 
és fél évtized történéseiről, a 
klub életéről.

Igazi születésnap nincs 
torta nélkül. Bárány Zsolt, 
a HSZI vezetője tolta be a 
hatalmas csokoládétortát, 
amelyet – a saját készítésű 
pogácsákkal egyetemben – 
jóízűen fogyasztottak el az 
ünneplők.

Sz. A.

25 éves a Marót
Október 1-jén tartotta a Humán Szolgáltatások Intézmé-
nye (HSZI) Marót utcai Idősek Klubja a „25 éves a Marót” 
zárórendezvényét, amelyen részt vettek a másik három idő-
sek klubjának tagjai is. A bensőséges hangulatú ünnepségen 
tiszafát ültettek, időkapszulát helyeztek el, a klub elmúlt 25 
évét felidéző videókat, fotókat nézegettek, szavaltak, s ter-
mészetesen nem maradhatott el a születésnapi torta sem. 

FO
TÓ

: B
AK

KI
 L

ÁS
ZL

Ó



10 2015. október 27. 

A párizsi klímacsúcs döntő lé-
pést jelenthet az emberiséget 
fenyegető veszély, a környezet-
szennyezés mértékének növe-
kedése megoldásában.  Az új 

globális éghajlatvédelmi megál-
lapodás sikerének előmozdítása 
érdekében Al Gore – az Amerikai 
Egyesült Államok Nobel-díjjal ki-
tüntetett volt alelnöke – vállalta, 

hogy egymilliárd ember támoga-
tását gyűjti össze. Kezdeménye-
zése arra irányul, hogy klímánk 
védelme érdekében egységre 
és cselekvésre ösztönözzük vi-

lágunk 2015 decemberében Pá-
rizsban összegyűlő vezetőit.
Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke arra kéri 
Magyarország lakóit, hogy 
egyetértésük esetén klímavok-
sukkal csatlakozzanak Al Gore 
kezdeményezéséhez, ahhoz – a 
remények szerint – egymilli-
árd emberhez, akinek szavát 
minden ország vezetőjének fi-
gyelembe kell vennie a párizsi 
klímacsúcson.
A kezdeményezéshez csatlakoz-
ni a www.elobolygonk.hu nyitó-
oldalán lehet.

Sz.

P. István október 16-án este 
veszítette el Pesterzsébet Vá-
rosközpontban a pénztárcáját, 
benne az összes hivatalos iratá-
val. Bár a szakadó esőben több-
ször is végigjárta az utat ottho-
nától a boltig, ahová készült, 
nem járt sikerrel. Lélekben már 
felkészült a pótlásukkal járó 
procedúrára, amikor vasárnap 
reggel valaki felcsöngettek hoz-
zájuk azzal, hogy „Hoztam egy 
csomagot”.
A család ezúton is hálásan kö-
szöni az ismeretlen úrnak a fá-

radozását, és azt, hogy a tárcát 
hiánytalanul visszaszolgáltatta. 
Öröm, hogy vannak ilyen törté-
neteink is Pesterzsébeten.

A Fidesz XX. kerületi szervezete szeptember 17-én tartotta ren-
des, kétévenkénti tisztújító közgyűlését, amelyen nagy többség-

gel ismét Földesi 
Gyulát választot-
ták elnöknek. Az 
elnökség új tagjai: 
Juhász Lajosné, 
Marton Sándorné, 
Thomann Gá-

bor, valamint dr. 
Bubelényi Gábor.
 – Az elkövetkezen-
dő időszak feladata, 

hogy meghallgassuk a kerületi emberek problémáit, konzultáljunk 
velük. Véleményem szerint vannak olyan ügyek, amelyekben a 
pártpolitikának nem szabad érvényesülnie, hanem inkább a lo-
kálpatrióta helyi közösségépítést kell szem előtt tartanunk. Éppen 
ezért minden, a kerület fejlődését segítő kezdeményezést támogat-
ni fogunk a fővárosban. Nekem, mint választókerületi elnöknek, a 
kerület volt országgyűlési képviselőjének pedig szívügyem az, hogy 
a jódos-sós gyógyfürdő kérdését meg tudjuk oldani, megépülhes-
sen a Makovecz-féle templom, valamint a Dél-pesti kórház mind 
külsőleg, mind technikai eszközök tekintetében megújulhasson – 
sorolta terveit, célkitűzéseit a régi-új elnök. 

y.a.

MOZAIK

Tisztújítás

A Wesselényi utca 3-9. szám 
alatti társasházban szeptember 
végén avatták fel az új kazáno-
kat. A mintegy 11 millió forintos 
beruházás keretében az elavult, 
alkatrészellátással már nem 
rendelkező, kifutott kazánokat 
és berendezéseket cserélték le 
napkollektoros vezérlésű, in-
ternetes távfelügyelettel ellátott 
kondenzációs kazánokra. Mind-

ez körülbelül 2-2,5 millió forint 
megtakarítást eredményez a 
társasház összesített gázszám-
lájában. A beruházás állami 
tőke- és kamattámogatásos 
finanszírozásban valósult meg, 
a lakók megterhelése nélkül, 5 
éves futamidőben, a közös költ-
ségből történő havi 150 ezer 
forint törlesztéssel.               y.

Új kazánház

Negyvenegyedik évét zárta a Tátra tér 5-8. 
szám alatti társasház. A hagyományos 
nyárbúcsúztatón a Ládafia bábszínház adott 
műsort, ügyességi versenyek, KiMitTud?, 
állat-szépségverseny és más játékok tették 
emlékezetessé a napot. Este koncertet adott 
a Kaszab Családi Zenekar. Az ünnepen kö-
szöntötték a lakók az elmúlt év során elért 
jelentős sikereket a sportban és művészeti 

versenyeken, melyet a ház gyerekei arattak 
- bőven akad köztük országos bajnok is – 
táncban, kajak-kenuban, lovaglásban, do-
bolásban stb. A házban lakó legalább félszáz 
gyerek először Gyermek Lakóbizottságot is 
létrehozott, választott elnöke Tribol Bettina 
9. osztályos tanuló lett. Ezen a nyáron is 
gazdagították újabb képekkel a gyerekek a 
ház udvarában álló Bartl József Emlékfalat, 
melyet a házban élt kiváló festőművész ha-
lála után hoztak létre.               (tl)

Szülinap

Immár harmadszor versenyez-
teti meg Magyarország városait 
a www.megszepulavarosom.
hu weboldala. Pesterzsébet is 
versenybe szállt az értékes fődí-

jért, ami nem más, mint hogy a 
legtöbb szavazatot kapott város 
egyik közterületét (park, körfor-
galom, nyíltkert, játszótér, stb.) 
a programot indító cégek teljes 

egészében felújítják. Szavazzon, 
és szóljon barátainak, ismerőse-
inek a programról, hogy kerüle-
tünk kapja a legtöbb szavazatot, 
és így az új közterületet is.

Az elmúlt esztendők-
höz hasonlóan a felújí-
tás idén is kiterjedhet 
szemétszedésre, pa-
dok cseréjére, felújítá-
sára, virág,- fa,- bokor-
ültetésre, füvesítésre, 

játszóterek felújítására, játszótéri 
eszközök vásárlására és beszere-
lésére, kerítésfelújításra,  illetve 
cseréjére,  közterületi pavilonok, 
ülősarkok kialakítására, közte-

rületi szobrok állítására, vagy 
fitnesz eszközök telepítésére. A 
nyertes kihirdetését követően pe-
dig a projekt képviselői a győztes 
vidéki város vagy budapesti ke-
rület polgármesterével közösen 
döntik el, hogy a település melyik 
közterülete szépüljön meg.
 Szavazni 2016. január 
10-éig lehet személyen-
ként minden nap egyszer a 
http://megszepulavarosom.
hu/#szavazas_map_mo linkre 
kattintva, ugyanitt lehet nyomon 
követni az aktuális állást is. 
A megvalósítási munkálatokra 
előreláthatólag 2016. április 1. 
és 2016. július 29. között kerül 
majd sor.            sz. a.

Szavazzon Pesterzsébetre!

A párizsi klímacsúcs sikeréért

Őszi Nyugdíjas Napok
November 7-én és 8-án 22. alkalommal szervezi meg az Őszi Nyug-
díjas Napokat a Bringóhintó Kft. a Margitszigeten. A rendezvény 
célja, hogy a cég kifejezze a nyugdíjasok iránti tiszteletét, megbe-
csülését, valamint lehetőséget teremtsen arra, hogy a kevés nyug-
díjjal rendelkezők is igénybe vehessék szolgáltatásait. November 
első hétvégéjén ezért minden nyugdíjas vendég – unokáival, gyer-
mekeivel, barátaival – annyi százalék kedvezményt kap a kölcsön-
zés díjából, ahány éves. Bringóhintózás után pedig a kölcsönzők 
jelképes összegért – 5-5 forintért – vásárolhatnak 1-1 perecet, 
üdítőt és egy gombóc fagyit. November 8-án, vasárnap délután 15 
óra 45 perckor sorsolást tartanak, amelyen ajándékcsomagokat, 
belépőjegyeket és egyéb meglepetéseket lehet nyerni. A fődíj egy 
kétszemélyes szállodai hétvége, félpanziós ellátással.  Sz.

Köszönet a megtalálónak

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ
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– A Hot Jazz Band előd-
je a katonaságban alakult. 
Hogy került sor erre a sa-
játos esetre?

– A Képzőművészeti 
Főiskola előtt behívtak ka-
tonának, méghozzá Zala-
egerszegre, ahová az összes 
művészeti főiskolást soroz-
ták. Itt egy művészeti cso-
portba vezényeltek, Kukta 
Béla barátommal. Olyan, 
mára híressé vált színészek-
kel dolgozhattunk együtt, 
mint Kautzky Armand, 
Háda János, Horváth Lajos 
Ottó, László Zsolt és mások. 
Itt egy katonahumorokkal 
teletűzdelt musicalt kreál-
tunk, ahol mindenféle zenei 
stílusra szükség volt. Ekkor 
vettem elő a trombitát, és 
kezdtem magamtól tanulni 
és játszani a jazzt.

– Összetéveszthetetlen 
énekstílusodat hogy alakí-
tottad ki?

– Egyszerűen az én han-
gom erre teremtődött. Bár 
kedvelem a Tom Jones-féle 
dögös énekhangot, nekem 
ez a stílus áll a legjobban, 
és a lelkemhez is sokkal kö-
zelebb áll, mint a borgőzös, 
cigifüstös hang. Azonban 
fontos az is, hogy ha ez az 
egész nem a szívünkből jön, 
nem hittel és szeretettel mű-
veljük, akkor nagyon hamar 
zátonyra fut bárminemű pró-
bálkozás.

– Te olyan szívvel-lélek-
kel műveled, hogy 2002-
ben eMeRTon-díjat kaptál.

– A Magyar Rádió Köny-
nyűzenei Osztályának az 
akkori vezetése fedezte fel 
bennem a képességeket, és 
ezt díjazták. Persze 2002-re 
már négy nemzetközi ver-
senygyőzelemmel és egy jazz-
zenekari eMeRTon-díjjal 
a hátam mögött volt némi 
referenciám. Azt is fontos 
megjegyezni, hogy ez a re-
pertoár, ez az énekstílus egy 
jelentős könnyűzenei örök-

ség része, ami óriási hatással 
volt a mára kialakult zenei 
formákra, és meghatározó 
mérföldköve a magyar jazz és 
könnyűzenei életnek. Ezt is 
díjazták, akik ismerik és elis-
merik ennek a jelentőségét.

– Maradva a díjaknál, 
ebből legtöbbet, saját mű-
fajában a Hot Jazz Band 
zsebelt be.

– Négy nemzetközi ver-
senyt, két eMeRTon-díjat, 

Líra-díjat, Ezüst Életfa-díjat, 
Louis Armstrong Emlékdíjat 
így mind együtt egyetlen, a 
stílust művelő együttes sem 
kapott, sem elődeink, sem 
kortársaink. A tradicionális 
jazz terén tevékenykedő ze-
nekarok száma igen csekély 
Magyarországon. Ennek a 
stílusnak hagyománya gya-
korlatilag nem létezik. Ez 
azért alakult így, mert a jazz 
divatba jöttekor nálunk már 
megszületett és használatban 
volt egy hozzá hasonló zenei 
forma, ez pedig a magyar 
nóta. A politika is kikezdte a 
jazzt a második világháború 
után, így minden, a később 
ezzel foglalkozó zenekarnak 
szinte a semmiből kellett 
építkeznie, ami a diktatúra 
elzártságában még nehezebb 

volt. Semmilyen hallgatható 
hangzó anyag, csak a kelet-
európai silányabb utánzatok, 
az évente, kétévente érkező 
válogatáslemezek és a még 
ritkábban külföldről be-
csempészett kincsek voltak 
a fő források. Ha mindezzel 
tisztában vagyunk, úgy gon-
dolom, még szebbek a Hot 
Jazz Band sikerei.

– Idén Kossuth-díjat 
kaptatok. Méghozzá jazz 
zenekarként elsőként. A 
harminc évet jutalmazták?

– A méltatásban ez áll: 
„A Hot Jazz Band páratlanul 
sikeres, külföldön is nagy-

ra értékelt, a tradicionális 
dzsessz autentikus megszó-
laltatására épülő előadómű-
vészi tevékenysége, vala-
mint a magyar könnyűzenei 

örökség ápolását szolgáló, 
értékőrző művészi munkája 
elismeréseként részesült az 
elismerésben.” A külföldi 
sikereken kívül a magyar 
könnyűzenei örökség újjáé-
lesztésének nagy szerepe van 
szerintem az díjban. Olyan 
csodálatos szerzők nevei ma-
radnak fenn – reményeim 
szerint általunk–, mint Fé-
nyes Szabolcs, Ábrahám Pál, 
Márkus Alfréd, Eisemann 
Mihály, DeFries Károly… 
A jazz mai központjának 
számító Franciaországban 
négy nemzetközi versenyt 
nyertünk négy év leforgása 
alatt, a legnagyobb feszti-
válokon játszhattunk. Hat 
ízben jártunk az USA-ban. 
Ami számunkra azonban 
még nagyobb érdem, hogy a 
hazai közönség elismerését is 
kivívtuk. A legtöbbet kon-
certező dixie-banda lettünk 
napjainkra, és az egyetlen, 
amelyik képes megélni napi 
szinten a saját zenéjéből.

– A Csiliben is a har-
mincadik születésnap je-
gyében zajlik majd a fellé-
pésetek?

– Feltétlenül. Az egész 
évünk erről szólt. Óriási ze-
nei anyag van a tarsolyunk-
ban. Azok a dalok, szerzemé-
nyek, amelyek már a zenekar 
nevével egybeforrtak, nem 
maradnak ki egy ilyen alka-
lommal, és a közönséget is 
nagyon szeretjük bevonni az 
előadásba. A Hot Jazz Band 
játszik amerikai dixieland 

revival stílusban, az 1920-as 
évek stílusában, főként az 
1930-as évek szving stílusá-
ban, mindemellett a korabeli 
jazzes magyar dallamokat is 
megszólaltatja, van bendzsó-
zenekari felállás, játszunk 
Louis Armstrong zenekará-
nak hangszerelésében, ját-
szunk szerzők szerint, Gersh-
win, Fats Waller, Ellington 
szerzeményeket. Ez a kor 
ezerszámra ontotta a szebb-
nél szebb, érdekesebbnél 
érdekesebb szerzeményeket, 
van tehát bőven miből válo-
gatnunk.

– Milyen élményeitek 
vannak a Csiliről?

– Nemrég egy kerületi gá-
lán játszhattunk a Csiliben, 
és szintén itt tevékenykedik 
nagyon kedves barátunk, 
Orosz Zoltán világhírű har-
monikaművész, akivel már 
több közös műsort is adtunk. 
Zenekarunk dobosa, Galbács 
István a kerület szülötte, így 
nagy örömmel és várakozás-
sal nézünk a koncert elé.

– Akkor őt „földiként” 
fogadja majd a közönség…

– Mint említettem, Ist-
ván hazaérkezik a Csilibe, és 
az ilyen kapcsolódás mindig 
plusz töltetet ad a műsora-
inknak. Az ország első és 
egyetlen Kossuth-díjas jazz-
dobosát tisztelheti mostantól 
benne minden pesterzsébeti, 
és erre igazán büszkék lehet-
nek. István sokat emlegette 
nekem a Csilit, hogy egy szép 
napon reményei szerint ott is 
megfordulhatunk. Hát most 
eljött ez a pillanat is.

Ditzendy Attila

A legsikeresebb magyar jazz band
Harmincadik születésnapi koncertkörútjukból nem maradha-
tott ki a Csili – a Hot Jazz Band november 14-én lép a nagy-
érdemű elé. Bényei Tamással, a zenekar vezetőjével beszél-
gettünk.
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

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

Játékkészítők vs. 
Társasjátékosok: 
a nemzetközi játéknap alkal-
mából november 21-én, szom-
baton 10 órától várunk titeket 
különböző játékokkal!

Színes péntekek: 
minden pénteken 17 órakor 
más klubba várjuk szeretettel a 
kicsiket és nagyokat.

• Október 30-án Színes ötletek 
– kreatív klub
• November 6-án Időutazók 
klubja – öltözködés
• November 13-án Kézműves 
Kuckó
• November 20-án Társasjáték 
klub

Bennünk rejlő energiák: 
Ezoterikus klubunk november 
11-én, szerdán 17 órakor jelent-
kezik újra Frisch Tibor vezetésé-
vel.

Játékkészítők klubja: 
szerdánként, 15 órától várja At-
tila bácsi az érdeklődőket, akik 
logikai és kézműves játékokkal 
ismerkednének. 

Idegennyelvi klubok: 
Az angol klubban november 
2-án, hétfőn 17 órakor, az olasz 
klubban pedig november 23-án, 
hétfőn 17 órakor várja a nyelv-
gyakorlókat Laczkó-Juhász Mó-
nika. A német klub következő 
foglalkozása november 9-én, 

hétfőn 17 órakor lesz. A fran-
cia klubban Megyeri Béla várja 
a társalgókat november 16-án, 
hétfőn, 17 órakor. Az orosz klub 
következő foglalkozása pedig 
november 18-án, szerdán 17 
órakor lesz.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy október 31-én, 
szombaton zárva leszünk!

Játszóház! Páratlan heteken szerdán-
ként 16.30-tól

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 15.30-tól

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 
móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választó-
körzet képviselőjének fogadóórája
2015. nov. 4-én, 18.00-kor

Újdonságainkból:

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyv-
tárunkat, rendezvényeinket 

azzal, hogy beiratkoznak 
hozzánk!

Folyamatosan frissülő 
információk a 

rendezvényeinkről 
elérhetőek a 

www.fszek.hu/biromihaly 
weboldalon!

A koncert megtekintéséhez a színházterem befogadóképessége miatt 
előzetes regisztráció szükséges e-mailben: csilimk@t-online.hu
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„A festészet szent öröm”
Válogatás Molnár-C. Pál fes-
tőművész életművének egyik 
legkiemelkedőbb korszakában 
– az 1920-30-as években – 
készült mesterműveiből.
A művek között évtizedek óta 
nem látott és eddig még kiállí-
táson nem szerepelt alkotások-

kal találkozhatnak a látogatók.
Az időszaki kiállítás megnyitó 
ünnepségének időpontja:
November 4. szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1201 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2015. november 4. – 2016. 
január 3.

AJÁNLÓ

Kiállításainkra, rendezvényeinkre
a  belépés díjtalan

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263, 
06 (1) 283 1779. 

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: 

Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: 

Kedd-Vasárnap 10-18

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytör-
téneti 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

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

„Lehet egy kicsivel több?” 
helytörténeti kiállítás a 
Pesterzsébeti Vásárcsarnok 
90. évfordulója alkalmából
Helyszín: 
Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2015. ápr. 15. – 2016. márc. 
27. között, keddtől szombatig, 
10-18 óráig. 
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Október 2-án tartotta a Pesterzsébe-
ti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 
hagyományőrző rendezvényét, a Te-
réz-napi mulatságot. A sikeres beta-
karítást, illetve a szüret első napját 
a tradícióknak megfelelően zenével, 
tánccal és játékkal ünnepelték az 
ovisok. 

A Teréz-nap az intézmény peda-
gógiai programjához szorosan kötődő 

ünnep, a magyar hagyományőrzés 
egyik jeles alkalma, s egyben az őszi 
ünnepkor kezdete is. A sikeres beta-
karítást, a bő termést zenével, tánc-
cal, jó kedvvel ünnepelték elődeink.

A Baross oviban, elődeink hagyo-
mányát folytatva, ez a nap szintén a 
zenéről, táncról és a jó kedvről szól. 
Az ünnepi mulatságon a tradícióknak 
megfelelően először a magyar, majd a 
német nemzetiségi nagycsoportosok 
népi gyermekjátékait és táncait te-
kinthették meg az érdeklődők, majd 
a gyermekek fő tevékenységével, a 

játékkal folytatódott 
és fejeződött be a 
délután. A hagyomá-
nyos – mint például 
a diótörés, a körhin-
ta és a célbadobás – 
mellett jól megfértek 
a mai kor játékai, az 
ugrálóvár, az elektro-
mos motor, az arcfes-
tés, és természetesen 
mindenki izgatottan 
várta a tombolát.

sz.

Németország nemzeti ünnepén, a 
német egység napján, október 3-án 
tartotta a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Pesterzsébet, a Német 
Hagyományokat Ápolók Szövetsége 
Egyesület és a kerületi német neve-
lésben, oktatásban részt vevő gyer-
mekek, szüleik és pedagógusok a 
hagyományos Oktoberfestet. Az idő 
is kedvezett a népszerű rendezvény-
nek, így igazán felhőtlenül mulathat-
tak kicsik és nagyok a József Attila 
iskola udvarán.

Az immáron kilencedik alkalom-
mal megrendezett Oktoberfest évről 
évre sokakat vonz, nem volt ez más-
ként október első szombatján sem. 
Az ünnepséget – az önkormányzat és 
Szabados Ákos polgármester nevé-
ben – Juhász Lajosné alpolgármester 
nyitotta meg, aki beszédében felidéz-
te az Oktoberfest eredetét, a pester-
zsébeti „októberünnep” történetét.

A résztvevők  a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvoda 
óvodásainak, valamint a József At-
tila Nyelvoktató Nemzetiségi  Ál-
talános Iskola német nemzetiségi 
osztályainak fellépését nézhették 

végig. A délután többi része a fel-
nőtteknek a kötetlen beszélgetés, 
barátkozás, a gyermekeknek pedig 
a kézműveskedés és a szabad játék 
jegyében telt.

Az óvodás csoportokba és az 
osztályokba járó gyermekek szülei 
jellegzetes német ételeket készí-
tettek, volt például elzászi lepény, 
csülkös-babos káposzta, krumplile-
ves, valamint húsos és fehérbabos 
savanyúkáposzta-pörkölt, amelyek 
mellé – ajándékként – házi készíté-
sű sütemény dukált. A legnagyobb 
sikert a sörben pácolt, sült feketeer-
dei sonkával és sült hagymával tálalt 
frankfurti virsli aratta. Késő délutá-
nig tartott az eszem-iszom, amelyhez 
a talpalávalót az Újhartyányból ér-
kezett fúvószenekar szolgáltatta.

Sz. A.

Immáron 7. alkalommal rendezett a 
Magyar Népmese alkalmából egész 
napos gyermekprogramot a Csili Mű-
velődési Központ, melyen idén mint-
egy négyszázan – az óvodásoktól a 14 
évesekig – vettek részt.

A gyerekeknek 6 állomást ala-
kítottak ki, amelyeken a csopor-
toknak végig kellett járniuk. Részt 
vettek játékos mesefeldolgozáson, 
mesetotót töltöt-
tek ki, a Kismalac 
és a farkasok című 
mesét illusztrálták, 
kézműveskedtek, 
két helyszínen me-
semondás várta 
őket. A legnagyobb 
sikert a meseös-
vény aratta, ahol a 
Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című 
népszerű meséhez 
kapcsolódóan kellett négypróbát 
kiállniuk. A feladatok között volt 
gyémántfélkrajcár-keresés, vízfelszí-
vás szívószállal, tűz eloltása (mécses 
lángját kellet szívószállal eloltaniuk), 
valamint bő bugyogóba célbadobálás. 

A jó hangulatot fokozták a Csili jel-
mezbe öltözött munkatársai:  a gyere-
kek találkozhattak a török császárral, 
boszorkánnyal és gazdaasszonnyal is.

A jól sikerült nap végén az ud-
varon, a kemencénél tartották az 
eredményhirdetést, ahol a totót 
legjobban kitöltők, a legszebb raj-
zokat készítők és a meseösvényen 
a legtöbb pontot szerző csapatok 
írószereket, édességet és játékot tar-

talmazó ajándékcsomagokat kaptak. 
A záróünnepségen – támogatóknak 
köszönhetően – pogácsával, süte-
ménnyel, csokival és üdítővel látták 
vendégül a gyerekeket.  

Sz.

OktoberfestA magyar népmesét 
ünnepelték

Teréz-nap

Általános iskolák ebédbefizetési időpontjai 2015. december hónapra

Intézmény Ebédbefizetés Pótbefizetés

Ady Endre Ált. Isk. Nov. 05. 7-13 óráig Nov. 12. 12-17 óráig

Hajós Alfréd Ált. Isk. Nov. 09. 7-13 óráig Nov. 16. 13-17 óráig

József Attila Ált. Isk. Nov. 10. 7-13 óráig Nov. 17. 13-17 óráig

Lázár Vilmos Ált. Isk. Nov. 10. 7-13 óráig Nov. 19. 13-17 óráig

Gyulai István Ált. Isk. Nov. 10. 7-13 óráig Nov. 17. 12-17 óráig

Tátra Téri Ált. Isk. Nov. 04. 7-13 óráig Nov. 11. 12-16 óráig

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nov. 12. 7-13 óráig Nov. 17. 13-17 óráig

Zrínyi Miklós Ált. Isk. Nov. 09. 7-13 óráig Nov. 16. 8-12 óráig
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Az Őszi Egészségnap felhívásá-
ban elsősorban a párokat és az aktív 
lakosságot próbálta megszólítani az 
intézmény, mégpedig sikerrel. A sta-
tisztikai adatok önmagukért beszél-
nek: a résztvevők átlagéletkora 53 év 
volt, az aktív korú lakosság pedig 72 

százalékban képviseltette magát, és 
mind az érdeklődők, mind pedig az 
elvégzett szűrővizsgálatok számában 
az elmúlt éveket figyelembe véve si-
került csúcsot döntenie a kórháznak.  

A széles skálában kínált szűrő-
vizsgálatok közül a tüdőszűrés, a 

bőrgyógyászati szűrés, a 
csontsűrűség-vizsgálat, 
valamint a számítógé-
pes talpvizsgálat és ta-
nácsadás volt a legnép-
szerűbb.

Vércukor- és kolesz-
terinszintjükre ugyan-
csak sokan voltak kí-
váncsiak, ezeken a he-
lyeken a rendezvény 
végéig kígyózott a sor. 
A betegségrizikó-szűrés 
is nagy sikert aratott, 
ahol a két belgyógyá-
szati osztály osztályve-
zető főorvosa értékelte 
ki az előzetesen elvégzett vérnyo-
másmérés, vércukor- és koleszte-
rinszint eredményét, valamint a pár 
kérdést magába foglaló rizikószűrési 
tesztet. Akinél pozitív szűrési ered-
mény mutatkozott, visszahívásra 
került további vizsgálatok elvégzése 
céljából.

A dietetikusok egészséges éte-
leket kiállító asztalánál 600 darab  
Graham lisztből készített pogácsa, 
400 szelet sárgarépatorta, 6 tál haj-
dinasaláta és 3 tál zöldbabos gomba-
saláta fogyott el, melyekhez 57 liter 

egészséges gyümölcsteát és gyógynö-
vényteát kínáltak.

A kórház részéről ötvenhét lelkes 
kolléga biztosította az Őszi Egészség-
napról elégedetten távozó lakosság 
szűrését.

Az intézmény jövőre is sok szere-
tettel várja a lakosságot az ingyenes 
szűrővizsgálatokra, hiszen sokkal 
könnyebb és eredményesebb lehet a 
gyógyulás egy betegség korai felfede-
zését követően.

Roczkó Zsuzsanna
a rendezvény főszervezője

Hamar János főállásban a Ma-
gyarországi Református Egyház 
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 
Drogterápiás Otthonában dolgo-
zik mentorként, Ráckeresztúron, és 
igyekszik jó irányba terelni a fiata-
lokat. Mint mondta, azért használ-
ja a mentor szót, mert őt magát is 
személyesen érintette a szenvedély-
betegség. 1993-ban rövid idő alatt 
kipróbált mindenféle szert, a fűtől 
a diszkódrogokon át, mígnem meg-
állapodott a heroinnál, s maradt is 
mellette egészen 2000-ig.

Megtudtuk tőle, mennyire meg-
változott a drogpaletta, amelyen 
a dizájner drogok vették át a ve-
zető szerepet. Ezek olyan szerek, 
amelyek még nem szerepelnek a 
tiltólistán. Közülük az úgynevezett 
biofű a legkelendőbb. A biohoz 
semmi köze, ugyanis szintetikus 

kannabinoiddal vonnak be növé-
nyeket, s aprítják dohány finomsá-
gúra. Amint a piacra kerülő szert C 
listára helyezik, azaz nem minősül 
kábítószernek, azonban terjesztését 
törvény bünteti, a gyártók a mo-
lekula módosításával nyomban új 
típust állítanak elő. Népszerűségé-

nek egyik oka az alacsony ár – egy 
adag pár száz forint csupán. Külön 
veszélye, hogy nem tudni, mivel és 
milyen mennyiségben permetezték 
be a növényt. Rohamosan terjed, 
ráadásul már általános iskolások 
közül is kerülnek ki használók, így 
nem csoda, hogy a második tiné-
dzser rehabilitáció is kaput nyitott 
a szegedi után Ráckeresztúron.

– Amikor engem felkeres valaki, 
akkor az illető már problémának 

véli függőségét, 
és változtatni 
szeretne rajta – 
magyarázta Ha-
mar János, hoz-
záfűzve: gyorsan 
kiderül, hogy az 
élete mélypont-
ra jutott.

A szakem-
ber hangsúlyoz-
ta: minden füg-
gőség gyökere 
régebbi előz-

ményekhez nyúlik vissza, amikor 
az illető személyisége rossz irányba 
fordult. 

Beszélgetésünkből kiderült, hogy 
a drog mellett számtalan függőségi 
forma létezik, megemlítette például 
a társfüggést, amikor a nő annak 
ellenére sem hagyja el párját, ha az 
rendszeresen üti-veri.

– Minden függőség egy tőről fa-
kad, s mindegyik életminőség rom-
lást hoz magával – szögezte le az 
addiktológiai konzultáns, aki kifej-
tette: függőségről akkortól beszél-
hetünk, amikor azt az illető problé-
maként éli meg, és élete irányítása 
kicsúszik a kezéből.

– Mindenekelőtt el kell tudnia 
fogadni, hogy vesztett, hogy erősebb 
nála a szer – világított a lényegre 
János.

Hogy miért éppen Pesterzsébetet 
választotta? Mert, mint elmondta, 
az önkormányzat nagyon nyitott a 
közös munkára, amelynek konkrétu-
mairól éppen most tárgyalnak.

Hamar János elérhető a 70 392 
40-14 telefonszámon, honlapjának 
címe: www.addiktkonzulens.hu

Ditzendy

Rekordszámú érdeklődő az Őszi Egészségnapon

„Minden függőség egy tőről fakad”

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tapasztalatai szerint a lakosság részéről rend-
kívüli igény mutatkozik az ingyenes egészségügyi szűrőnapokra. Ezt igazolja 
az intézmény legutóbbi, október 10-ei rendezvénye. Az „Együtt az egészségért 
– párban az egészség” útján elnevezésű szűrőnapra több mint 350 fő látoga-
tott el, a vizsgálatok száma pedig meghaladta az 1200-at. 

A függőség szó hallatán rutinszerűen a drog és az alkohol ötlik legtöbbünk 
eszébe, pedig fogyasztásorientált világunkban szinte mindentől válhatunk 
függővé. Hamar János addiktológiai konzultánssal beszélgettünk, aki a köz-
elmúltban nyitotta meg irodáját Pesterzsébeten. 
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A Gyermekmosoly Óvoda harmadik alkalommal 
szervezett az Állatok világnapja alkalmából egész 
napos rendezvényt kerületi óvodásoknak és is-
kolásoknak. Október 2-án a Mákvirág Tagóvodá-
ban délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepélyes 
megnyitó, ezt követően folyamatosan érkeztek 
a csoportok. Az intézmény évről évre más-más 
megközelítésben próbálja a gyerekeknek meg-
mutatni az állatokat és a velük való törődést. Míg 
korábban – az állatsimogatás révén – közvetlenül 

léphettek kapcsolatba az állatokkal e jeles napon 
a gyermekek, az idei rendezvényen a művésze-
teken keresztül ismerkedhettek meg velük köze-
lebbről. A Színházteremben állatos történeteket, 
meséket feldolgozó előadások várták a kicsiket, 
és lehetőségük nyílt mesekönyveket is nézegetni. 
A Kiállítóteremnek kialakított egyik csoportszo-
bában kerületi pedagógusok, művészek, szülők, 
valamint a Csili művészeti klubjainak tagjai által 
készített, természetesen állatos témájú alkotásait 

tekinthették meg. Fontos szerepet 
kapott a tánc, a mozgás, ahol az 
állatok hangjaival, mozgásával is 
megismerkedhettek. A „Hangoló”-
ban szintetizátorral és hegedűkí-
sérettel énekelhettek a gyerekek, 
az Alkotóműhelyben pedig a nap 
folyamán összegyűjtött élményeik 
feldolgozására nyílt lehetőségük. A 
rendezvényről természetesen nem 
hiányzott a mozgás, a sport sem, a 
„Lábkapkodó”-ban játékos ügyes-
ségi feladatok, versenyek vártak 
rájuk.

y.

A Gyermekmosoly Óvoda ne-
velőtestületének minden tagja 
elkötelezett a gyermekek te-
hetségének felfedezésében és 
fejlesztésében. Óvodapedagó-
gusaink igényként fogalmazták 
meg a kreatív, tehetségígéretes 

gyermekek külön gondozását. 
Ezért tűztük ki célul a tavalyi ne-
velési évben a tehetségpont re-
gisztrációt. Az óvodát regisztrált 
tehetségponttá nyilvánította a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 
így az intézmény 2015 augusz-
tusától regisztrált tehetségpont-
ként működik.

Három tagóvodánkban három 
tehetségterületen  működik 
Iglice elnevezésű komplex  te-
hetséggondozó programunk, 
melyben a nemzetiségi ha-
gyományok és a népi kultúra 
ápolását vállaljuk fel. A tehet-

séggondozó műhelyek-
be minden évben 30 
gyereket vonunk be, 
kollégákkal és szülők-
kel együttműködve, a 
gyerekeket együtt báto-
rítva, személyiségüket  
fejlesztve.  Minden le-
hetőséget megragadunk 
arra, hogy minél színvo-
nalasabban valósítsuk 
meg kitűzött feladata-

inkat, így figyelemmel kísérjük 
a TÁMOP pályázatokat, egyéb 
támogató kezdeményezéseket. 
Hosszú távú célunk a kiválóan 
akkreditált tehetségpont címé-
nek elnyerése.

Szima Krisztina
óvodapedagógus, 

Tehetséggondozó team vezető

Ötödik alkalommal rendezték 
meg az önkormányzati intézmé-
nyek munkatársainak horgász-
versenyét szeptember végén, a 
Joker-tavon. A fél évtizedes szo-
káshoz híven 7 csapat nevezett a 
vízparti megmérettetésre. Idén, 
újdonságként, a hivatal egykori, 
ma már nyugdíjas dolgozóiból 
verbuválódott társasága is start-
hoz állt.
Reggel hétkor sorsolták ki, me-
lyik csapat melyik helyről dob-
hatja be horgát a vízbe. Nyolc 
órától délig mindenki feszült 
figyelemmel nézte úszóját. Ti-
zenkettőkor a kifogott halak mér-
legelésére került sor. A verseny 
súlyra ment, de díjazták a legna-
gyobb halat fogó sporttársat is, 
aki a Csili csapatát erősítette, a 

ponty pedig 7 kiló 30 dekát nyo-
mott.
Első helyen végzett a Csili csa-
pata (Újhelyi István és a két 
Rocó), a második a Rendvédel-
mi Osztály csapata (Sztanyek 
Zoltán, Bodor Ferenc, Duffek 

János) lett, a képzeletbeli do-
bogó harmadik fokára a Kép-
viselők csapata (Földesi Gyula, 
Juhász Lajos és egy vendég) 
állhatott.

A díjakat Juhász Lajosné alpol-
gármester nyújtotta át. A serle-
gek mellé ital, horgászfelszere-
lés és sapka is dukált.
A pecázást jól megérdemelt 
ebéd követte. Sztanyek Zoltán, a 
program kitalálója és szervezője 

elmondta, nem 
halászlét ettek. 
– Horgászverse-
nyen nem főznek 
halat, mert nem 
biztos, hogy fog-
nak – indokolta, 
s elmondta: senki 
sem panaszkodott 
Rostagni Attila pa-
zar babgulyására. 

A szervezők ezúton is köszönik 
az önkormányzat és Pesterzsé-
bet egyik díszpolgárának segít-
ségét.

D. A.

MOZAIK

Állatok világnapja

Október első hetében több mint száz pesterzsébeti iskolás fordult 
meg a Csili udvarán, hogy ne csak a tankönyvből tanulják, hanem 
s z e m é l y e s e n 
is szerezzenek 
tapasztalatokat 
a kemencében 
sütésről. A rend-
hagyó tanórán 
pék  szakoktató 
ismertette és mu-
tatta meg nekik 
a kemencében 
sütés fortélyait, 
majd a gyerekek 
cipót dagasztottak és pogácsát szaggattak. Az elkészült finomságot 
természetesen el is fogyasztották. A Csili jövő tavasszal folytatja a 
nagysikerű kezdeményezést. Érdeklődni a csili.hu oldalon, illetve 
Nedeczeyné Helga művelődésszervezőnél lehet a 06-30/466 66 93-
as telefonszámon vagy a nedeczeyne.helga@csili.hu  e-mail címen 
lehet.                                y.a.

Kormányrendelet értelmében 2016. január 1-jétől zöldhulladékot 
az arra a célra gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni (kivéve, ha a kerti hulladékot 
komposztálják). Ezért a jelenleg forgalomban lévő, a Szociális Fog-
lalkoztatónál is beszerezhető polietilén zsákokat az FKF Zrt. csak 
2015. december 31-éig tudja elszállítani. Jövő év január 1-jétől már 
kizárólag az új zsákok elszállítására van a cégnek módja. Aki teheti, 
még idén használja fel a már megvásárolt zsákokat, az FKF ugyanis 
– tájékoztatása szerint – nem cseréli be azokat az újakra.             y.

Kemencés nap a Csiliben

Új zöldhulladékgyűjtő zsákok

Nagy fogás

Regisztrált tehetségpont

A KSH a háztartások lakáskörülményeit feltáró országos felmérést végez 2015. október 10-e és novem-
ber 30-a között „Miben élünk? – Lakásviszonyok, 2015” címmel. A felmérés az ország közel 500 telepü-
lésén, köztük Budapest teljes területén zajlik, és összesen 20 ezer véletlenszerűen kiválasztott háztartást 
érint. Az összeírás segítségével vizsgálják a háztartások lakáshelyzetét, a lakások és a lakóépületek mi-
nőségét, a családok lakásfenntartási kiadásait és problémáit. Felmérik a háztartások lakásváltoztatásait 
és költözési terveit, és megkérdezik a lakók véleményét számos további, lakáshelyzettel kapcsolatos 
kérdésben. A kérdésekre kétféle módon lehet válaszolni: a kérdező személyes közreműködésével vagy 
interneten. A háztartásokat felkereső kérdezők hivatalos igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel rendelkez-
nek. Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli, felhasználásuk összesítve, egyedi azonosítás nélkül történik. 
A KSH az eredmények feldolgozása után a felmérés eredményeiről széles körben nyújt tájékoztatást.
Kérjük, segítse a kérdezők munkáját!

Miben élünk? 
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Zöldsarok

Elérkezett az év utolsó 
őszi hónapja. Ha azt 
akarjuk, hogy tavasz-

szal minél kevesebb tenni-
valónk legyen – így spórolva 
időt és energiát –, még ilyen-
kor is sok teendőnk akad a 
kertben. Az utoljára megnyírt 
gyepet érdemes november-
ben trágyázni, ehhez használ-
junk alacsony nitrogéntartal-
mú és magas káliumtartalmú 
gyep-, vagy marhatrágyát. A 
fűnyírót alaposan tisztítsuk 
meg, készítsük fel a hosszú 
téli tárolásra. Ebben a hó-
napban a legintenzívebb a 
lombhullatás, érdemes gyak-
ran gereblyézni a lehullott le-
veleket. Az avarban nemcsak 
a kórokozók tudnak áttelelni, 
de nedvesen a 
csúszóssága mi-
att sem veszély-
telen, és nem is 
nyújt szép lát-
ványt.

A komoly fa-
gyok beköszön-
te előtt még 
ü l t e t h e t ü n k 
gyümölcsfákat 
és cserjéket. 
Öntözésük ilyenkor már 
nem szükséges, azonban 
a tövüknél kupacoljuk fel 
a földet, hogy a gyökerek 
jobban bírják a fagyot. A 

hónyomás elkerülése érde-
kében kössük össze a dísz-
füvek (pl. pampafű), illetve 
oszlopos növésű örökzöldek 
ágait.

Ha az örökzöldeken kívül 
más színekben is szeretnénk 
gyönyörködni a kertünkben, 
ültessünk árvácskát, krizan-
témot, díszkáposztát vagy 
Ericát. 

Gondoskodjunk a ná-
lunk telelő énekesmadarak 
etetéséről. Helyezzük ki a 
madáretetőket, lehetőleg 
olyan helyre, hogy macs-
ka ne tudja megközelíteni. 
Szórjunk bele olajos magva-
kat, de kapható előre össze-
állított magkeverék, illetve 
faggyúgolyó is. Tartsuk szem 

előtt, ha egyszer elkezdtük az 
etetésüket, akkor egész télen 
gondoskodnunk kell a táplá-
lásukról.

sz.

Novemberi kert

Hozzávalók: 2 fél libamell
A páchoz: 2 dl száraz vörösbor, 2 evőkanál bal-
zsamecet, 3 evőkanál olívaolaj. 1 fej felkariká-
zott hagyma (vagy 2 teáskanál hagymakrém), 2 
gerezd fokhagyma darabokra vágva (vagy 1-2 
teáskanál fokhagymakrém), ízlés szerint őrölt 
bors, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom
A sütéshez: libazsír, 1/2 dl konyak, 2 alma sze-
letekre vágva

A libamellen a bőrt kockásra bevagdossuk, 
a húst besózzuk. Elkészítjük a páclevet a fel-
sorolt hozzávalókból, a húsra öntjük, majd 
lefedve egy éjszakára hűtőbe tesszük. Más-
nap a húst mindkét oldalán egyenként 6–8 
percig libazsíron átsütjük. Az almát meghá-
mozzuk, felszeleteljük, a libamelleket szintén 
kb. 1 cm széles szeletekre vágjuk. Egy hőálló 

edénybe sorban lerakjuk a húst és az almát, 
a sütésből visszamaradt zsírral leöntjük, az 
egészet meglocsoljuk kevés konyakkal, és sü-
tőben összesütjük. Körete lehet krumplipüré 
vagy párolt rizs.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Márton-napi libapecsenye
Gasztronómia

2 9 6

9 3 4 1

1 4 3 7

3 7 6 5

2 9

8 5 1 2

9 8 4 1

6 5 9 8

4 1 3

Sudoku

8 2

5 7 8 9

2 6

1 5 2 9

4 8

4 3 9 1

3 9

9 6 1 8

8 6

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

Fejtsd  meg  a  rejtvényt! 
Vágd ki az újságból, és küldd el zárt borí-
tékban a levelezési címünkre 
(Pesterzsébet újság szerkesztősége, 1201 
Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.) 
A borítékra írd rá: „Gyermekrejtvény”. 
A helyes megfejtők közül egy a Dörmögő 
Dömötör legújabb számát nyeri a 
Drize Kiadói Kft. jóvoltából. 
A   beküldési   határidő: 
2015. november 20.

Gyermekrejtvény

Előző számunk nyertese: Kenéz Bulcsú. Gratulálunk, a nyereményt postai úton kapja meg. 

Orsi és kutyája, Szeder, nagyon szeretnek a kertben 
játszani, a legnagyobb hidegben is. Sajnos játszadozás 

közben óriási rendetlenséget csináltak az udvaron. 
Segíts Orsinak összegyűjteni, mi az, ami nem a kertbe való!
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A kelta eredetű Halloween-t 
(magyarul „mindenszentek 
előestéje”) október 31-én 

ünneplik, még az eredendően ke-
resztény ünnepekhez ragaszkodó 
európai országokban, így hazánkban 
is. Talán kevesen tudják, hogy az 
ezen alkalomhoz kapcsolódó lámpás, 
mint elengedhetetlen kellék készíté-
se eredetileg a Brit szigetekről szár-
mazik. Ott azonban még tarlórépát, 
takarmányrépát használtak erre a 
célra. Ír és brit bevándorlók vitték 
el a szokást Észak-Amerikába, ahol a 
látványosabb, narancsszínű sütőtök 
jobban hozzáférhető és könnyebben 
megmunkálható volt.

A töklámpás készítése remek szó-
rakozás felnőttnek és gyermeknek 
egyaránt, utána pedig napokig ker-
tünk, lakásunk világító dísze lesz. A 
következő ötletek segítenek a profi 
kivitelezésben: alapanyagnak arányos, 
kerek formát válasszunk, mert az sta-
bilan megáll. A véséshez használjunk 
éles, hegyes konyhai kést. Először 
vágjuk le a tök tetejét. A belsejét a 
lehető legalaposabban kaparjuk ki egy 
erős nyelű kanállal, így tartósabb lesz 
az alkotásunk. A kivájt tökmagot ne 
dobjuk el, hiszen megpirítva kiváló 
csemege, másrészt a kerttel rendel-
kezők jövőre vethetnek belőle tököt. 
Tovább eláll a lámpásunk, ha fehérí-
tőben átmossuk, és vazelinnel beken-
jük. Ezután filctollal rajzoljuk meg a 
mintát, ennek csak a képzeletünk szab 
határt. A hagyományos ijesztő arcok 
mellett az ünnep fontos szimbóluma-
it, így macskák, denevérek és baglyok 
alakjait is belevéshetjük a lámpás ol-
dalába. De készíthetünk – akár kü-
lönböző méretű fúrófejek segítségével 
– nonfiguratív, csipkeszerű mintákat, 
vagy őszt idéző levélmotívumokkal is 
díszíthetjük a lámpást. Méretesebb 
sütőtök megvilágításához használjuk 
a  teamécses nagyobb, temetői válto-
zatát.              y.

A Pesterzsébeti temető – csak-
úgy, mint a többi fővárosi 
sírkert – október 30-a és 

november 2-a között reggel 7-től 
este 8 óráig tart nyitva. A szokásos 
nyitvatartási rend november 3-án 
áll vissza, ettől kezdve reggel fél 8 és 
délután 5 óra között 
lesz látogatható a te-
mető.

Az ünnepekre való 
tekintettel a temeté-
sek október 29-étől 
november 2-áig szü-
netelnek. A budapesti 
temetőkben október 
31-én és november 
1-jén ügyelet lesz, az 
ügyfélszolgálati irodák 
reggel 8 és este 6 kö-
zött tartanak nyitva.

Október 30-a és november 1-je 
között a temetőkbe tilos gépjármű-
vel behajtani, az Újköztemető és a 
Fiumei úti sírkert kivételével.

Az EU országokban érvényes 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal 
rendelkező temetőlátogatót szállító 
gépjárművet időkorlátozás nélkül 
beengedik a temetőkbe, abban az 

esetben, ha ezt a temetői gyalogos-
forgalom sűrűsége megengedi.

Rendkívül indokolt esetben a 
temető vezetője vagy megbízottja a 
nagyon idős, illetve járóképtelen, 
de mozgáskorlátozott igazolvánnyal 
nem rendelkező személyt szállító 
gépkocsit október 30-tól november 
1-ig beengedheti a temetőbe a gya-
logosforgalom függvényében.

A mozgáskorlátozott és nehezen 
mozgó látogatókat arra kérik, hogy 
ezeken a napokon lehetőség szerint 
reggel 7 és 12 óra között keressék fel 
a temetőket!

A forgalom zavartalan lebo-
nyolítása érdekében a temetőkben 
megerősített rendészeti szolgáltatást 
biztosítanak, illetve a kerületi rend-
őrségi egységek, közterület-felügye-
lők és a polgárőrség tagjai is járőröz-
nek a forgalmas napokon.

sz

Halottak napja

Sokunk életét megnehezíti a 
hideg elől lakásokba, házak-
ba bemászó, redőnytokokban 

megbúvó zöld vándorpoloska, vala-
mint az enyhén foltos, színes, a kifej-
lett poloskára hasonlító alakú fajtája, 
amelyek a tél közeledtével menedé-
ket keresnek maguknak. A poloskák 
elsősorban a konyhakertek zöldséges 
ágyásaiban és a gyomokon fejlődnek 
ki, vagyis nem a közterületen találha-
tó növények felelősek az elterjedésü-
kért. Mivel a poloskák jól repülnek, 
és viszonylag nagy távolságból is 

megtalálják a számukra kedvezőnek 
ítélt telelőhelyet, nincs értelme per-
metezéssel védekezni ellenük. 

Ejtsünk szót a szintén telelő he-
lyet kereső harlekinkaticáról, avagy 
ázsiai katicabogárról is, amely egy 
betelepülő faj. Sokkal mozgéko-
nyabb és agresszívabb, mint az ős-
honos európai hétpettyes, illetve 
kétpettyes katicafajok, melyeket 
könnyűszerrel kiszorít élőhelyükről, 
ezért a harlekin ma már több gondot 
okoz, mint amennyi hasznot hajt – 
korábban a levéltetvek elleni bioló-

giai védekezés céljából telepítették 
be. Rendkívül ellenálló faj, ezáltal a 
védekezés ellene nehéz.

Mégis, hogyan óvhatjuk meg 
lakhelyünket a telelőhelyet kereső 
rovarok ellen? A leghatásosabb vé-
dekezés a szúnyogháló használata 
ajtón és ablakon egyaránt, valamint 
a porszívó. Célszerű, ha zsebkendőt 
teszünk a porzsák és a szívócső közé, 
ami összegyűjti a bogarakat, és azzal 
együtt könnyedén eltávolíthatjuk 
azokat a lakásunkból.

y.

Téli menedéket kereső bogarak

Töklámpás
házilag

Novemberben már érezhető a tél hideg előszele, 
ebben a ködös-fagyos időben különösen óvnunk 
és táplálnunk kell a kabát, a ruházat alól „kima-

radt” testrészeket, az arcot, az ajkakat és a kezeket. A 
fűtött lakás száraz levegője miatt szintén oda kell figyel-
nünk, hogy megőrizzük bőrünk hidratáltságát. Kevesen 
gondolnák, de ebben az időszakban is ügyelni kell arra, 
hogy kellő mennyiségű folyadékot – lehetőleg ásvány-

vizet – vegyünk 
magunkhoz an-
nak érdekében, 
hogy megelőzzük 
az ajkak kicsere-
pesedését, a bőr 
kiszáradását.

Az ősszel érő 
szezonális zöld-
ségek és gyümöl-
csök (alma, körte, 
szőlő, káposzta 
és sárgarépa) fo-
gyasztásával a bőr 

számára fontos ásványi anyagokat és vitaminokat viszünk 
be a szervezetünkbe. Fontos a faggyúmirigyek táplálása is, 
cseréljük le könnyű nyári hidratáló krémünket zsírosabb, 
táplálóbb készítményekre, ezáltal ellenállóbb lesz bőrünk. 
Arclemosáshoz a szappanos víz helyett – amely meglehe-
tősen szárít – használjunk tápanyagban gazdag lemosó, 
hidratáló tejet. A száraz bőr okozta kellemetlen, feszülő 
érzetet egy kevés olívaolajból és két kiskanál cukorból álló 
keverék segítségével enyhíthetjük. Magas zsírtartalmú 
mandulaolajat is használhatunk a kiszáradt bőr kezelésére, 
de az aloe vera gélszerű anyaga is kiváló arc- és testhidra-
táló hatású.

Nem szabad elfeledkezni az ajkak ápolásáról, ehhez 
használjunk az algát és hyaluronsavat tartalmazó készít-
ményeket. Kicserepesedett szánkat kezeljük egy evőka-
nálnyi citromléhez hozzáadott ugyanannyi ricinusolaj 
és egy csepp glicerin keverékével. Vigyük fel vastagon 
ajkainkra, majd hagyjuk hatni egy éjszakán át, reggel pe-
dig nedves kendővel töröljük le. Kiszáradt kézfejünket 
kenjük be langyosra melegített szezámolajjal, húzzunk rá 
cérnakesztyűt, és hagyjuk a kezünkön 20-30 percig.      

y.

Őszi bőrápolás természetesen
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Megoldás Délpesti Gyorsszervíz La-
kásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervízelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-17 
www.megoldasszerviz.hu

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvé-
gén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Klímaszerelés, karbantartás. Telefon: 
0620/467 76 93, 0680/625 647

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútor javítás is. Hívásra házhoz megyek. 
Tel: 284 92 13, 0620/957 95 33

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. Tele-
fon: 276 51 18, 0620/230 14 43

Automata mosógépjavítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás. Tel.: 0620/288 51 48

Festőmester vállal szobafestést, tapé-
tázást, mázolást, villany- és fűtésszere-
lők utáni faljavításokat. Tel.: 285 28 82, 
0630/878 89 77

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán tel.: 
0670/519-24-70 email:szerviz@szerviz.
info

Kőműves- és egyéb épületkarbantartó 
munkát vállalunk. Érdeklődni: 0670/940 
76 23

Szobafestőmunkák – kőművesmunkák 
– csempézés – víz-, gáz-, villanyszerelés 
– parkettázás – fürdőfelújítás – anyag-
beszerzés garanciával! Tel.: 0630/224 
79 10

EGYÉB

BOROSTYÁN ékszert aranyáron vásá-
rolunk! 10.000-100.00 Ft-ig. A sárga 
golyós akár 1000.-Ft./gramm. Arany, 
ezüst, hagyaték felvásárlása. V. ker. Ha-
ris-köz 1. Lucia Galéria Tel.:780 56 24, 
e-mail: Luciagaleria@gmail.com

Eredeti Ceragem masszírozóágy 
féláron eladó. Érd.: 0670/606 48 35

Eladó könyvek, műsoros videokazet-
ták, apró ajándékok, lemezek. 
Érd.: 284 50 59

INGATLAN

Egyedülálló, nyugdíjas hölgy 1 szobás 
albérletet keres. Tel.: 0620/526 00 01

OKTATÁS

Felkészítés, oktatás angol vagy 
orosz nyelven, olcsón, nyáron is. Érd.: 
0630/504 57 53

DOBOKTATÁS Erzsébet központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatár-
sánál. Tel.: 0630/495-74-70.

Élményszerű, kommunikatív angol tan-
folyamok magántanárokkal – gyerekek 
és felnőttek számára a Csiliben. Tel.: 
0630/328 69 92

ÁLLÁS

Pesterzsébeti szépségszalonunkba 
gyakorlattal, vendégkörrel rendelkező 
műkörmöst, fodrászt keresek. Érdeklőd-
ni: 0670/338-40-92

Jövedelemkiegészítés! Telefonos 
időpontegyeztetőt keresek, délutáni 
órákra (lehet frissnyugdíjas is). Érd.: 
0670/336 83 17

JÁRMŰ

Suzuki Swift 1.0 GL kifogástalan mű-
szaki állapotban eladó. Érd.: 0620/481 
95 41

19-20. századi magyar és 
régi külföldi festmények, 

műtárgyak vétele 
készpénzért.

Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

e-mail: 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Nemes Galéria: 
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-16.00, szerda: 10.00-15.00

Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőség-

ben kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656Cím:

Hirdetés szövege - Hirdető tölti ki!
10 szóig 1.500 Ft + ÁFA, 11-20 szóig szavanként 150 Ft + ÁFA • Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Aláírás:

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

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

Telefonosokat keresünk! 
Bejelentett állás. 

6 órás budapesti munka. 
Üdülési jogban 

jártasság előny. 
Alap: 110.000 + jutalék! 
Telefon: 0630/830 4623
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Az ESMTK 
Birkózó Szakosztály hírei

Szeptember 12-én Győr-
szentivánban került meg-
rendezésre a II. Klauz Lász-
ló szabadfogású emlékgála 
10 egyesület 150 birkózója 
részvételével. A verseny le-
bonyolítása két szőnyegen, 
kulturált körülmények kö-
zött zajlott. 

Szakosztályunk gyermek 
és diák korosztályban 34 
versenyzővel képviseltet-
te magát, akik közül 27-en 
éremmel térhettek haza. 
Birkózóink látványos, szép 
és akciódús birkózással meg-
érdemelten nyerték meg a 
csapatversenyt.

Aranyérmesek: Jász 
Bálint, Kosovics Ádám, 
Kosovics Márton, Kovács 
Olivér, László Nikolett, 
Máltsik Zsombor, Nagy Dá-
vid, Nagy Gergely, Nagy 
Márton, Olasz Bende, 
Perényi Barnabás, Sas Zénó, 
Takács Zsolt.

Ezüstérmesek: Felkai 
Bendegúz, Kovács Gergő, 
Ónodi Sándor, Róth Milán, 
Segyó Marcell.

Bronzérmesek: Barta 
Dominik, Erdős Zalán, Far-
kas Márk, Kellner Gergő, 
Kiss Levente, Kmeth Zalán, 
Kornfeld Patrik, Szabó Bo-
risz, Zátroch Márk.

Ugyanezen a napon Haj-
dúnánáson is képviseltettük 
magunkat a XII. Hódos Imre 
Emlékversenyen, amelyen 
összesen 96 fő mérlegelt. 
Szakosztályunkat 6 fő képvi-
selte, mivel birkózóink nagy 
része Győrszentivánban ver-
senyzett.  Mind a hat birkó-
zónk éremmel tért haza.

Aranyérmesek: Kádár 
Balázs, Kozma Bálint, Szent-
tamási Róza.

Ezüstérmesek: Birtalan 
Bendegúz, Varsányi László.

Bronzérmesek: Ecseki 
József.

Szeptember 19-én, szom-
baton szintén két verse-
nyen vettünk részt. A Vasas 

otthonában megrendezett 
Diák szabadfogású csapat-
bajnokságra 18 csapat ne-
vezett. 6x3-as csoportokra 
osztották a csapatokat, ahol 
szakosztályunk Szigetvár 
és Eger csapatával került 
össze. Mindkét mérkőzést 
magabiztosan nyertük, így 
könnyedén jutottunk be a 
döntőbe, ahol a Haladás, 
Diósgyőr, Dorog, FTC és a 
Kertváros csapataival kel-
lett megküzdenünk. 

Sajnos a döntő második 
mérkőzésén szoros csatában 
alulmaradtunk a diósgyő-
riekkel szemben, így hiába 
nyertük meg a többi mérkő-
zésünket, végül a 2. helye-
zést szereztük meg.

Csapattagok: Bakk Noel, 
Barna Dávid, Bucioaca 
André, Ecseki József, Fige 
László, Horchy Levente Hu-
nor, Katona Kristóf, Kekenj 
Norbert, Kosovics Ádám, 
Kovács Olivér, Kozma Bá-
lint, László Nikolett, Má-
nyik Dávid, Matyi Vivien, 
Mészáros Róbert, Nagy Dá-
niel, Nagy Márton, Ónodi 
Sándor, Szenttamási Róza, 
Takács Zsolt, Tarjányi Ta-
más, Varsányi László.

Ugyanezen a napon, Ka-
zincbarcikán, az V. Mun-
kácsy Dezső meghívásos 
nemzetközi versenyen vet-
tek részt fiataljaink, ahol az 
ESMTK-val együtt közel 
150 versenyző állt rajthoz. 
Hat birkózónk közül négyen 
a dobogó tetejére állhattak, 
míg ketten bronzérmet ve-
hettek át.

Aranyérmesek: Erdős 
Zalán, Fige Levente, Nagy 
Dávid, Olasz Bende.

Bronzérmesek: Felkai 
Balázs, Felkai Bendegúz.

Szeptember 20-án, va-
sárnap, szintén a Vasas SC 
birkózócsarnoka adott ott-
hont a serdülőkorú verseny-
zők szabadfogású csapatbaj-
nokságának.

Az első fordulóban a Du-
naújvárossal és a Túrkevével 
kellett megküzdeniük birkó-
zóinknak. A győzelem egyik 
mérkőzésen sem okozott 
gondot, így könnyedén ju-
tottunk a döntőbe, ahol a 
Ferencvárost, a Csepelt, a 
Ceglédet és a Dorogot is 

felülmúlva csapatbajnoki cí-
met szereztünk.

Csapattagok: Bagosi Já-
nos, Bak Gergely, Birtalan 
Bendegúz, Fodor Kende, 
Fulai Bence, Hevesi Cson-
gor, Kádár Balázs, Kö-
zép Zoltán, Kreisz Ádám, 
Losonczi Dávid, Mohl Ri-
chárd, Molnár Botond, Mol-
nár Tamás, Nagy Róbert, 

Szilágyi Erik, Szőke Alex, 
Tösmagi Attila, Varga Raul.

Szeptember 26-án, szom-
baton, négy versenyen vet-
tek részt birkózóink. 

Az FTC által rendezett 
Atomhajó Kupán 21 egye-
sület 182 versenyzője mér-
legelt. 

Szakosztályunk 19 fővel 
képviseltette magát, közülük 
15-en éremmel térhettek 
haza:

Aranyérmesek: Bu-
dai András, Fige Levente, 
Kosovics Márton, Kovács 
Olivér, Máltsik Zsombor, 
Nagy Márton, Olasz Bende, 
Szenttamási Róza.

Ezüstérmesek: Kellner 
Gergő, Kellner Laura, Nagy 
Gergely.

Bronzérmesek: Bucioaca 
André, Jász Bálint, Kosovics 
Ádám, Ónodi Sándor.

A Szalontai Zoltán Em-
lékverseny Miskolcon 140 
birkózó részvételével került 
megrendezésre.  

Szakosztályunkat 27 ver-
senyző képviselte, akik közül 
23-an éremmel térhettek 
haza.

Aranyérmesek: Far-
kas Zsombor, Kádár Péter, 
Kekenj Norbert, Kmeth 
Zalán, Kornfeld Patrik, Ma-

tyi Vivien, Molnár Botond, 
Perényi Barnabás.

Ezüstérmesek: Erdős Za-
lán, Nagy Dávid, Szabó Bo-
risz, Matyi Márk, Bakk Noel, 
Rézműves Milán, Tösmagi 
Attila.

Bronzérmesek: Barta 
Dominik, Ecseki József, Far-
kas Márk, Kádár Zsombor, 
Kiss Levente, Segyó Marcell, 
Simon Bence, Zátroch Márk.

Dunaharasztiban, a Meg-
hívásos Birkózó Gálán két 
serdülő korú versenyzőnk 
vett részt. Mindketten ma-
gabiztos birkózással szerez-
ték meg az első helyet.

Aranyérmesek: Losonczi 
Dávid, Molnár Tamás .

A hétvége legrangosabb 
versenye a Junior kötöttfo-
gású és női országos bajnok-
ság volt Tatabányán, ahol 
10 fővel vett részt Szakosz-
tályunk. 

A hölgyek között Szent-
tamási Noémi három mér-
kőzést könnyedén meg-
nyerve vehette át sokadik 
országos bajnoki címéért 
járó díjat, míg Losonczi Ottó 
a kötöttfogású 66 kilogram-

mosok között remek birkó-
zással tanúsított mindenkit 
maga mögé. 

A mieink az aranyérmek 
mellett további négy bronz-
érmet (Szenttamási Laura, 
Atkári Tamás, Fodor Ger-
gő, Tóth Bendegúz), vala-
mint egy ötödik helyezést 
(Kurinka Richárd) is be-
gyűjtöttek a több mint 100 
versenyzőt felvonultató baj-
nokságon. 

Szakosztályunk a csapat-
pontversenyekben is dobo-
góra állhatott, hiszen a női 
versenyen harmadikak, míg 
a férfiaknál másodikak let-
tünk.
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A csehországi Racicében 
rendezték meg a közelmúlt-
ban a sárkányhajók klubvi-
lágbajnokságát. Magyaror-
szágot 5 egyesület sportolói 
képviselték, köztük a Römi 
KKSK hajósai. A pesterzsé-
betiek remekül szerepeltek a 
12 országot felvonultató via-
dalon, 4 arany- és 2 bronzér-
met szereztek.

Évek óta nincs olyan 
sárkányhajóverseny itthon 
vagy külföldön, amelyen ne 
nyernének több futamot is 
a Römi KKSK sportolói. A 
legutóbbi viadalon húsz- és 
tízfős csapatok is vízre száll-
tak. A Römitől harmincan 
érkeztek Racicébe, és húszan 
már az első napon győze-
lemnek örülhettek, ugyanis 
megnyerték a 20-as férfiha-
jók 500 méteres versenyét.

A vb második napján 
3 számban is érdekeltek 
voltak a römisek. A 10-es 
férficsapatok 500 méteres 
döntőjében az egyik együt-
tes harmadik, a másik ha-
todik lett. A 200 méteres 
fináléban ötödikként értek 
célba a pesterzsébetiek, míg 

a 10-es vegyes csapatok 
200 méteres küzdelmében 
a harmadik helyen végzett 
a Römi.

A klubvilágbajnokság 
utolsó napján, a kétezer mé-
teres számokban taroltak az 
erzsébetiek. A férfiak meg-
nyerték a 10-es hajók döntő-

jét, a vegyes csapatok pedig 
a 10-es és a 20-as számban 
győztek.

– Nagyon erős mezőny 
volt Racicében, különösen 
az ukránok és az oroszok 
jöttek kiváló versenyzőkkel 
– mondta Reményi Péter, 
a Römi KKSK vezetője. – 

Örülök annak, hogy ismét 
bebizonyítottuk, a világ leg-
jobbjai közé tartozunk.

A vb után a hazai évadzá-
ró versenyen, a sukorói Ma-
gyar Nagydíjon is parádéztak 
az erzsébetiek, valamennyi 
számot megnyerték. Ugyan-
csak a Römi győzött a Bán-
kon megrendezett hosszú 
távú viadalon. 

M.S.    
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Két egymást követő hétvégén 
az angyalföldi Láng Sport-
csarnokban rendezték meg 
a gyermek, serdülő és junior 
ritmikus gimnasztika orszá-
gos bajnokságot, amelyen az 
Erzsébeti SMTK versenyzői 
ismét jól szerepeltek.

A Rozsnyai utcai csarnok-
ban a serdülő B kategória 49 
tagú mezőnyében Somhegyi 
Réka nagyszerű teljesítményt 
nyújtott, megnyerte a sza-
badgyakorlatot és az össze-
tett versenyt, labdával pedig 
a második helyen zárt. A ve-
télytársainál fiatalabb Halasi 
Zsófia bizonyította, hogy szép 
jövő előtt áll, az összetettben 
a 17. helyen végzett. 

Egy héttel később, a ju-
nioroknál négy erzsébeti ifjú 
hölgy igyekezett minél töké-
letesebben bemutatni prog-
ramját. A 32 résztvevős 2B 
korcsoportban Graffy Rebe-
ka kitűnően szerepelt: az ösz-
szetettben bronzérmes lett, a 
labda versenyszám után pe-
dig a dobogó második fokára 
állhatott fel. Rakamazi Pet-
rától ugyancsak színvonalas 
gyakorlatokat láthattak a bí-
rók, és az összetettben a 17. 
helyen végzett.

Huszonnégyen küzdöttek 
egymással az 1B korcsoport-
ban. Bodó Kitti az összetett-
ben a 9., míg a buzogány 
versenyszámban a 8. helyen 
végzett. Az 1A korcsoport-
ban válogatott ritmikus 
gimnasztikázók sora állt rajt-
hoz. A 25 fős, nagyon erős 
mezőnyben Huszák Anna 
helytállt, az összetettben a 
17. helyet szerezte meg.

– A lányok ezúttal is iga-
zolták tehetségüket, min-
den dicséret megilleti őket 
– mondta Zémann Erika, az 
ESMTK szakosztályvezetője.

(ms) 

Amennyiben a KLIK-
től megkapják az engedélyt, 
hazánkban elsőként Pest-
erzsébeten lehet tanóra az 
ökölvívás. Az ötletgazda 

Zámbó József, az idén jú-
lius végén megnyílt K. O. 
Küzdősport Centrum veze-
tője. – Az általam vezetett 
Police Box Club vállalja a 
gyermekek oda-vissza szál-
lítását, és természetesen az 
edzéseket is mi tartjuk majd 
itt, a centrumban – vázolta a 
terveket az egykori többszö-
rös válogatott és magyar baj-
nok ökölvívó. – Elsősorban 
a hátrányos helyzetű gyer-
mekeket szeretnénk meg-

találni, mert hiszek abban, 
ha elkezdenek a tornaórák 
keretében ide járni, akkor 
a délutánjaikat is itt töltik 
majd – tette hozzá.

A klubvezető ezért felke-
reste Szabados Ákos polgár-
mestert és Somodi Klárát, az 
Egészségügyi és Sport Bizott-
ság elnökét, akik támogatták 
az elképzelést. – Szeretnénk, 
ha a gyerekek felesleges 
energiáikat a ringben, ne 
pedig az iskolában vagy az 
utcán vezessék le – mondta 
a bizottság elnöke.

A megbeszélések ered-
ményeként a Zrínyi Miklós 
Általános Iskolából érkez-

hetnek majd rendhagyó 
testnevelés órákra. Zámbó 
József tervei azonban még 
ennél is tovább nyúlnak, 
szeretné, ha a klub által fel-
karolt gyerekeknek később 
továbbtanulási, esetleg még 
munkalehetőséget is tudna 
biztosítani.

A K. O. Küzdősport 
Centrum Pesterzsébet ököl-
vívó bázisa lett, hiszen a 
Police és a Haladás VSE 
Ökölvívó Csapata mellett a 
Pesterzsébeti Ring S. C. -t is 
befogadta.

A sportkomplexum veze-
tője fontosnak tartja, hogy 
ne csak a gyerekek, hanem 
a felnőttek, illetve az egész 
család is megtalálja a számá-
ra megfelelő mozgásformát, 
a hölgyeket, az édesanyákat 
ezért különböző fitnesz prog-
ramok várják.

A K. O. Küzdősport 
Centrum a Topánka utca 7. 
szám alatt, a Penny Market 
fölött található. Az edzé-
sekről érdeklődni a  06/70 
670 1958-es telefonszámon 
lehet.

Sz. A.

Szép eredmények Tanóra lehet az ökölvívás

Világbajnok pesterzsébeti sárkányok 
Graffy Rebeka
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A cardio-box, egy magyar edzésmód-
szer még csak néhány éve létezik, de 
már egyre többen ismerik és művelik 
hazánkban. Aki szeretné kipróbálni, 
októbertől a Csili Művelődési Köz-
pontban megteheti. 

Az új mozgásforma kitalálója 
Bánóczi Zoltán, korábbi válogatott 
ökölvívó, aki a kick-boxban is jó 
eredményeket ért el. A Testnevelési 
Főiskolán tanári és edzői végzettsé-
get szerzett, színdarabokban és fil-
mekben is szereplő, tősgyökeres pest-
erzsébeti sportember néhány évvel 
ezelőtt alkotta meg az általa cardio-
boxnak elnevezett edzésmódszert.

– Valami újat szerettem vol-
na létrehozni, egy olyan komplex 
edzést, amely magas szintre fejleszt-
heti a kondicionális képességeket 
úgy, hogy a sportági sajátosságokat is 
előtérbe helyezi – mesélte a kezde-
tekről Bánóczi Zoltán. – Az edzések 
komplexitása abban nyilvánul meg, 

hogy együttesen hat az erőre és az 
állóképességre. A kéz- és lábtechni-
kák, a nyújtások az elasztikusságot, 
a flexibilitást javítják, az úgynevezett 
állomások pedig az ökölvívásban jól 
ismert váltakozó erő és váltakozó 
iram elvét valósítják meg, amelynek 
hatására javul a kapillarizáció.

Az edzésmódszer nagyban hoz-
zájárul az egészség megőrzéséhez, 
a jó közérzethez. Az edzésekre já-
rók között éppúgy vannak 3-4 éves 
kisgyerekek, mint 60 felettiek, és a 
cardio-box mindannyiukra pozitív 
hatással van. 

– Olyan sporttársunk is van, aki in-
farktus után kezdette el velünk edze-
ni, de járnak hozzánk mozgásszervi 
problémákkal küzdők is – mondta 
Bánóczi Zoltán. – A cardio-boxot 
levédettem, és franchise rendszerben 
szeretném elterjeszteni Magyarorszá-
gon. Már többen érdeklődtek a lehe-
tőség után, és mivel sokfelé hívnak 
rendezvényekre bemutatót tartani, 

bízom benne, hogy 
rövidesen az egész or-
szágban elérhető lesz 
ez az edzésmódszer.

Bánóczi Zol-
tán október 1-jétől 
a Csiliben várja a 
cardio-boxolni vá-
gyókat. Az edzések 
hétfőn és szerdán 20 
órakor, szombaton 
11 órakor kezdőd-
nek.       M.S.

A nagy budapesti futóversenyeken 
régóta látni néhány babakocsival 
kocogókat. Egy tavaly alakult klub 
jóvoltából a jövőben egyre nagyobb 
lesz számuk, és közülük mind többen 
Pesterzsébetet képviselik.

Két évvel ezelőtt két lelkes ama-
tőr futó megalapította a Fuss Baba-
kocsival Egyesületet. Az erzsébeti 
Szőke-Hamerli Réka három kisgye-
reket nevelve olyan mozgáslehető-
séget keresett, amit a legkisebbel 
együtt végezhet, és így bukkant rá 
a házaspár honlapjára. Nyár elején 
vett egy futásra alkalmas babako-

csit, majd felvette a kapcsolatot az 
egyesülettel. Bár korábban nem fu-
tott, július óta már több versenyen 
indult a picivel, és úgy gondolta, 
megszervezi a pesterzsébeti és a 
környékbeli gyerekes szülők futó-

körét. A legnépszerűbb közösségi 
portálon létrehozta a Fuss Baba-
kocsival Dél-Pest oldalt, amelynek 
egyre több kedvelője és követője 
van. Hetente kétszer Erzsébeten, 
egyszer Soroksáron tartanak közös 
futásokat.

– A legfontosabb az egészben, 
hogy a baba is élvezze a futást, 
ha neki nincs kedve hozzá, akkor 
csak sétálunk – magyarázta Szőke-
Hamerli Réka. – Sokan nem tud-
ják, hogy a babakocsijuk megfelelő 
a futáshoz, illetve kevesen vannak 
tisztában azzal, milyennek kell lennie 
a jó „futókocsinak”. A lényeg, hogy 

három, felfújha-
tó kereke legyen, 
az első vagy fix, 
vagy fixálható, de 
fontos a jó rugó-
zás és a tolókaros 
kézifék is.  

A csapat részt 
vett a SPAR 
maratonon, min-
den távon volt 
indulójuk. Ok-
tóber 24-én az 
erzsébeti Ország-
futáson is ott vol-
tak, amelyen 5 és 

10 km-es távok közül lehetett vá-
lasztani. A pesterzsébeti babakocsis 
futók szeretnék, ha használhatnák 
a Fitt-parkot és a város több futópá-
lyáját is.

(ms)

A történet akkor kezdődött, 
amikor Patrik és öt perccel fiata-
labb ikertestvére, Roland részt vett 
egy óvodás toborzón az Erzsébeti 
Farkasoknál. A Szécsi testvérek 
hamar a pályán is elválaszthatat-
lanok lettek, egy hátvédpárt al-
kotnak régóta. Patrik a tehetsége 
mellé megtanulta mindazt, amire 
szüksége van ahhoz, hogy kiváló 
jégkorongozó lehessen.

– Szorgalmas, precíz gyerek, jól 
képzett hokis – dicsérte tanítványát 
Dobos Tamás, az Erzsébeti Farkasok 

vezetőedzője. – Korosztálya egyik 
meghatározó játékosa, nem véletlen, 
hogy már több klub is csábította. Ő 
azonban maradt nálunk, mert úgy 
érezte, itt kapja meg azt a segítséget, 
ami töretlen fejlődéséhez kell.

A Zodony utcai csarnok közelé-
ben lakó Patrik hamar megkedvelte 
az új sportot. Ahogy meséli, a közös 
játék, az ütő kezelése tetszett neki 
leginkább, és soha nem félt a jégko-
rongra jellemző keménységtől. Már a 
szuperminiknél hátvéd volt a testvé-
rével, és azóta is együtt játszanak. 

A nyáron egy nagy nemzetközi 
utánpótlástábort rendeztek a finn-
országi Vierumäkiben, ahol hazán-
kat négyen képviselték, köztük az 
erzsébeti srác. A délelőtti edzések 
után csapatokat alkottak, és kemény 
meccseket vívtak a különböző orszá-
gokból érkezett fiatalok. 

Patriknak két példaképe van: a 
sokszoros válogatott Tokaji Viktor 
és a kanadai világ- és olimpiai baj-
nok, Stanley-kupa-győztes Sidney 
Crosby. 

– Szeretnék szerepelni minden 
korosztályos magyar válogatottban, 
és a nagy álmom, hogy játszhassak az 
NHL-ben – vázolta terveit az Erzsé-
beti Farkasok tehetsége. – Tudom, 
hogy ehhez rengeteget kell még dol-
goznom. Fontos számomra a tanulás 

is, jelenleg a baptista középiskola 
sportosztályába járok.

Arról a bizonyos gólról csak any-
nyit mondott Szécsi Patrik, hogy sze-
rencséje volt. Emberhátrányban cse-
rélni szeretett volna, ezért az ellenfél 
kapuja felé emelte a korongot, ami 
a kapusnak is köszönhetően a háló-
ban kötött ki. Meccsenként 1-2 gólt 
mindig szerez, és reméli, lesz ennél 
emlékezetesebb találata is.         M.S.

Sport mindenkinek Fuss babakocsival!

Az erzsébeti bekk az NHL-be vágyik
Bejárta az internetet egy 53 méterről lőtt gól. Szerzője az Erzsébeti Farkasok 
U18-as jégkorongcsapatának 15 éves hátvédje, Szécsi Patrik, aki korosztálya 
egyik legtehetségesebb játékosa. A jó felépítésű bekknek komoly céljai van-
nak: a felnőtt válogatottság mellett szeretne eljutni a sportág csúcsát jelentő 
észak-amerikai ligába, az NHL-be.
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