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Márton-napi felvonulás

Jön a Mikulás!

December 4-én, pénteken 16 órától
a Kincses Színház interaktív előadásával, süteménnyel, a Mikulás pedig
apró ajándékkal várja a gyerekeket a
Városháza elé.
4. oldal

Kitüntető címek

A díszülésen vehették át Pesterzsébet kitüntető címeit azok a személyek, akik példaértékű munkájukkal
hozzájárultak kerületünk fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez.
6-7. oldal

Karácsonyi mise

December 6-án 17 órakor ismét
felcsendül a Benkó Dixieland Band
Karácsonyi miséje, ezúttal angol
nyelven, a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskar közreműködésével.
11. oldal

A hagyomány folytatódik

A BB Musica Komolyzenei Együttes
december 27-én 18 órától tartja hagyományos Óévbúcsúztató koncertjét vendégművészek fellépésével a
Csili Művelődési Központban.
15. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

Városházi napló
November 5-ei ülésén a képviselő-testület elfogadta Pesterzsébet 5 éves kulturális koncepcióját, a lakás- és helyiséggazdálkodásról szóló új rendeletét. A képviselők egyhangúan
nemet mondtak a közétkeztetési díjak emelésére.

Kulturális koncepció
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2015-2020. közötti időszakra
vonatkozó kulturális koncepcióját. Az elkövetkező időszak
főbb feladatai közé tartozik
Dél-Pest kulturális életében
való aktív részvétel a kulturális intézmények és a művészeti iskolák programjain keresztül. A kiemelt feladatok közé
tartozik a Csili Művelődési
Központ és a Pesterzsébeti
Múzeum technikai feltételeinek további korszerűsítése, az
épületek állagmegóvása, akadálymentesítése.
Pesterzsébet
Önkormányzata az épített, kulturált környezet kialakításának érdekében törekszik a
fővárosi, helyi érdekeltségű
épületek állagának megóvására és karbantartására,
a Városközpont és a Dunapart mint kiemelt célterületek sétálóutcával való öszszekötésére, a Duna-parton
szabadidős, sport- és kulturális központ kiépítésére,
a templomok és imaházak
díszkivilágításának és parkosításának kialakítására.
Az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a rossz állapotú közterületi pavilonok
számának csökkentésére, a
nem esztétikus reklámhordozók átalakítására.

Karácsonyi csomag
A képviselők egyhangú
döntése alapján Pesterzsébet Önkormányzata idén 4
millió forinttal támogatja a
szociálisan rászoruló kerületi családokat karácsony
alkalmával. A rendelkezésre
álló keretösszegből 800-820
pesterzsébeti lakos, ezen
belül is a koruk és egészségi
állapotuk miatt rendszeres
gyógyszerszükségletűek, a
lakásfenntartási kiadások

terheit nehezen viselők, valamint a kiskorú gyermeket
gondozó családok közül a
leginkább rászorulók kapnak
a téli időszakban egyébként
felmerülő többletkiadások
terheinek enyhítését és az
ünnepre való felkészülést segítő, elsősorban tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot.

Új rendelet
Komplex rendeletet alkotott a képviselő-testület az
önkormányzati bérlakások
és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásának
feltételeiről, amely figyelembe veszi
a 2015-ben lefolytatott új
bérlakáspályázat eljárásának
tapasztalatait, valamint a
jelenleg rendkívül alacsony
lakbérekkel
kapcsolatos
problémát is. A lakástörvény
előírásai szerint a jövőben
valamennyi lakásbérlő szociális, vagyoni, jövedelmi
helyzetét évenkénti felülvizsgálják a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályának munkatársai. A
leginkább rászorult bérlők
esetében pedig (ahol az egy
főre eső jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szeresét, jelenleg 71 ezer 250 forintot) a lakbér összege nem
fog változni a jelenlegihez
képest. Az ezt meghaladó
összegű 1 főre eső jövedelemmel rendelkező családok
lakbére sávosan emelkedik.
Szabados Ákos polgármester a rendelet elfogadását megelőző vitában
– Völgyesi Krisztián felszólalására reagálva – elmondta:
ez valóban nem egy befejezett folyamat, éppen ezért a
rendelet 2016. első negyedévében visszakerül a testület
elé módosításra.
Nemes László szociális ügyekért is felelős al-

polgármester hangsúlyozta: az, hogy az idén kiírt
bérlakáspályázatra 217-en
jelentkeztek a kiadható 11
lakásra, azt mutatja, hogy
ilyen ütemben nehezen lehet az igényeket teljesíteni.
Az önkormányzat erős szándéka továbbá, hogy a kerületen belüli bérlakáscserét
elősegítse.
Mach Péter nagy előrelépésnek tekinti a jövedelemfüggő sávos lakbérrendszer
kialakítását.
A képviselők végül egyhangúan elfogadták az új
rendeletet.
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és a legújabb konyhatechnológiai trendek fogják jellemezni.

A Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. az étkezési
nyersanyagnorma megemelésének kérelmével fordult
Pesterzsébet Önkormányzatához. Indoklásuk szerint a
közétkeztetés szabályairól szóló új kormányrendelet miatt
szükséges egészséges élelmiszerek beszerzését csak ilyen
módon tudnák biztosítani.

hogy a polgármesteri hivatal
más kerületekkel együttesen
próbáljon fellépni a minőség
javítása érdekében, továbbá
hogy az intézményvezetőktől
gyűjtsék be az ételekkel kapcsolatos véleményeket, tapasztalatokat. Kaiser György
is azt szorgalmazta, hogy ne
csak a gyerekek véleménye
legyen meghatározó, hiszen
a gyakorló szülők tisztában
vannak azzal, a gyermekek
ízlésének sok esetben nehéz
megfelelni. Nagy Lászlóné,
aki civilben óvónőként dolgozik, megerősítette, hogy
a minőséggel komoly gond

A javaslat hatalmas felzúdulást keltett a képviselők
körében, akikhez folyamatosan rengeteg szülői panasz érkezik arról, hogy az óvodákban, iskolákban kínált ételek
szinte ehetetlenek. Fekete
Katalin javasolta, hogy az
önkormányzat folytasson tárgyalásokat a Pensió Kft.-vel
a minőség javításáról. Mach
Péter szerint a reformkonyha
és az egészséges étkezés nem
azt jelenti, hogy az étel ehetetlen. Hangsúlyozta: áremelést csak a minőség javítása,
illetve biztosítása mellett
tartana
elfogadhatónak.
Komoróczy László javasolta,

van. Az ételek között rendkívül sok a puffasztó, emészthetetlen, hetente négyszer is
megjelennek a vajas ételek,
ráadásul az adag mennyisége
is csökkent.
Mach Péter újbóli felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy a probléma
nemcsak a gyerekeket érinti, hanem a szépkorúakat is.
Kovács Eszter alpolgármester
ezt megerősítette, és hangsúlyozta: mindenképpen szükséges a minőség javítása.
A képviselők végül egyhangúan elutasították a
nyersanyagnorma-emelési
kérelmet.
Sz.A.

Nem drágul
a közétkeztetés

Elkelt az Aranycsillag
Hosszú évek sikertelen
értékesítési kísérletei és pályázatai után az önkormányzat eladta a volt Aranycsillag
éttermet. Az ingatlan értékesítésére – melynek feltétele volt, hogy azt a leendő
tulajdonos kávéház céljára
hasznosítsa – két pályázat
érkezett, közülük az egyik
érvénytelen volt. A sikeres
pályázó ajánlata szerint az
ingatlan egyik részéből egy
olyan kávéház-cukrászdát
alakítanak ki, amely elegáns
megjelenésével tovább emeli
Pesterzsébet hangulatosan
kialakított városközpontjának miliőjét. Az elegancia
mellett az árak a kerületi lakosok pénztárcájához
igazodnak majd, így sokak
számára lesznek elérhetők
a kávéház szolgáltatásai.
Az ingatlan másik részében
étterem kap helyet, melynek ételválasztékát a házias
ízvilág mellett a szezonalitás
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A forradalom eltiprásának gyásznapja
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségsorozat zárásaként november
4-én a Pesterzsébeti temetőben tartottak gyásznapi emlékezést és koszorúzást, végezetül pedig az Országzászlónál leengedték a lyukas lobogót.

Somogyváry Géza, Pesterzsébet díszpolgára, az egykori ’56-os Nemzeti Bizottság elnökségi tagja temetői
beszédében kiemelte: még
most is emlékszik a napra, november 4.-re, amikor
összegyűltek a tanácselnök
szobájában, megvitatni a
hogyan továbbot, a forradalom jövőjét. Mint kiemelte:
a két nappal azelőtti eisenhoweri beszéd nem került
szóba, pedig akkor árulták
el az országot. Az egykori
amerikai elnök ugyanis azt
mondta: a magyarok harcát
csodáljuk, de a magyarok

nekünk nem szövetségeseink.
Somogyváry Géza, emlékezve az ötvenkilenc esztendővel ezelőtt történtekre,
megjegyezte: akkor olyan
sokan jöttek ki a temetőbe,
búcsúzni a hősöktől, hogy
a nemzetőrök nem fértek a
sírokhoz leadni a díszlövéseket. Ma sokan nincsenek
kint olyanok, akiknek példát
kéne mutatniuk. Pesterzsébet díszpolgára kifejtette:
noha most eloltják a forradalom jelképes lángját, az a
valóságban azonban tovább
ég, mert mindenki, aki az

mányzat részéről Szabados
Ákos polgármester és Juhász Lajosné alpolgármester koszorúztak, az MSZP
pesterzsébeti
szervezetét
Kristyánné Aknai Erzsébet
képviselte.
A megemlékezés következő helyszínéül a 93 hősi
halott nevét őrző gránittáblák előtti tér szolgált. Itt a
felnőttek gyújthattak gyertyákat, s helyezhették el virágaikat.
A diákok a 12-es parcellánál, dr. Papp Miklós, a
Pesterzsébeti Görög katolikus Egyházközség parókusa
beszédét hallgatva emlékeztek.
Az atya a gyerekekhez
fordulva hangsúlyozta: noha
ma már nem kell fegyvert
fognunk a szabadságunkért,
azért
válhatunk rabokká.
A mobiltelefon, a televízió,
a számítógép,
a vásárlás, a
mértéktelenmunka mind rabokká tehetnek. Ezért ma
is küzdenünk
kell, nehogy
rabok legyünk.
Papp
Mik-

ötvenhatos forradalommal
gondolkodik, abban ott ég
a tűz.
Somogyváry Géza emlékeztetett: az Egyesült Államokba származott Juhász
testvérek is eloltják odakint
a forradalom lángját, levonják a lyukas zászlót, és a Juta-dombra emlékeznek, ahol
maguk is harcoltak.
Czakó Gábor Ernesto
Pinto: Dal azokról, akiket a
holnap megkoszorúz című
költeményét szavalta. Őt
Balásházi Bálint és Kiss Ágota, a Lajtha László Alapfokú
Művészeti Iskola tanárainak
produkciója követte.
A hősi halottak sírjánál
koszorút helyezett el a Pesterzsébeti ’56-os Szövetség
nevében Tóth József elnök
és Király György. Az önkor-

lós emlékeztetett: a sírban
nyugvó hősök azért is harcoltak, hogy értékesen élhessünk. Jól lenni és jónak
lenni nem ugyanaz. Jónak
lenni, azt jelenti: értékesnek lenni. Becsületesen tanulni, szeretni a családunkat, barátainkat, a kultúrát,
tisztelni a vallást. Mert aki
nem él értékek szerint –
hangsúlyozta az atya – az
bután él, az bután boldog.
Befejezésül kiemelte: ezek
a sírok azt is üzenik, hogy
erőszakosan soha.
Végül Oltványi László,
egykori nemzetőrparancsnok nyughelyéhez vonultak az ünneplők, ahol
Somogyváry Géza a 100
esztendeje született parancsnokról elmondta: amit a
nyilasok nem tudtak elérni
1945-ben, mert szembeszállt
a pribékekkel, azt a kommunisták elérték, és Oltványi
elhagyta szeretett hazáját.
– Ameddig él ötvenhatos
Erzsébeten, addig lesz, aki
ilyenkor eljöjjön ide – ígérte
Somogyváry Géza.
A beszédet dr. Papp
Miklós által felolvasott, Rákóczi Ferenc által írt imádság zárta.
A temetői megemlékezést követően a kopjafás
parkban levonták az ötvenhatos lyukas lobogót.
D. A.

Eörsi László: A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956 című
kötetét mutatták be a forradalom és szabadságharc emlékezetére rendezett programsorozat egyik eseményeként október végén a Csili Vízvári termében.

Köszöntőjében
Juhász
Lajosné alpolgármester emlékeztetett: a képviselő-testület májusban döntött arról,
hogy hozzájárul a könyv kiadásának költségeihez. – Az
ötvenhatos forradalomról
számos tanulmány született,
ezek között azonban kevés
a külső kerületekben történteket feldolgozó. Eörsi László
pótolta ezt a hiányt – fogalmazott az alpolgármester.
Somogyváry Géza, Pesterzsébet díszpolgára, az egykori

’56-os Nemzeti Bizottság elnökségi tagja kiemelte, hogy
számára számos újdonsággal
szolgált a kötet, csakúgy,
mint a szerzővel végzett közös
munka. Kiemelte: Erzsébet
helytörténetének hézagpótló
munkája a könyv. Tisztázza,
kik vettek részt a forradalmi
harcokban, tisztázza a harci cselekmények színhelyét.
Ezért valótlant ettől kezdve
már senki sem állíthat.
Dr. Marossy Endre hadtörténetíró úgy vélte: a most

elkészült kötettel lett teljes
a soroksári és erzsébeti események feldolgozása, utalva
a történész tavaly megjelent
Soroksár 1956 című könyvére. Elmondta: az erzsébetiek részvételével kezdődött
Budapesten a forradalom.
Ők fordultak egyedüliként
szembe a Magyar Néphadsereg forradalom leverésére
felállított csapataival, a Juta-dombi művelet pedig az
egyetlen volt, amelyik a Forgószél hadművelettel felvette a harcot. Marossy Endre
hangsúlyozta: Pesterzsébet a
Nemzetőrség felállításának
szándékával, amelyről egy
Nagy Imrének írt emlékirat
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Hiánypótló mű az ’56-os forradalomról

tanúskodik, megelőzte a
Nemzetőrség október 31-ei
országos megalapítását.
Puchert János Juta-dombi
harcos, az esztergomi légvédelmi tüzérosztály honvéde

saját emlékeit felidézve megjegyezte: az ítélethozók közül
akadt, aki magas állami kitüntetést kapott a rendszerváltást követően.
D. A.
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Pesterzsébeti mindennapok
része szeretne pavilonokat,
igaz, a korábbinál kevesebbet, kisebbeket és rendezettebbeket,
amelyekben
főként újságot, vonaljegyet,
péksüteményeket vásárolnának.

A képviselő-testületi ülés utolsó napirendi pontjában a képviselők több, a kerület lakosságát és életét érintő problémát,
javaslatot vetettek fel.

Juhász Lajosné javaslatára az önkormányzat
megvizsgálja a bárányhimlő
elleni ingyenes védőoltás
bevezetésének lehetőségét
Pesterzsébeten. Az alpolgármester rámutatott arra,
hogy korábban a testület
támogatta, az önkormányzat pedig talált fedezetet a
lányok HPV elleni védőoltására, amelyet végül a kormány átvállalt.
A polgármesteri hivatal a
közeljövőben felméri az érintettek körét és az oltás bevezetésével járó költségeket.

elhangzott, hogy a megrendelő több árajánlatot kérjen
be, mielőtt elvégeztetné a
munkát. A név és elérhetőség birtokában pedig a tisztességtelen vállalkozók ellen
meg kell tenni a szükséges
jogi lépéseket.

Tátra tér

Elbontott pavilonok
Lezárult a közösségi tervezés szakasza a nyáron lebontott Topánka és Baross
utcai pavilonsor későbbi
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Oltás bárányhimlő ellen

Örökzöld téma a Tátra
téren való közlekedés problematikája. Ezúttal Fekete
László hívta fel a figyelmet
két, nem egyértelműen, illetve rosszul kihelyezett
táblára, az egyik a Szivacs
utca és a Tátra tér sarkánál, a másik a Tátra utcánál

Jön a Mikulás!

Pesterzsébet Önkormányzata szeretettel várja
a kerületi gyermekeket és szüleiket
december 4-én, pénteken 16 órára a Városháza elé.
A Kincses Színház „Varázscsengő” című interaktív
előadásán bohóc, énekes és bűvész szórakoztató műsorát
láthatják. Közben szokott helyén, a karácsonyfa előtti
trónusán a Mikulás várja apró ajándékkal a kicsiket.
A Csili étterem jóvoltából idén is megkóstolhatjuk a
„sevége-sehossza” Erzsébet-süteményt, mellé a gyermekeknek forró teát, a felnőtteknek forralt bort kínálnak.
let forgalmi rendjének átalakítása oldhatja majd meg.
A Tátra tér és környékének
forgalomtechnikai rendezésével kapcsolatos kiviteli
tervek elkészültek, a gyakorlati kivitelezésre a jövő év
elején kerül sor.

Új vegyi üzem
Marton Sándorné a volt
Habselyem Kötöttárugyár
környékén élők aggodalmát
tolmácsolta Szabados Ákos
polgármesternek. A képviselő elmondta: a terület
szomszédságában élők levelet kaptak arról, hogy a gyárban egy bérlő új vegyi üzemet kíván létrehozni, és ez
ellen tiltakozásukat fejezik
ki. Mint kiderült, a cég egy
külföldi kontaktlencsegyárnak állítana elő a területen a
gyártósor tisztítására szolgáló folyadékot, szervesanyagmentesített víz és alkohol
felhasználásával. A menynyiség nem haladná meg a
napi 100 litert, előállítása
pedig teljesen veszélytelen
tevékenység.
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Illegális hulladék

hasznosításáról. Mach Péter arról tájékoztatott, hogy
574-en töltötték ki a kérdőívet. A válaszokból kiderül, hogy a lakosság jelentős

kialakított új parkolóknál
található. A hibákat az önkormányzat kijavítja, ezzel
együtt a piac környékének
közlekedési gondjait a terü-

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
Ideje: 2015. december 7-én 17 órakor
Helye: 1204. Budapest, Dessewffy u. 56.
Minden érdeklődőt szeretettel vár önkormányzatunk.

Fekete Katalin az illegálisan kirakott hulladékok
problémájára hívta fel a figyelmet. – Az önkormányzatnak évente rengeteg pénzébe, a kihelyezett szemét
elszállítását végző Szociális
Foglalkoztatónak pedig sok

idejébe kerül a szemét elszállítása – hangsúlyozta. Rámutatott: az ülésen már elfogadott, az önkormányzat 2016.
évi előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásában 14 millió
forint szerepel csak az illegális
hulladék elszállítására.
Szabados Ákos szerint
előrelépést az ügyben az
új, a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet
november 1-jei bevezetése jelenthet, amely a közterület-felügyelőknek és a
rendőröknek megteremti a
lehetőséget az intézkedésre,
a pénzbírság kiszabására.
KND.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Ideje: 2015. december 2-án 13 órakor
Helye: Civil Szervezetek Háza
Cím:Budapest, XX. kerület, Vörösmarty u. 180.

Átvágó vállalkozók
Nagy Lászlóné hívta fel
a figyelmet arra, hogy kerületünkben néhány vállalkozó az egyedül élő idősek
jóhiszeműségét és kiszolgáltatottságát kihasználva a
piacinál lényegesen magasabb áron, ugyanakkor nem
megfelelő minőségben végzi
szolgáltatásait. A probléma
elkerülésére
javaslatként

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ideje: 2015. december 1-én 16 órakor
Helye: Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet
Polgármesteri Hivatala I. emeleti Kisterme.
Cím: Bp., XX. ker. Kossuth Lajos tér 1.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat
Ideje: 2015. december 3-án 13 órakor
Helye: Civil Szervezetek Háza
Cím: Bp., XX.ker. Vörösmarty u. 180.
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Elismerések a Szociális Munka Napján
November 11-e a Szociális Munka Napja, melyet 2000 óta hazánkban is szakmai ünnepnapként tartunk számon. Pesterzsébet Önkormányzata hagyományosan ehhez a naphoz kötődően
köszönti elismerésekkel kerületünk szociális ágazatának dolgozóit, akik a hétköznapok során szinte láthatatlanul végzik
a hivatásos segítők áldozatos munkáját. Idén tizenöten vehettek át oklevelet, illetve hűségjutalmat a városvezetéstől.

Szabados Ákos polgármester köszöntötte az ünnepség
meghívottjait, a kerület szociális ágazatának dolgozóit,
az intézmények vezetőit.
– Mindazok, akik Pesterzsébeten a szociális területen

péseket. A Humán Szolgáltatások Intézménye új gépjárművet kapott, 2,5 millió
forintért sikerült beszerezni
egy mosó-szárítógépet. A
Kossuth és a Köztársaság
téri bölcsődékben kicserél-

ciális Foglalkoztató munkatársainak és vezetőjüknek,
Adorján Csillának azért a
munkáért, amelyet a kerületet ért júliusi viharkárok
elhárításában végeztek. – A
közfoglalkoztatottak rendkívül alacsony bérért dolgoznak, sokuknak egészségi állapota sem teszi lehetővé az
intenzív munkavégzést, mégis tisztességesen helytálltak.
Eddig ezt – a már elhangzott köszönő szavakon kívül
– nem volt lehetőségünk

Kitüntetettek

Az Év közalkalmazottja
Búza Judit, a Gyermekjóléti Központ családgondozója
Miletics Károlyné, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójának munkatársa
Ördögné Gyenes Anita,
az Ady Endre utcai Bölcsőde kisgyermekgondozója
Szabó Gabriella, a Nagy
Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ
klubvezetője

20 éves hűségjutalom:
Fodorné Bohács Szilvia, a Marót utcai Szociális
Szolgáltató Központjának
szociális gondozója
Földesi Éva, a Nagy
Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ
szociális gondozója
Mózesné Gerebes Erzsébet, a Kossuth Lajos utcai
bölcsőde gondozónője
Schauer Istvánné, az
Ady Endre utcai Bölcsőde
kisgyereknevelője
Szilágyi Györgyné, a
Vágóhíd utcai Szociális
Szolgáltató Központ Idősek
klubjának klubgondozója
Várkonyi Zoltánné, az
Ady Endre utcai Bölcsőde
kigyermeknevelője
30 éves hűségjutalom
Csicsa Ferencné, az
Ady Endre utcai Bölcsőde
csoportvezető gondozónője
Járainé Varga Éva, az
Ady Endre utcai Bölcsőde
csoportvezetője

Gábriel zenés műsorát élvezhették a meghívottak,
akiknek végül állófogadás-

sal kedveskedett az önkormányzat.
Sz.

dolgoznak, alázattal, odaadással végzik munkájukat,
amelyért elismerés és köszönet jár. Ezért is vagyok büszke
arra, hogy immáron sokadik
alkalommal adódik lehetőség
arra, hogy nemcsak a magam,
hanem a képviselő-testület és
a lakosság nagy többsége által
megfogalmazott köszönetet
közvetíthetem Önöknek.
A polgármester ezt követően felidézte az ágazatban
idén bekövetkezett előrelé-

FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

Pesterzsébet
Kiváló
Közalkalmazottja
Balogh Erika, a Családsegítő Szolgála munkatársa
Fülöpné Visnyei Ildikó,
a Köztársaság téri bölcsőde
kisgyermeknevelője
Nyáriné Némethi Anikó, a Kossuth Lajos utcai
bölcsőde kisgyermeknevelője

ték a nyílászárókat, felújították a homlokzatot és a fűtési
rendszert, az Ady és a Mártírok bölcsődékben jelenleg
zajlanak a munkák.
Szabados Ákos azzal a jó
hírrel szolgált az ágazat dolgozóinak, hogy az év végén
a karácsonyi ünnepségek
keretében fejenként 32 ezer
forintnyi Erzsébet utalványt
kapnak.
A polgármester külön
köszönetet mondott a Szo-

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Bár az egyre inkább eluralkodó a sajtóban a negatív hír, én most egy pozitív
személyes élményemet szeretném közzétenni.
Az utóbbi években sajnos sok fogászati kezelésben részesültem, amelyek nem a
megnyugtató eredményt hozták számomra. Ezért kissé félve kerestem fel a Székelyhíd utcai rendelőt, ahol az első pilla-

érdemben díjazni, de próbáljuk ennek is megtalálni a
módját – mondta Szabados
Ákos. – Az, hogy a szociális
rendszer működőképes, nem
elsősorban az anyagi források
megléte vagy hiánya, hanem
az a fajta elkötelezettség és
helytállás, amely az ezen a
területen tevékenykedőkre
jellemző – hangsúlyozta végezetül a polgármester.
Az ünnepség díjátadóját követően Farkas Gábor

nattól fogva kellemes légkör fogadott, és
a kezelések során megerősödött a hitem,
hogy csak így érdemes dolgozni.
A fiatal doktor úr, Papik Ádám magas
fokú szaktudása mellett empatikus, szolgálatkész, kedves, közvetlen volt mindvégig, így természetesen a kezelés is tökéletesre sikerült.
Ezúton is szeretném megköszönni áldozatos munkáját, nagyszámú páciense
nevében is.
Czirják Elekné

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő fogadóórája december 3-án,
csütörtökön 17 órától
lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).
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Díszülés és kitüntető címek átadása

K

Gulyás László festőművész festő
édesapja útnak indító befolyásán túl
elsősorban Rembrandt festészetének egyetemes hatása alatt érlelte ki
személyes képi világát, sajátította el
a régi nagy mesterek festési technikáját. Éppen ez különíti el kortársaitól. 30 éve él Pesterzsébeten, több
önálló kiállítása volt a kerületben, és
minden évben részt vesz a Gaál Imre
Galéria csoportos tárlatain. Legkiemelkedőbb alkotásai Pesterzsébet
középületeit is díszítik: a Városhá-

erületünk közéletének egyik
rangos eseménye évről évre
az az ünnepi alkalom, amikor a kerület vezetése elismeri azon
személyek példaértékű munkáját,
akik hozzájárulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez.
A november 12-ei díszülésen részt
vettek az önkormányzat és a polgármesteri hivatal elöljárói, a képviselőtestület tagjai, valamint Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság
elnöke.
A Himnusz eléneklését követően
Szabados Ákos nyitotta meg a képviselő-testület díszülését, majd elkezdődött a kitüntető címek átadása.

Dávid Sándor Pesterzsébeten
született, a Vörösmarty utcai Általános Iskolában tanult. A technikai
és gépészeti tárgyak iránti tehetsége
vezette a Forma-1-es gyorsasági autóversenysport világába, ahol szakértőként kommentálta a versenyeket,
sőt, úttörő tevékenységével hozzájárult a Hungaroring versenyjogának
elnyeréséhez és megtartásához. Az

FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

A Pesterzsébet Kultúrájáért

50-es években a BVSC-ben vívott.
Nemzetközi pástokon a magyar ifjúsági kardvívóválogatott-keret tagjaként nyert versenyeket. A 60-as
évektől a Népsport újságírója lett,
majd a Magyar Televízió sportosztályához került, ahol szakkommentátorként dolgozott nyugdíjazásáig.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollas Újságíró Díj
kitüntetettje. Közel 80 évesen is
rendszeresen kommentál, immáron
a Facebookon, blogjában, összefogva
és tanítva a sportszerető közönséget.
FORMA-1 SZTORIK című könyve
évente megjelenik a Duna Könyvkiadó gondozásában.

zán található kerületünk névadója,
Erzsébet királyné, és Kossuth Lajos
nagyméretű reprezentatív portréja,
továbbá Deák Ferenc, Vörösmarty
Mihály képmása. Zeneiskolánk dísztermébe Bartók Béla, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Lajtha László és
Liszt Ferenc arcképeit festette meg.
Gulyás László portréinak legfőbb
festői értéke a külső hasonlóságon
túl, hogy egy-egy nagy személyiség
arcképén keresztül az egyéniség
mélyebb rétegeit is feltárja a nézők
számára, hiteles példát állítva ezzel a
jövő nemzedékeinek.
Néhai Lengyel Lajos 15 éve, 78
évesen hunyt el. Tősgyökeres pesterzsébeti volt, aki egészen haláláig folyamatosan dolgozott a közösségért.
Számtalan pesterzsébeti társadalmi
és civil szervezetben vett részt aktivistaként, szervezőként. Alapító tagja volt a Vécsey Lakóközösségi Körnek, házvezetőségi tagja a Csilinek,
tagja az ’56-os Szövetségnek. Részt
vett a Polgárőrség, a Vöröskereszt
és a Kossuth Társaság munkájában
is. Alapítója volt a Kontakta női focicsapatának, elnökségi tagja a kerületi labdarúgó szövetségnek és az
ESMTK sportbizottságának, főrendezője a hazai focimérkőzéseknek.
Több kerületi óvodát és iskolát pat-

szerzett. Irányításával művészeti
csoportjaik hosszú évek óta rendszeres résztvevői kerületi, fővárosi,
sőt minisztériumi rendezvényeknek,
nemzeti és állami ünnepségeknek.
Magas szakmai szinten bemutatott
előadásaiknak köszönhetően felléptek már Tunéziában, Olaszország,
Portugália, Horvátország nemzetközi folklórfesztiváljain.

Pesterzsébet Gyermekeiért

ronált. Két cikluson keresztül volt
tanácstag, majd a rendszerváltás
után, 1994-98 között önkormányzati
képviselő, a Szociális és Sportbizottságban tevékenykedett. 1989-ben
alapították meg 33 fővel a pesterzsébeti Területi és Nyugdíjas Szakszervezetet, melynek hamarosan a
vezetője lett.

Pesterzsébet díszpolgárai

2015. november 24.

Kovácsné Teczli Éva 22 éve
tanít a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolában. Az oktatás mellett elsődleges célkitűzése a
közösség pozitív irányú formálása,
a szabadidő hasznos eltöltésének
szervezése. Diákjai eredményesen
vettek részt a Young Enterprise Alapítvány égisze alatt működő diákvállalkozások munkájában. 2002-ben
vette át a Kultúra Alapítványt, s
ezzel az énekkar, zenekar, citerazenekar, néptánckar, moderntánc- és
mazsorettcsoport irányítását, majd
vezetésével létrejött a művészeti
munkaközösség.
Pedagógusi munkája mellett
2009-ben közművelődési, művészeti
szolgáltatásszervező szakképesítést

Loncsák Judit 1976-ban magyar-orosz szakos tanárként kezdte
pedagógus pályáját Pesterzsébeten.
1984-87 között a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd 1987-88-ig az Országos
Pedagógiai Intézet munkatársa volt.
1988-tól – saját kérésére – újra Pesterzsébeten dolgozott a Tátra Téri Általános Iskolában. Szakmai munkája
elismeréseként 1999 májusában az
önkormányzat intézményvezetői feladatok ellátására kérte fel a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában,
ahol három vezetői ciklust töltött,
2015 decemberében vonul nyugdíjba. Nevéhez fűződik az intézmény

jelenlegi profiljának – közoktatási típusú sportosztály, emelt szintű angol
és német nyelvet tanuló csoportok
– kialakítása. Az önkormányzat elismerése mellett az emberi erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozásával
jutalmazta munkásságát, melyet
szintén a díszülésen vehetett át.

Pesterzsébet Egészségügyéért
Dr. Jávorkai Imre a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán diplomázott 1971ben, szülész-nőgyógyász szakorvosi
vizsgáját 1975-ben szerezte meg. 45
éve folyamatosan Pesterzsébeten
végzi hivatását. Pályafutását a Baba
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utcai szülészeten kezdte, 1980 óta
a Dél-pesti Jahn Ferenc Kórházban
dolgozik. Megszámolni is nehéz,
hogy munkássága évtizedei alatt
hány gyermeket segített a világra,
hány nő betegségét kezelte.
Nevéhez fűződik a Jahn Ferenc Kórházban az osteoporosis és
menopausa ambulancia és szakrendelés megvalósítása. E szakterülettel 20 éve foglakozik. Kiemelkedő
szakmai tudását igazolja, hogy az

szerepet vállalt és hírnevet szerzett
az intézmény. 2000-től 2006-ig a
jegyzői gyámhatóság vezetőjeként,
ezután nyugdíjba vonulásáig a polgármesteri hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály
vezető-helyetteseként dolgozott.
Jelenleg is aktív segítője a 2002ben alapított, általa megálmodott
Hazafelé Nevelőszülői Hálózatnak,
mely mára már országos működési területű, és 120 gyermeknek nyújt biztonságos ellátást nevelőcsaládoknál.

Kiserdő helyi védett területté nyilvánításának kezdeményezője. 2012
tavaszán az Eötvös Loránd Szakközépiskola környezetvédő osztályos
tanulóival kezdett el foglalkozni a
Kiserdő flórájának és faunájának
vizsgálatával, ökológiai felmérésével. A Magyar Madártani és Ter-

Pesterzsébet
Közbiztonságáért
Fend Károlyné 1981. októbere
óta teljesít szolgálatot a BRFK XX.
és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság állományában. Kezdetben közalkalmazottként, majd 1993 júniusától
hivatásos rendőrként, az igazgatásrendészeti szakterületen dolgozik.
Pályafutása e munkaterület szinte
teljes egészét felölelte: a gépjármű-

Osteoporosis és Menopausa Társaság vezetőségi tagja. 2000 óta főorvos, 2011-től a szülészeti-nőgyógyászati osztály helyettes vezetője, az
Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetés birtokosa.

Pesterzsébet Szociális
Munkáért
Otti Ernőné 1994-től dolgozott
Pesterzsébeten, elsőként az akkor
alakuló családsegítő szolgálatban
családgondozóként, majd 1998-tól
2000-ig az újonnan alakuló Pesterzsébeti Család- és Gyermekvédelmi
Központ intézményvezető-helyetteseként. Szakmai kreativitásával
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
gyermekjóléti alapellátások kiépítése
terén budapesti viszonylatban úttörő

vekkel kapcsolatos ügyintézésen
belül a nagyobb szakmai felkészültséget, alaposabb ismereteket igénylő, úgynevezett jogvitás ügyekkel
foglalkozott. Az okmányirodák létrejöttét követően új területtel ismerkedett meg, feladatkörébe tartozik a
figyelmeztető jelzések engedélyezése,
a személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezése, valamint a
végrehajtási eljárások lefolytatása
is. Munkája alapos, pontos. Az ügyfelek, hozzá forduló kollégák maximális segítséget kapnak tőle. Több
munkatársa pályakezdését segítette
az elmúlt 34 év folyamán.

Pesterzsébet
Környezetvédelméért
Tóth Marietta pedagógus, természetfotós, a Pesterzsébeti Újtelepi Parkerdő, közismertebb nevén a
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dájában és a Csiliben csoportokat
vezet, a tánc és mozgás szeretetére
nevel. Magyarországon egyedülálló, ülőbalett technikával dolgozik,
amely igazodik a gyermekek életkorának megfelelő izom és csontrendszer fejlesztéséhez.
mészetvédelmi Egyesület Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztályának segítségével 2013-ban kezdte el feltérképezni a terület gazdag állatvilágát.
A „Segítő Diákok 2014” elnevezésű
projekt keretében elindította egy
hosszabb, a Kiserdő védelmét segítő közösségi program kidolgozását.
A XX. kerületi Újtelepi Parkerdő és
az Erzsébet-ér élővilágáról tájékoztató füzetet készített. Bár ma már a
Than Károly Ökoiskolában tanít, a
két intézményből közel 100 diáknak
és pedagógusnak szervezett a Kiserdő természeti értékeit bemutató
programot a Környezetvédelem Világnapján.

Tóth Balázs autistaként éli életét,
a hétköznapokban egy pesterzsébeti
iskola konyháján dolgozik. A munkája mellett hetente tizenkétszer
edz, naponta 4-4 órát. Két évig az
MTK-ban forgatta a lapátokat, majd
átkerült a Csepeli Evezős Klubba,
ahol a szintén pesterzsébeti Karácsonyi Zsolt az edzője. A hagyományos
evezés mellett a sportág ergométeres
változatát is űzi, mégpedig magas
színvonalon. Már első ergométeres
országos bajnokságán aranyérmes
lett. Idén májusban 1000 méteres
számban világcsúccsal aranyérmet

Pesterzsébet Sportjáért
Meszler Viktória balettművész,
aerobic-sportoktató
táncművészként a Vígszínházban kezdte pályafutását. Dolgozott a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen, a Szigligeti Színház Tánctársulatánál, a
Nemzeti Színházban, 2007-től ismét
a Vígszínház előadásaiban láthatjuk
őt szerepelni. Pesterzsébeti lakos,
az ESMTK Ritmikus Gimnasztika
és Esztétikus Gimnasztika Szakosztályának edzője, koreográfusa, vezető táncművésze, balettmestere.
Szakmai munkájának köszönhetően 2014-ben kizárólag az ESMTK
csapata jutott ki a szófiai Esztétikus
Gimnasztika Világbajnokságra. Idén
elit kategóriában I. helyezést értek el
senior és serdülő csapatai. 2013 óta
az Allongé Mozdulatművészeti Stúdió vezetője. Kerületünk több óvo-

szerzett a paraevezősök ergométeres
világbajnokságán Olaszországban. A
néhány órával későbbi 500 méteres
viadalon bronzérmes lett. Legutóbbi
nagy versenye idén szeptember végén volt. Ecuadorban rendezték a 4.
Global Games-t, az értelmi sérültek
olimpiáját, ahol 2 ezüstérmet szerzett, 1000 és 500 méteren.
sz.
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A több mint 20 éve elhagyottan álló,
egykori Török Flóris Általános Iskola
helyén épülő Apor Vilmos Katolikus
Főiskola új campusával kapcsolatban tartott lakossági fórumot Pesterzsébet Önkormányzata november
9-én.

Komoróczy László képviselő,
az intézmény egykori igazgatója, a
fórum kezdeményezője és szerve-

zője köszöntötte a résztvevőket,
majd idézte fel az 1933-ban épült
és 1993-ban bezárt iskola eladásának történetét. Tájékoztatott
arról is, hogy az önkormányzat elfogadta a főiskola által megbízott
építész-tervezők keretterveit, az
építkezés 2016 tavaszán indul, az új
campusban 2017. szeptember 1-jén
kezdődhet a tanítás.
A két tervező, Jahoda Róbert és
Páricsy Zoltán a Török Flóris utcára néző
főépületen,
annak
frontján és régi főbejáratán gyakorlatilag
nem változtatott, csupán néhány apróbb
módosítást eszközölt.
A használaton kívüli
padlástér egy részének
beépítésével – a tető
hajlásszögének válto-

zatlanul hagyásával – professzori
szálláshelyeket
alakítanak ki, a
szépen díszített,
ám
korábban
kevésbé látható
ereszalj mintázatát a lábazatba
helyezték át. Új
elemként jelenik
meg a főbejárat
fölött
húzódó
előtető és az utcafront előtt kialakítandó virágoskert.
A zöldfelület amúgy is fontos
szerepet játszott a tervezés során,
ezért az egykori tornacsarnokot és
a hátsó melléképületeket lebontják,
helyükre pihenőparkot, illetve a telek szélén parkolóhelyeket alakítanak ki. A terület hosszanti felében
húzódó épületrész földszintjén aula,

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ

2017-re készül el az új campus

összenyitható előadótermek és tantermek, egy 250 fős nagy előadóterem, étkezde, könyvtár és kápolna
kap helyet, az újonnan kialakítandó
emeleten szintén tantermek, irodák,
valamint az épületrészt lezáró, öszszesen 48 fő befogadására alkalmas
kollégiumot építenek. A földszinti
épületre zöldtetőt terveztek.
sz. a.

Pesterzsébet kártya elfogadóhelyek – EDC üzletek
Tóbiás Autósbolt
Autó-motor alkatrész
Brassó u. 48.
1/2854831
Kedvezmény Classic: 10 %

Agip
Autó-motor üzemanyag
Ady Endre út 67.
Kedvezmény Basic: 4 Ft/l üz.a., 5% shop
Kedvezmény Light: 8 Ft/l üz.a., 10% shop
Kedvezmény Classic: 8 Ft/l üz.a., 10%
shop

TV-Video-DVD-Audio szerviz
Műszaki áru
Tátra tér 16.
1 / 2853224
Kedvezmény Classic: 10 %

Agip
Autó-motor üzemanyag
Helsinki út 108-112.
Kedvezmény Basic: 4 Ft/l üz.a., 5% shop
Kedvezmény Light: 8 Ft/l üz.a., 10% shop
Kedvezmény Classic: 8 Ft/l üz.a., 10%
shop
Ölvedi Adrienn masszőz
Wellness-fitness, szépségápolás
Albert u. 12/b.
30 / 8162053
Kedvezmény Classic: 15 %
Kedvezmény Silver/Gold: 30 %
Amália Női-szabó
Divatáru
Alsó határút 171/B.
1 / 2849859, 20 / 3518093
Kedvezmény Classic: 10 %
Kedvezmény Silver/Gold: 20 %
Karvázy Optika Szemészeti Szakrendelő
Egészségügyi termék, szolgáltatás
Nagy Győry István u. 49.
1 / 2830634, 30 / 9213402

Kedvezmény Classic: 10 %
Kedvezmény Silver/Gold: 20 %
Karvázy Optika - Szemészeti Szaküzlet
Fotó-optika, napszemüveg
Igló u. 3-5.
1 / 2853071, 30 / 9213402
Kedvezmény Classic: 10 %
Kedvezmény Silver/Gold: 20 %
Oázis Kertészet
Meddőhányó utca 3-5
Kedvezmény Classic: 7%
Szépség Barlang
Wellness-fitness, szépségápolás
Nagykőrösi út 213.
1 / 2854996
Kedvezmény Classic: 10 %

Vecsési Savanyúság
Élelmiszer
Tátra téri piac 18-as üzlet
1 / 2832049, 20 / 9491835
Kedvezmény Classic: 10 %

Elektro Uno Bt.
Építőanyag - Helsinki út 7.
1 / 4210024, 30 / 6595275
Kedvezmény Classic: 5 %
Erzsébeti Könyvudvar
(Iskolák Boltja)
Könyv, térkép
Kossuth Lajos u. 29.
1 / 2834497
Kedvezmény Classic: 5 %
Hús-Pont Kft Baromfi Üzlet és Húsbolt
Élelmiszer
Tátra tér Régi csarnok
30 / 6841140
Kedvezmény Classic: 5 %

Vizetiszom.hu
Víztisztító-készülék Szaküzlet
Épületgépészet
Igló u. 5.
1 / 2831374, 20 / 3834072
Kedvezmény Classic: 7 %

Kapucenter - Ferrogate Bt.
Épületgépészet
Határ út 90.
1 / 4210071, 30 / 9213560
Kedvezmény Classic: 5 %

Autógépműhely
Autó-motor javítás, tuning
Nagysándor József u. 95.
1 / 2831082, 70 / 3970353
Kedvezmény Classic: 6 %

Scarlet Divat
Divatáru
Ady Endre u. 70.
70 / 9423117
Kedvezmény Classic: 5 %

Tünde Varróműhelye
Lakossági szolgáltatás
Kossuth Lajos u. 30.
Kedvezmény Classic: 6 %

Sügér Horgászbolt
Szabadidő, kultúra
Kossuth Lajos u. 76. 20/3680462
Kedvezmény Classic: 5 %
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András volt. Arra biztatom Önöket,
hogy az előttünk álló hetek sűrű
programjából válasszák ki maguknak
azt, ami a leginkább szórakoztató
számukra – mondta.
A polgármester végezetül megköszönte a szervezők azon törekvéseit,
hogy évről évre olyan színvonalas
kulturális rendezvényt valósítsanak
meg Pesterzsébeten, amely a fővárosiak, vagy az ország bármely részéről ide látogatók számára valóban
kellemes és komoly időtöltést jelenthet, majd hivatalosan is megnyitotta
a rendezvénysorozatot.
A kerület névnapjának méltó
megünneplése érdekében életre
hívott kulturális fesztivál idén több
mint 10 helyszínen, több mint 40
rendezvénnyel, majdnem húsz szervező munkája nyomán valósul meg,

Magén István festőművész, a 2014es Önarckép Biennálé különdíjasa
kiállításának megnyitóján tartották
az Erzsébet Napok 2015 kulturális
fesztivál megnyitóját is. A programsorozat több mint egy hónapon keresztül számtalan színes, érdekes és
színvonalas előadással, koncerttel
és eseménnyel várja idén is a pesterzsébetieket.

Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a kettős megnyitó résztvevőit
november 6-án, majd átadta a szót
Szabados Ákos polgármesternek.
– Pesterzsébet történelmében az
1991-es év igazodási pont, hiszen
ekkor rendezték meg először az Erzsébet Napok rendezvénysorozatot,
amelynek kezdeményezője Várhalmi

A kétarcú képzőművész

Szabados Ákos polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: különleges alkalom ez a pesterzsébeti Gaál
Imre Galéria történetében, ugyanis
az itt kiállított képek egy része eddig
általában rejtve maradt a kíváncsi
tekintetek elől. Lévén az egyik gyűjtemény az újbudai Ménesi úton, a
másik Battonyán, a tárlatlátogatók
főutcájától távol őrzi az alkotásokat.

Szűcs György, a Szépművészeti
Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese
megnyitójában kiemelte Molnár-C.
Pál kétarcúságát. Előadásának ezért

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Pável Edit hegedűművész, Tóth Anna
Zita fuvolaművész és Balásházi Bálint
zongoraművész alkotta trió muzsikája vezette fel november első szerdáján Molnár-C. Pál képzőművész gyűjteményes kiállításának megnyitóját
a Gaál Imre Galériában.

is adta a Pulóveres madonna, avagy
a szent és profán között címet. A
művész stílusát meghatározta a római iskola, az olasz neoklasszicizmus,
témaválasztása kettős: vallásos történetek és aktok – tudtuk meg a művészettörténésztől.
A művészettörténész – az alkotó nagyvonalúsága mellett – annak
riporteri kíváncsiságában is a meglévő kettősségre utalt. Mint megjegyezte: látjuk, amint fesztelenül
mozog a régmúlt idők szent férfijai
és asszonyai társaságában, akárcsak
jelenkora jellegzetes figurái és mondén nőalakjai között. Befejezésül a
főigazgató-helyettes magát a mestert
idézte: „Festeni kell. Festeni jó.”
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató
úgy
fogalmazott:
igyekeztek
olyan
módon összeválogatni a falra került
műveket, hogy kiderüljön, miként
változott a mester
festészete a húszas
és negyvenes évek
között, amíg eljutott a rá jellemző
stílusig.
Az igazgató elmondta: a kiállítás
alatt könyvek, reprodukciók, plakátmásolatok, poháralátétek vásárolhatók, természetesen mindegyiket
Molnár-C. Pál művei díszítik. E mel-

és ad alkalmat arra,
hogy
megmutassuk
magunkat magunknak és a világnak –
fogalmazott Várhalmi
András.
A 2014 nyarán
tartott
Önarckép
Biennálé különdíjasának, Magén Istvánnak
jutalma az volt, hogy
műveiből önálló kiállítást szervez a Csili. A
november 6-ai ünnepélyes megnyitón Tommerle Fanni, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény
tanulója, Horváthné Farkas Katalin
tanítványa adott elő zongorán egy
Bartók-darabot, ezt követően Láng
Eszter képzőművész méltatta a festőművész munkásságát. Magén Istvánt
lett kiegészítő programokra is várják az érdeklődőket. Ilyen például a
november 28-ai Pesterzsébeti Séta a
Molnár-C. Pál Baráti körrel elnevezésű, amely 10.30-kor indul a Szent
Erzsébet főplébánia elől.
Az emeleti teremben Molnár C.
Pál grafikái várják az érdeklődőket,
köztük számos olyan műalkotás,
amely még sosem került kiállításra.
Csillag Péter, a képzőművész unokája, a XI. kerületi Molnár-C. Pál
Műterem-Múzeum vezetője hangsúlyozta: nagyapjában mindig ott élt a
mindennél erősebb művészi szabadság vágya, ami nem egyszer szembe
ment a politikai diktatúrával. Rendkívüli voltát ez a kiállítás is pontosan
tükrözi, hangsúlyozta Csillag Péter,
és kifejtette: azért tudott változni

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

December 6-áig tartanak az Erzsébet napok

folyamatosan megújuló művészként
titulálta, akinek vizuális kifejezésmódja – az emberi lét alapkérdéseiből adódóan – meglehetősen elvont.
A kiállítás a 90-es évektől mostanáig
tartó időszak absztrakt olajfestményeinek és kisplasztikáinak gyűjteménye.
Sz. A.
nagyapja, mert gyermekként állt a
festészethez, folyton azt kereste, miként lehet valami új dolgot megoldani.
A megnyitón tiszteletét tette dr. Palkó Lajosné, a Battonyai
Molnár-C. Pál Emlékház igazgatója is, abból az alkalomból, hogy az
emlékházban a műterem-múzeum
anyaga látható, míg a Ménesi úti
gyűjteményé Battonyán. Az emlékházban kiállított képek az alkotó életének utolsó, szürrealista időszakáról
mesélnek.
Az ünnepélyes megnyitót követően Csillag Péter tárlatvezetésre invitálta az érdeklődőket.
„A Festészet szent öröm” című kiállítás január 4-éig tekinthető meg a
Gaál Imre Galériában.
DIA

Adventi állatsimogató
Pesterzsébet Önkormányzata jóvoltából november 20-a
és december 13-a
között minden pénteken, szombaton és
vasárnap 14-18 óráig kisállatsimogató,
december 14-e és
23-a között pedig
minden nap 11-18
óráig betlehemi jászol
kisállatokkal várja a
gyermekeket és felnőtteket a Városháza
előtt.
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Pesterzsébet 90 évesei

Kirándulás
a halfesztiválra

A

Humán Szolgáltatások Intézménye Vágóhíd utcai Idősek
klubjának egy kis csapatával
október elején ellátogattunk
a siófoki Halfesztiválra. A
megérkezést követően első

így leültünk a felállított asztaloknál, és megebédeltünk.
Volt, aki halászlevet, volt,
aki sült halat evett. Nagyon
ízletes és finom volt. Ebéd
után egy kellemes sétát tettünk a Balaton partján, mi-

utunk a Sarlós Boldogaszszony Templomhoz vezetett.
A templomban megnéztük és meghallgathattuk az
ott álló orgona csodaszép
hangját. A templomon túl
a kertje is csodaszép volt, a
benne pompázó virágokkal.
Ezt követően körbejártuk a
fesztivál területét, és a finomabbnál finomabb terjengő
illatokra mi is megéheztünk,

közben elnyaltunk egy finom
fagyit. A séta után a Jókai
parkban megpihentünk, és
élveztük az októberi nap melengető sugarait. Ezt követően utunk a vasútállomáshoz
vezetett és onnan haza.
Egy fantasztikus napot
töltöttünk el, élményekben
gazdagon tértünk haza.
Gábori Zsóka
(Vágóhíd u. klubtag)

FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

„De hát, nek: Istenem, csak nehogy
akkor is egye- csavargók legyenek – idézte
dül vagyok” fel a múltat.
Nem lettek. Mind a hár– szögezte le,
s felsorolta, man jól tanultak. Miki, a fiú
mit is csinál unoka számítástechnikus.
magányában: Családjával, feleségével és
kislányával
mos, főz, ta- egyesztendős
karít, vásá- Németországba költöztek,
rol. No és ott de megtartották itthoni
Bödi Antalné Juhász Lajosné
a kismadár. – lakásukat is, mert idővel
alpogármesterrel
Egy kis pinty. hazatérnek. A nagyobbik
Berepült, és leányunokája, Hugika, álPusztavámoson.
Bödi Antalné kereken azóta nem megy innen. Most latorvos
60 esztendeje költözött Er- már nyolcadik éve, hogy sza- A kisebbik pedig, akiről
zsébetre. Mint bevallot- badon repked a lakásban – megjegyezte: ő volt a Picúr,
most meg a legnagyobb, véta: mindig ez volt a vágya. mondta.
Ovádi Józsefné 1975- dőnő Pesterzsébeten. „EdÁporkán született, ahonnan
Dunavarsányba költözött a ben költözött Pesterzsébet- dig ő járt ki a kisbabákhoz,
család, majd onnan jött a re, akkor épült a lakás, most meg ő fog szülni dekerületbe, és itt is ment férj- amelyben mind a mai napig cemberben” – mondta büszhez. Elmesélte, hogy 25 évig ő él. Férjével és két gyermeké- kén Mária néni.
Unokái
rendszeresen
vezette az Astoria Szálló híres vel érkeztek.
Lánya 43 esztendős ko- látogatják, autóval viszik
éttermét.– Nagyon nagy élet
volt ott. Nagyon nagy neve rában elhunyt, három kis- Tatabányára, ahol lánya
volt az Astoriának. És van gyermeket hagyva maga nyugszik. De otthon sem
rendszeresen
ma is – állította határozottan, után. – Mi neveltük fel őket. unatkozik,
hozzátéve, hogy most mi a Mindig mondtam a férjem- varr varrógépével, hetente
kétszer jár
helyzet, azt nem tudja, mert
vásárolni a
amióta egyedül maradt, már
csarnokba.
nincsen kedve elmenni szinte
Végezetül
sehová. De nem bánja, férjémég annyit:
vel bejárták a világot, megfornagyon hálás
dultak majd’ mindenhol.
a Jóistennek,
Két lányától három unoamiért megkája és öt dédunokája szüleajándékozta
tett, akik Dunaharasztiban
ezzel a szép
laknak.
hosszú életNoha 28 éve egyedül él,
Ovádi Józsefné Kovács Eszter
tel.
hetente két alkalommal láalpolgármesterrel
DIA
togatják gyermekei, unokái.
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Boldog születésnapot,
Tanár Úr!

C

sörgey Miklós tanár
úr, orgonaművész
85.
születésnapja
alkalmából november 8-án
hangversenyt adott.
Ismerősei és az egykori
József Attilás tanítványai
csodálattal hallgatták játékát.
Tanítványaid, kollégáid,
ismerőseid nevében is köszönjük, Tanár Úr, és erőt,
egészséget kívánunk!
Karakas János

Csoport
mozgássérülteknek

A

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
aktív csoport létrehozásához nyújt segítséget
Pesterzsébeten. Terveik szerint a csoport havi rendszerességgel találkozik, közös
összefogással, tagjainak érdekei mentén alakítja szakmai, szabadidős és kulturális
programjait. Az egyesület a
csoport számára közvetlen
tájékoztatást nyújt más kerületi csoportok, valamint a
központi programokról.
A csoport tagjainak helyi
tapasztalatai segítenek annak
feltárásában, hogy milyen
fogyatékos embereket érintő
kerületi szolgáltatásokra, in-

tézkedésekre lenne szükség
annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat saját
lakó közösségükben.
A kerületi csoport tagsága része lesz a mozgássérült
emberek budapesti mozgalmának, amely által megerősödhet a szervezet, és együtt
tudná segíteni szakmai tanácsokkal azokat a döntéshozókat, akik tehetnek az
érintettek életminőségének
javításáért.
Az egyesület várja a
mozgássérültek
jelentkezését a 3295-299, 3498172-es telefonszámokon, a
pestikozpont@mbeinfo.hu
e-mail címen.
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Benkó mise újra Pesterzsébeten
Advent második vasárnapján, december 6-án, délután öt órakor ismét felcsendül a Benkó Dixieland Band Karácsonyi miséje. Akárcsak két esztendeje, most is a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskar léphet a nagyérdemű elé Benkóék kíséretében.
Pálffi Krisztinával, a kórus karnagyával az előkészületekről
beszélgettünk.

tos hajlítások jellemzik a
műfajt. Gondolom, ezt is el
kellett sajátítani.
– Természetesen. A
glissandók, a csúsztatott
hangok szólóban sem egyszerűek, nekünk pedig
húsz-huszonöt tagú szólammal kell megoldanunk.
Főleg a szopránok énekelnek sok ilyen részt. A Művészetek Palotájában a teljes Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskarral adták elő a
művet, százhúsz fővel. Mi
feleannyian sem vagyunk.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

– Két éve 48 országban nézhették élőben a
koncertet, műhold segítségével. Idén is lesz élő
közvetítés, így az összes
tetsvérvárosunkban a pesterzsébetiekkel együtt hallgathatják a nem mindennapi produkciót. Lesz valami
változás 2013-hoz képest,
hiszen a jazz improvizatív
műfaj, vagy ugyanúgy adják elő a misét?
– A két esztendővel
ezelőtti ősbemutató volt,
ugyanis először hangzott
el magyarul a mise. Most
angolul énekeljük. A múltkorinál, a ritmus miatt, jó
pár esetben át kellett írni a
prozódiát. Most a műfajhoz
jobban illő eredeti szöveg
szólal meg. Ez persze plusz
tanulnivalót jelent az énekeseinknek, mert Benkóék
a szöveg érthetőségében is
magasra tették a mércét.
– Ráadásul az énekstílus
is radikálisan elüt az európai komolyzenéétől. Sajá-

A férfikórusba a régi tagok
közül hívtam néhányukat
erősítésül.
– Nyilván jóval több
próbát igényel ez a munka,
mint amikor a hagyományos repertoárjukba illő
darabra készülnek.
– Két évvel ezelőtt jó néhányat próbáltunk a zenekarral, most mindössze a hatodikai héten egyszer, majd
a produkció napján lesz még
egy főpróba.
– Mennyi maradt meg a
műből két esztendő elteltével az énekesek fejében,
torkában?
– Egy-két új tagunkat
leszámítva nem kellett újratanulni a misét, megmaradt. Biztos közrejátszott az
is, hogy nagyon szerettük,

A 2013-as koncert a Szent Erzsébet
főplébániatemplomban

nagyon büszkék voltunk a
világhírű zenekarral közös
produkcióra.
– A jazz-ben nem jellemző a partitúra. Ön miből tanulta meg, és miből
dirigálja a művet?
– Partitúrából. Még a szóló részek, az improvizációk is
le vannak kottázva. Életemben először két éve dirigáltam ebben a stílusban.
– Mit szóltak ehhez a zenekar tagjai?
– Ők profi zenészek, teljes alázattal, tisztelettel elfogadták, hogy én vezénylek.
Mint mondtam, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar abszolút amatőr kórus. Ezzel a
művel, bizony, a határainkat
feszegetjük. Nem véletlen,
hogy most plusz próbarenddel készülünk a fellépésre.
– Benkóékon kívül kiket láthatunk önök mellett
a színpadon?
– Szomorú aktualitás,
hogy májusban elhunyt
Halmos Vilmos, a zenekar zongoristája. A misére
vendégzenészek
érkeznek az együttesbe. Szólót
Berki Tamás énekel. Mi
negyvenketten pedig a világhírű, nyíregyházi Banchieri
Singers-szel egészülünk ki.

Tájékoztatjuk a december 6-ai Benkó Dixieland
Band: Karácsonyi mise
közönségét, hogy a nagy
érdeklődésnek köszönhetően a Csili színházterme
az előzetesen regisztrált
nézőkkel megtelt. A rendezvényről azonban senki
nem marad le, mivel a
koncerttel egy időben,
azaz 17 órától a Városháza mögötti parkolóban óriáskivetítőn élő
közvetítéssel élvezhetik
az előadást. A koncertet
szabadtéren néző közönségnek az önkormányzat
ülőhelyeket biztosít és
melegítő italokat kínál.
A világháló segítségével
pedig külföldön élő rokonaikkal, ismerőseikkel
együtt nézhetik határokon átívelő rendezvényünket a www.benkodixie.hu oldalon.
– A műről magáról mit
lehet tudni? Ugye, a jazzben számtalan vendégtéma,
feldolgozás fordul elő.
– Benkó Sándor mesélt a
mű születéséről. Először minden tételt minden zenekari
tag megírt, ebből válogatták
össze a végső tizennyolcat.
Ditzendy Attila
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Pesterzsébeti Múzeum

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-0263
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

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.
„A festészet szent öröm”
Válogatás Molnár-C. Pál festőművész
életművének egyik legkiemelkedőbb
korszakában – az 1920-30-as években – készült mesterműveiből.

Rátkay - Átlók Galéria

Gaál Imre Galéria

1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

A művek között évtizedek óta nem
látott és eddig még kiállításon nem
szerepelt alkotásokkal találkozhatnak
a látogatók.
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető:
2015. nov. 4. – 2016. jan. 3.
Molnár-C. Pál festőművész kiállításának időtartama alatt múzeumpedagógiai tárlatvezetéseket tartunk:

Neményi Lili est
„Händeltől a francia sanzonokig”
A műsor közreműködői a Színház –
és Filmművészeti Egyetem II. éves
hallgatói
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Budapest, Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2015. nov. 25., szerda,
16.00

Előzetes, telefonos egyeztetetés:
06-1-283-1779

Adventre készülve
Pesterzsébeti séta a Molnár-C. Pál
Baráti Körrel
Találkozó a Szent Erzsébet Plébániatemplom előtt 10.30 órakor

- „A festészet szent öröm” (Molnár-C.
Pál festészete)
- „Gyönyörködni, élvezkedni – már fényűzés” (plakátok, étlapok, illusztrációk)

Rendezvényeink

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

Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden páros hét
péntekén 15 órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik
logikai és kézműves játékokkal
ismerkednének.
Idegennyelvi klubok: Az angol
klubban december 7-én, hétfőn
17 órakor várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A
német klub következő foglalkozása december 14-én, hétfőn 17
órakor lesz. A francia klubban
Megyeri Béla várja a társalgókat
december 21-én, hétfőn, 17
órakor. Az orosz klub következő foglalkozása pedig december
16-án, szerdán 17 órakor lesz.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy
december 24-27-ig zárva leszünk!

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

cím: 1201 Budapest, Szent Erzsébet
tér 1.
Időpont: 2015. nov. 28., szombat
Adventi est a Kossuth Társasággal
Helyszín:
Gaál Imre Galéria, 1201 Budapest,
Kossuth L. u. 39.
Időpont:
2015. december 2., szerda, 17 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

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

Színes péntekek: minden pénteken 17 órakor más klubba
várjuk szeretettel a kicsiket és
nagyokat.
• November 27-én Színes ötletek – kreatív klub Frisch Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)
• December 4-én Időutazók
klubja – ünnepek
• December 11-én Kézműves
Kuckó
• December 18-án Társasjáték
klub

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

Kiállítás: Galériánkban Holka
Edit Katalin festményeit tekinthetik meg.
Tárlóinkban pedig Halász Csilla faékszer kiállítását nézhetik
meg.

A rendezvényeinken való
részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat, rendezvényeinket
azzal, hogy beiratkoznak
hozzánk!
Folyamatosan frissülő
információk a
rendezvényeinkről
elérhetőek a
www.fszek.hu/biromihaly
weboldalon!

Játszóház!
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
2015. dec. 2-án: Mikulásra készülünk
2015. dec. 16-án: Karácsonyváró
Kézimunka és Főzőcske Klub
Pénteki napokon 15.30-tól
Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás móka;
10.10: Bábos torna
2015. dec. 7-én és 14-én. 2016-ban
az első jan. 4-én lesz
Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választókörzet képviselőjének fogadóórája
2015. dec. 2-án, 18.00-kor
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
2015. dec. 12-én; dec. 24-27-ig és
dec. 31-2016. jan. 3-ig
zárva leszünk!
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Liba és lampion

Ahogy minden évben november
11-én, úgy idén is több száz gyermek
és felnőtt gyűlt össze Márton napjának estéjén a Városháza előtt, ahol
a felvonulókat a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Pesterzsébet
jóvoltából hangulatos harmonikamuzsika, a Csili étteremnek köszönhetően pedig
forró tea várta.
A programon részt vettek a Pesterzsébeti Baross
Német Nemzetiségi Óvodába járók, a József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola alsós nemzetiségi osztályainak tanulói,

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

November 11-én tartották a német
nemzetiségi nevelésben, oktatásban
részesülő gyermekek, pedagógusok
és a szülők a hagyományos Mártonnapi ünnepséget. Az intézményekben
a gyerekek előadásai és a szülők
megvendégelése után az óvodások,
iskolások és hozzátartozóik lampionokkal indultak a Városháza elé.

valamint a Budapest XX. kerületi
Hajós Alfréd Általános Iskola német
tagozatosai.
A közös ünneplést megelőzően
a kicsik és a nagyobbak saját intézményeikben mutatták be a Márton-naphoz kötődő, német nyelvű
előadásaikat a vendégeknek, majd
Márton-napi étkekkel, libapecsenyével, libatepertővel, libazsíros kenyérrel kínálták a vendégeket. A szárnyasból érdemes volt legalább egy falatot
enni, hiszen a népi hiedelem szerint
aki november 11-én libát eszik, annak
gazdag lesz a következő éve.
Sz.

Muzsika és játék

Hatodik éve várja az énekelni vágyókat a Csiliben, a Kokas László Zenés Színkör. Év végéhez közeledve
már a 2016-os programokra készül
Kokas László, az Operettszínház egykori, a Magyar Zenés Színház jelenlegi tagja, énekes, színész és Király
Valéria énekes. Megtartják a régi

műfajokat, amelyek alapján megismerhette a színkört a közönség, a
nótákat, kuplékat, sanzonokat, mu-

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ

Új, februári bemutatójára készül
a Kokas László Színkör a Csiliben,
miközben némi fazonigazításra vállalkoztak. Hogy ez pontosan mit is
jelent, arról a kör vezetőjével, Király
Vali dalénekessel beszélgettünk.

sical részleteket és természetesen
az operettet. Ugyanakkor a tagság
kívánságára nagyobb teret biztosítanak a komolyzenének.
Valéria elmondta, hogy a kezdet
kezdetétől beemelték képzésükbe a
sanzonok, kuplék mára sajnálatosan
elfeledett világát. – A kuplééneklés
sajátos tudást kíván az előadótól,
mivel az ének mellett színészi játékot feltételez, emiatt pedig szoros
együttműködést a zongoristával,
Hegedűs Valérral – magyarázta. Innen vezetett az út az operettekhez,
amelyekből jeleneteket adtak elő:
énekkel, tánccal, prózával. Mostanra pedig
a komoly műfaj felé
fordultak.
Felléptek
már
Bartók-Kodály-Mozart
esttel, amelyen örömmel tapasztalták, hogy
komoly közönség igény
mutatkozott a műfaj
iránt.
Nem öncélú, hanem célirányos foglalkozásokat szerveznek, hiszen a negyedévi rendszerességű bemutatóik
érdekében dolgoztak, dolgoznak.
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A „Sisi” sztárjai a szakma
sztárjai

A

z Erzsébet
Királyné
Szépészeti
Szakközépiskolában minden év végén csillagok keresKászonyi Gergely felkészítő fodrászmester, Fórizs
tetnek a végzős
Nikoletta, Várfalviné Nagy Éva, Krizsán Győző
fodrászpalánhajszobrász
ták között: van-e
olyan kitűnő tanuló, aki remek ányzott: a Parlamentben emléklapot
versenyereményekkel büszkélked- vett át Kövér Lászlótól, az országgyűhet, és egyszersmind szakmája lelkes, lés elnökétől. Niki ugyanis a fodrász
szakma egyik ifjú sztárja: második
elkötelezett rajongója?
Az ilyen kiemelkedően teljesí- helyezést ért el a Szakma Kiváló Tatő diákok jutalmazására hozta létre nulója Verseny országos döntőjében.
Külön örömöt és büszkeséget jeVárfalviné Nagy Éva a Nagy Győző
Emlékolló-díjat, mellyel a híres pest- lent az iskolának, hogy Nikoletta felerzsébeti mesterfodrásznak kívánt készítője, Kászonyi Gergely fodrászmester szintén a „Sisi”-ben tanult
méltó emléket állítani.
A 2014/15. tanévben Fórizs Niko- négy esztendeig.
Niki álmai megvalósulóban vanletta érdemelte meg ezt a kitüntetést.
A díj átadására rendhgyó módon az nak: egy elismert szalonban dolgozik,
idei tanévnyitón került sor, mivel nap mint nap bővül a vendégköre, és
Fórizs Niki az évzáróról igazoltan hi- további megmérettetésekre készül.
Azonban a próbák mellett nem hanyagolják az olyan, zenés műfajhoz
nélkülözhetetlen
elfoglaltságot,
mint a hangképzés. Az órákat Kokas
László tartja. A közönség is tapasztalhatja, milyen látványos fejlődésre
képesek azok, akik kitartóan képzik
hangjukat.
Ami igazán fontos, hogy lehetőséget kínálnak a fellépésekre, a nézők előtti megmérettetésre. Teszik
ezt együttműködve más csoportokkal is, így például az Arany Topán
Tánccsoporttal.
A jövőről szólva elmondta, hogy
januárban romantikus dalokból, barokk áriákból szerkesztett műsorával

Király Vali és Kokas László várják a
nagyérdeműt. Február 7-én láthatjuk a színkör nagyszínpadi produkcióját, amelyet a könnyebb szórakoztatás jegyében állítanak össze, míg
május 22-én kamaratermi bemutatóval lépnek közönség elé. Ez utóbbi
már a komoly műfaj jegyében készül.
A fellépések mellett készülnek a már
megszokott és sikeres vérteskozmai
nyári kurzusukra.
Aki az olvasottak hatására tehetséget, vágyat érez magában az éneklésre, a színpadi megmutatkozásra,
az bátran jelentkezzen, életkori megkötés nincs.
Ditzendy

Általános iskolák ebédbefizetési időpontjai 2016. január hónapra
Intézmény

Ebédbefizetés

Pótbefizetés

Ady Endre Ált. Isk.

Dec. 03. 7-13 óráig

Dec. 10. 12-17 óráig

Hajós Alfréd Ált. Isk.

Dec. 07. 7-13 óráig

Dec. 14. 13-17 óráig

József Attila Ált. Isk.

Dec. 08. 7-13 óráig

Dec. 15. 13-17 óráig

Lázár Vilmos Ált. Isk.

Dec. 08. 7-13 óráig

Dec. 15. 13-17 óráig

Gyulai István Ált. Isk.

Dec. 08. 7-13 óráig

Dec. 15. 12-17 óráig

Tátra Téri Ált. Isk.

Dec. 02. 7-13 óráig

Dec. 09. 12-16 óráig

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Dec. 10. 7-13 óráig

Dec. 14. 13-17 óráig

Zrínyi Miklós Ált. Isk.

Dec. 14. 8-12 óráig

Dec. 07. 7-13 óráig

PROGRAMOK
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Termelői.hu közösség október 31-én tartotta az I.
Pesterzsébeti Sajtünnepet,
amely immár a második, általuk
szervezett terményünnep volt. A
szép idő sokakat a piacra csalogatott,

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ

A sajtot ünnepeltük
ahol a gyerekek megismerkedhettek
a sajtkészítés fortélyaival, saját maguk készíthettek gomolyából parenyicát, amelyet azután természetesen haza is vihettek.
Emellett volt töklámpafaragás
és sajtkvíz is. A
közösség idén még
egy ünneppel készül,
várhatóan
még az idén. Az
I.
Pesterzsébeti
Mézünnep
igazi
látványosságokkal,
ínyencségekkel,
méhészeti bemutatóval várja majd az
érdeklődőket.
y.

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről,
eseményekről tájékozódhat
az önkormányzat
Facebook oldalán is.
www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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BB Musica:
a hagyomány folytatódik

I

dén is megtartja a már hagyománnyá vált Óévbúcsúztató
koncertjét a BB Musica Komolyzenei Együttes.
Az előkészületek már elkezdődtek, és a művészek elárulták, hogy
nagyszabású koncertet terveznek,
vendégművészek és táncosok fellépésével, felülmúlva ezzel az előző éveket. Az időpont is kiderült már: 2015.
december 27-e 18 óra, a helyszín pedig a Csili Művelődési Központ.

– Idén még különlegesebb és emlékezetesebb koncerttel várjuk kedves
közönségünket. Népszerű opera-és
operettrészletek csendülnek fel műsorunkban énekes és táncos vendégművészek közreműködésével, akik még
színesebbé teszik az estét. Reméljük,
minél többen megtisztelnek minket
jelenlétükkel, és együtt búcsúztathatjuk az esztendőt. Várunk mindenkit
sok szeretettel – mondta Újhelyi Andrea, az együttes hölgy tagja.

MOZAIK
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Polgárőrök a gyalogátkelőknél
Az iskolakezdés óta a pesterzsébeti polgárőrök is
segítik a kerületi iskoláknál a zebrán való átkelést.
A szülők örömmel fogadták a kezdeményezést,
mint mondják, így sokkal nagyobb biztonságban
érzik magukat gyermekeikkel együtt az úton való
áthaladáskor. A polgárőrök tapasztalatai szerint
problémák leginkább azokkal a szülőkkel vannak,
akik autóval viszik gyermeküket iskolába. Közülük sokan a KRESZ-szabályoknak és a tábláknak fittyet hányva
tolatnak vissza, parkolnak le az iskola
bejáratához minél közelebb. Ezzel
együtt a kezdeményezés sikeres, és
ha volna elegendő létszám, a polgárőrök még több iskolánál tudnának
jelen lenni hétköznap reggelenként.
Éppen ezért a Pesterzsébeti Polgárőrség továbbra is várja olyan nők és
férfiak jelentkezését, akik önkéntes
munkájukkal szeretnének hozzájárul-

ni kerületünk biztonságosabbá tételéhez, valamint
tenni szeretnének közvetlen környezetükért. A feltétel magyar állampolgárság, büntetlen előélet és
betöltött 18. életév. Jelentkezni lehet a 06-30/93293-44-es telefonszámon vagy a pesterzsebeti.
polgarorseg@gmail.com e-mail címen lehet.
Sz. A.

Csak csapvizet használjunk!
A BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya
Pesterzsébet
Önkormányzatának megkeresésére az egykori Budapesti Vegyiművek
(BVM) területéhez közel eső 2

helyszínen, sekély mélységű
magánkutakból vett talajvízmintát a kerületben. Az akkrediált
laboratóriumban végzett vizsgálatokból kiderül, hogy a
kritikus anyagok tekintetében
nem érzékelhető a
BVM környezetkárosító, illetve szenynyező hatása egyik
helyszínen sem. A
népegészségügyi
osztály ugyanakkor
arról is tájékoztatott,
hogy a kis mélységű
kutak vízminőségének megállapítása-

kor figyelembe kell venni, azok
általában nem szolgáltatnak
ivóvíz minőségű vizet, és – mivel nem védett vízzáró rétegből
fakadnak – bármikor szennyeződhetnek bakterológiai, illetve
kémiai szennyezőkkel, esetleg
a talajvízzel. Ugyanakkor Pesterzsébet közművesített, így a
lakosság részére biztosított a
folyamatosan
monitorozott,
egészséges és biztonságot közüzemi ivóvíz. Ezért az osztály
kizárólag ennek a víznek a fogyasztását, valamint egyéb célú
(öntözés, főzés, ipari, mezőgazdasági) használatát javasolja.
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4 éves a DK
2011. október 22-én alapítottuk meg a Demokratikus Koalíciót,
amely befogadó otthona a baloldaliaknak, liberálisoknak és mérsékelt konzervatívoknak – mindazoknak, akiknek fontos a demokrácia, a szabadság és társadalmi szolidaritás. A DK-ban nem a
bal és a jobb oldalt, hanem az európai demokrácia és a keleties
önkény választóvonalat
tartjuk meghatározónak,
a „Sokak Magyarországát” akarjuk megteremteni. A ma már 10
ezer fős DK bejutott az
Európai Parlamentbe,
az országgyűlésbe, a
képviselő-testületekbe.
Az önök támogatásával
kerületünkben egy alpolgármesterünk, három önkormányzati képviselőnk dolgozik azon,
hogy minden erzsébeti jobban érezze magát. A http://sm.dkp.hu
oldalon olvasható a DK programtervezete, amelyet a 2016. februári
kongresszus után széleskörű szakmai, közéleti vitára bocsátunk.
Pesterzsébeti Demokratikus Koalíció

Emlékszel Lonci nénire?
Németh Vilmosné Göndöcz
Ilona – akit mindenki Lonci néninek hívott – 2014. november
20-a óta egy égi gimnázium
katedráján tart magyar nyelv és
irodalom órákat. Ki tudja, hány
diákot tanított a pesterzsébeti
Kossuth Lajos Gimnáziumban,
hány száz érettségi dolgoza-

lomát. 35 tanári évéből az első
hármat Ócsán töltötte, majd –
fia születése után – három évig
a Lázár utcai általános iskolában
tanított. 1961-től visszakerült a
leánygimnáziumba, és egykori
tanárai kollégája lett. Kilenc évet
tanított ott, és mivel az iskolából
szakközépiskola lett, a Kossuth

tot javított ki lelkiismeretesen.
Göndöcz Ilona a Pacsirtatelepen élt egész életében. 1933
májusában boldogan hozták
haza szülei kicsi házukba, ahol
felnevelték, és ahol férjével is
leélték közös életüket.Az elemi
négy osztályát a Vörösmarty utcai állami népiskolában végezte
el, ezután gimnáziumban tanult.
(Nagy áldozat volt ez szülei részéről, mert 20 pengő volt a tandíj.) Pesterzsébeten a Bagi Ilona
Leánygimnáziumban érettségizett, majd 1955-ben az ELTE
Bölcsészkarán kapott tanári dip-

Lajos Gimnáziumba került, ahol
húsz évet töltött. Mindig lelkesen tanított, mindig készült óráira, akkor is, ha már sokadszorra
tanított egy-egy anyagrészt. Volt
tanítványaival is szoros kapcsolatot tartott. Sokan örültek
telefonhívásainak vagy virágos
levélpapíron érkezett kedves
sorainak. „Tudsz valamit Lonci néniről? Mit hallottál, hogy
van?” – kérdezték egymástól a
régi kosutosok. Mára már csak
ez maradt: „Emlékszel Lonci
nénire?”
PG

Ingyenes a patkánymentesítés!
Több fórumon elhangzott, és szerkesztőségünkhöz is több panasz érkezett arról, hogy sok helyen ismét elszaporodtak a patkányok Pesterzsébeten. Amit tudni kell ezzel kapcsolatban: a főváros területén
1973 óta a Bábolna Bio Kft. végzi a patkánymentesítést. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal finanszírozásának köszönhetően a szolgáltatás a mai napig ingyenes mind a lakosság, mind az intézmények és
a közületek számára. Amennyiben Budapest közigazgatási határán belül patkányelőfordulást észlelnek,
azt a 432 04 12-es telefonszámon, a 432 04 01-es fax számon, vagy az info@babolna-bio.com email
címen lehet bejelenteni.
n.r.

Csalók
a Városközpontban

FOTÓ: BIO-BABOLNA.HU

Egyik olvasónk jelezte, az elmúlt hetekben 2 esetben is szemtanúja volt annak, hogy 2-3 fős csapatok az utcán (egy ízben az Ady Endre utcában, a
zeneiskola előtt, másodjára a szökőkút közelében)
próbálnak agresszív, félelemkeltő viselkedéssel
idős hölgyektől pénzt kicsalni. Kérjük az időseket,
legyenek óvatosak, a fiatalabbakat pedig, hogy ne
legyenek restek közbeavatkozni, szükség esetén
pedig rendőrt hívni! Segítségüket köszönjük!

KIKAPCSOLÓDÁS
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Zöldsarok

Gyermekrejtvény

December a kertben

M

egérkezett az év
első téli hónapja,
mely talán a legkevesebb kerti teendővel
jár. A napsütéses, csendesebb napok alkalmasak arra,
hogy kivágjuk az elszáradt
vagy valamilyen okból feleslegessé vált fákat, cserjéket.
A kisebb méretű egyedeket
magunk is kivághatjuk a
következőképpen: fűrészeljük le az ágakat, majd ássuk
körül a fa tövét. Mozgassuk
meg a törzset, felszínre hozva minél nagyobb mennyiségű gyökeret. A főgyökereket
mindenképp távolítsuk el, mivel
könnyen elszaporodnak rajtuk a
penészgombák. A
vastag ágakat és
a törzset motoros
láncfűrésszel daraboljuk fel kb. 30
centiméteresre, jó
lesz tűzifának. Tároljuk száraz, védett helyen, mert
könnyen bepenészedik, elkorhad.
A nagyobb, magasabb
lomkoronájú fák eltávolításához érdemes szakember
segítségét igénybe venni.
Ha szeretnénk a kivágott fa
helyére új csemetét ültetni

(ugyanolyan fajtát lehetőleg
ne válasszunk), akkor ezt
decemberben még megtehetjük.
A havas napokon az utak
letakarítása mellett a fenyők
és tujafélék ágait szabadítsuk
ki a hótakaró alól, mert a rájuk rakódó súlytól könnyen
letörhetnek. A hólapátolás
után a sózás helyett a csúszásveszély csökkentésére
használjunk murvát, granulátumot vagy homokot, így
nem károsítjuk a környezetet, illetve a cipőnket sem
marja szét a só.

A rejtvény a Dörmögő Dömötör kiadója, a Drize Kiadói Kft. segítségével jelent meg

Sudoku
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.

9

8

6

5

8

6
Ha elmaradt a kerti szerszámok takarítása, karbantartása, javítgatása, ezt is
elvégezhetjük a kisházban,
vagy a fedett verandán.
k.n.

Következő számunk 2015. december 15-én jelenik meg
Lapzárta: 2015. december 1.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés,
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest,
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady
Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • ISSN 2060-6044
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Gasztronómia

Diós és mákos beigli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj vagy
Rama, 2 egész tojás, 5 dkg cukor, 2 dkg
élesztő, kb. 1 dl tej, pici só
Az élesztőt a langyos tejjel és a
cukorral felfuttatjuk. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a felvert
tojásokat, az élesztőt, porcukrot, sót,
tejet, gyorsan összedolgozzuk, letakarva pihentetjük kb. egy órát. Utána 4
kisebb cipót formálunk belőle. Fél cm
vastag téglalap formára nyújtjuk, rákenjük a már kihűlt tölteléket, a széleit
2 cm szélességben üresen hagyva. Öszszecsavarjuk, hogy a csavarozás vége alul legyen. Sütőlemezre fektetjük, tetejét tojással
bekenjük, és újra kelesztjük kb. fél óráig. Sütőbe helyezés előtt az oldalait hegyes villával
gyengén megszurkáljuk, nehogy felrepedjen,
és forró sütőben 25-30 percig sütjük. A sütő
ajtaját ne nyitogassuk.
Diótöltelék: 25 dkg dióbél, 15 dkg porcukor,
5 dkg finom morzsa, citromhéj, 10 dkg mazsola
v. vörös áfonya

2,5 dl vízből a cukorral szirupot főzünk,
ebbe beleöntjük a diót, összekeverjük, levéve
a tűzről hozzákeverjük a többi hozzávalót.
Máktöltelék: 25 dkg darált mák, 15 dkg cukor, 2,5 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, citromhéj, 3 dkg dara
A tejet felforraljuk, hozzáöntjük a darával
elkevert mákot és végül a cukrot. Ehhez is
adhatunk mazsolát, aszalt szilvát (aprítva),
vörös áfonyát.
További receptek: www.kellegyrecept.hu
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Decemberi jeles napok

Békés karácsony

lérkezett az év utolsó hónapja,
melyet neveznek télelő, vagy
álom havának is, és amelynek
első napja jelenti a meteorológiai tél
kezdetét. Ez a legrövidebb nappalokkal rendelkező hónap, a közepe
táján van a legkorábbi napnyugta.
De bármennyire is legyen sötét a december, a várakozással teli advent és
a karácsony ünnepének meghitt fényei beragyogják, nem mellesleg eseményekben is bővelkedik. Minden
év december 10-én kerül sor a Nobel-díj – az emberiség jövőjére kiható tudományos elismerések, kitüntetések – átadására. December 13-a
Luca napja, melyhez rengeteg nép-

szokás kapcsolódik. Ettől a
naptól kezdve figyelték az
időjárást, a karácsonyig eltelt 12 nap az elkövetkező
év 12 hónapját testesítette
meg. Ha az adott napon
esett, akkor az azt jelentő
hónapot esősnek jövendölték. Ezen a napon kezdik
el készíteni a háromlábú
Luca széket, melynek 13 darabból, 9
féle fából kell állnia, és karácsonyra
kell elkészülnie. A babona szerint,
aki 26-án, az éjféli misén pontban
éjfélkor rááll a maga által készített
székre, az megláthatja a boszorkányokat. Az óévtől Szilveszter napján

i ne álmodozna arról, hogy
minden tökéletes lesz karácsonykor, kapkodás, rohanás
nélkül? A lakás ragyog, pompásan
fel van díszítve, a fa formás, az ételek
mennyeien sikerültek, az ajándékok
ötletesek, és mi tökéletes ruhában,
frizurával és sminkkel figyeljük szeretteink boldogságát.
Ha időben elkezdünk ráhangolódni az ünnepre, nem akarunk mindent egyszerre, hanem ütemtervet
készítünk, amelyben rendszerezzük
a feladatainkat, magunk is megteremthetjük az óhajtott harmóniát,
vagy legalábbis nagy részét.

Ha hasogat a hát

Téli vitaminpótlás

z év végi nagy pörgés és
hajtás – túlóra a munkahelyen, karácsonyi készülődés
otthon, bevásárlás, cipekedés –, a
számítógép előtti helytelen, görcsös
testtartás, a stressz okozta váll és
lapocka menti merevség sokaknak
okozhat hát- és derékfájást. Ilyenkor
hajlamosak vagyunk inkább kímélni
a fájó testrészt, pedig épp a mozgás,
lazító masszázs az, ami elmulasztja a
kellemetlen tüneteket.
Kimutatták, hogy az aktívan élő
akut derék- és hátfájásban szenvedők jobban, gyorsabban gyógyulnak, mint a passzivitást választók.
Hasznos lehet ezért, ha munkahelyünkön óránként kicsit felállunk,
megmozgatjuk a vállunkat, karunkat, elvégzünk pár nyújtó gyakorlatot. Keressünk olyan mozgásformát,
mint például jóga vagy a Pilates,
mely nemcsak izmainkat lazítja, de
lelkünknek is jót tesz. Válasszunk
megfelelő matracot az alváshoz, ez is
sokat jelenthet a hátfájás megszüntetésében. Mindemellett ügyeljünk
a megfelelő mennyiségű kalcium és

z év e szakaszában jóval kevesebb friss zöldséghez és
gyümölcshöz jutunk hozzá,
emellett jelentős mértékben csökken
a napsütéses órák (jelentős D-vitamin-forrás) száma is, ezért fokozottan
ügyelnünk kell a kellő mennyiségű
vitaminbevitelre és táplálkozásunkra
annak érdekében, hogy egészségünket megőrizzük. Ilyenkor hajlamosabbak vagyunk inkább az energiadúsabb

E

A

A

táplálékok fogyasztására, ugyanakkor
némi odafigyeléssel ezekben a hónapokban is ki tudunk alakítani olyan
idényzöldségeket és -gyümölcsöket
tartalmazó ételsort, amelynek el-

K
búcsúzunk, mely I. Szent Szilveszter
pápáról kapta a nevét, aki ezen a napon halt meg. A régi babona szerint
mindig kell ételt hagyni, hogy jövőre se szűkölködjünk. Ilyenkor tilos a
mosás, a teregetés, és a szemetet sem
szabad kivinni.
t-n

fogyasztásával természetes módon
juthatunk hozzá a szükséges ásványi
anyagokhoz, vitaminokhoz és nyomelemekhez.
Az immunrendszer erősítésében és
a megfázásos betegségek leküzdésében jelentős szerepet kap a megfelelő mennyiségű C-vitamin-bevitel. Ez
megtalálható az almában, a citromban
és a savanyú káposztában, de a fekete
retek, a béta-karotinban is gazdag sütőtök, a hagyma vagy a cékla is tartalmazza. Fontos még a kellő mértékű
E- és A-vitamin-bevitel. Kiváló E-vitamin forrás a brokkoli, a spenót, a tojás, valamint a kelbimbó. A-vitaminban gazdag a máj, a sárgarépa, a sárga
színű gyümölcsök, valamint a tojás.
Szervezetünk ellenállóképességét javítja a B-vitamin is, amely az olajos
magvakban (dió, mandula, mogyoró,
pisztácia) található. A nélkülözhetetlen D-vitamint pedig a halfélék – lazac, hering, szardínia – tartalmazzák,
de tablettaként háziorvosunkkal is
felírathatjuk.
T.N.

Amíg a lányod voltam

A

D-vitamin bevitelére is. Ha tehetjük, menjünk gyógyfürdőbe, ahol
a masszírozó vízsugár csodákra képes, vagy keressünk fel egy szakértő
masszőrt.
nd.a.

St. Louisban született, Harvardon tanult Elizabeth
Little írói munkáját olyan
n e v e s újságoknál kezdte meg,
mint a New York Times és a Wall
Street Journal. Legújabb regénye,
mely hazájában Dear Daughter
címmel jelent meg, izgalmas krimi,
amelyben az egykori celeb főhősnő,
Janie Jenkins 10 (ártatlanul?) letöltött börtönév után próbálja kideríteni
az igazságot, azaz megtalálni gyönyörű
és tehetős, ám meglehetősen kiállhatatlan anyja gyilkosát. A szép, okos és

jómódban felnőtt lány egy átmulatott
éjszaka után rátalál édesanyja holt-

Tervezzük meg előre a menüt, ez alapján állítsuk össze a
bevásárlólistát. Amit tudunk, fagyasszunk le, és főzzünk, süssünk
meg előre. Írjuk össze szeretteinknek
szánt ajándékokat is. Az interneten
keresztül sok mindent be tudunk
szerezni, így elkerülhetjük a tömeget
is, és nyugodtan tudunk válogatni.
Osszuk meg a feladatokat, ne
akarjunk mindent magunkra vállalni. Szánjunk időt magunkra, egy
lazító fürdőre, jó könyvre, zenehallgatásra, kozmetikusra és fodrászra.
Legyünk engedékenyek és megbocsátók másokkal, de magunkkal is.
Ne feledjük, karácsony a szeretet
ünnepe, nem pedig a rohanásé, veszekedésé.
D.R.
testére, és megpillantja vérrel felírva
a saját nevét. Igaz, hogy nem volt jó a
viszonyuk, sőt, előző este veszekedtek
is, de tényleg ő lenne a gyilkos? Vagy
valaki csupán rá akarja terelni a gyanút? Ha igen, akkor ki? Az izgalmas
regény egyrészt az amerikai gazdag és
híres emberek világába, másrészt a
nyomozás elindulása után az aranyásók által elhagyott, kisvárosi vidék
életébe ad betekintést. A csavaros,
ügyesen megszerkesztett olvasmány
tökéletes kikapcsolódást és szórakozást jelent a borongósabb napokon.
(Elizabeth Little: Amíg a lányod voltam, Libri Könyvkiadó Kf.t, 2015.)
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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 munkatársánál. Tel.: 0630/495-74-70.

JÁRMŰ
Suzuki Swift 1.0 GL kifogástalan műszaki állapotban eladó. Érd.: 0620/481
95 41

SZOLGÁLTATÁS
Kulcsmásoló átköltözött! CBA-val
szembe, 3. csíkos pavilonba. Kulcs–zár–
névtábla. 1203 Budapest, Kossuth Lajos
u. 30/3
Masszázs – váll-hát-derék, ízületi, migrén, rándulás kezelés. Házhoz is! Irodaházban. Honlap: gyogymasszazs-testlelek.hu. Telefon: 0630/419-68-18
MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 276 51 18, 0620/230 14 43

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó,
más kisgépek szervízelése!
Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218.
Ny:H-P:8-17 Szo:9-12 285-34-88 0630-9-50-17-17
www.megoldasszerviz.hu

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

ÁLLÁS

Szobafestés-mázolás-tapétázás gyorsan, megbízhatóan, korrekt áron, bútormozgatással, fóliázással. Érd.: 0630/790
30 27, 0630/730 04 50

Szépségszalonunkba
vendégkörrel
rendelkező kozmetikust alkalmazottként
sürgősen felveszünk.
Érdeklődni: 06 20/962 5156,
unioninfo@unionplus.hu

Nyugdíjas szűcs pannoxif bundája átalakítását, tisztítsát, javítását vállalja és
egyéb szűcsmunkát. Érd.: 282 41 47

Üzletünkbe keresünk szakképzett eladókat. Fényképes életrajz szükséges. Érd.:
0630/566 06 81

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

EGYÉB

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablakbútor javítás is. Hívásra házhoz megyek.
Tel: 284 92 13, 0620/957 95 33
Szobafestőmunkák – kőművesmunkák
– csempézés – víz-, gáz-, villanyszerelés
– parkettázás – fürdőfelújítás – anyagbeszerzés garanciával! Tel.: 0630/224
79 10

HIRDESSEN A PESTERZSÉBET ÚJSÁGBAN!
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
Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu címen kérhető. A hirdetést megfelelő formátumban és minőségben kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656

BOROSTYÁN ékszert aranyáron vásárolunk! 10.000-100.00 Ft-ig.
A sárga golyós akár 1000.-Ft./gramm.
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása.
V. ker. Haris-köz 1. Lucia Galéria
Tel.:780 56 24, e-mail: Luciagaleria@
gmail.com
Könyvek 100-250 Ft-ig. Műsoros videokazetták + 2 db videolejátszó ingyen eladó. Érd.: 284 50 59

19
ADÓTAN KÖNYVELŐIRODA
Könyvelés
Számviteli szolgáltatás
Bérszámfejtés
Adótanácsadás
1203 Budapest, Ady Endre u.
68-70./A IV./8.
tel.: 283 77 35, 0630/371 66 88
www.adotankft.hu
e-mail: adotankft@hdsnet.hu

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.

SPORT

20

Az ESMTK
Birkózó Szakosztály hírei

S

zakosztályunk
fiatal
birkózói a megszokott
módon igen mozgalmasan kezdték meg az októberi
hónapot, hiszen az első hétvégén négy versenyen képviseltettük magunkat. Október
3-án a BVSC birkózócsarnokában került megrendezésre
a diák I-es szabadfogású Budapest Bajnokság és Gyermek Gála, majd másnap a
diák II. és serdülő korcsoport
folytatta a versenyt. A két
nap alatt 49 versenyzőnk
lépett szőnyegre, akik közül
42-en éremmel térhettek
haza, így mindkét napon fölényesen nyertük meg a csapatversenyt is.
Aranyérmeseink: Barta
Dominik, Birtalan Bendegúz, Felkai Bendegúz, Fige
Levente, Kosovics Márton,
Losonczi Dávid, Máltsik
Zsombor, Matyi Vivien,
Mohl Richárd, Nagy Gergely, Nagy Márton, Németh
Milán, Olasz Bende, Ónodi
Sándor, Szilágyi Erik, Takács Zsolt, Tösmagi Attila,
Varga Raul.
Ezüstérmeseink: Farkas
Zsombor, Hörcsöki Kamilla,
Jász Bálint, Kosovics Ádám,
Kovács Olivér, Kreisz Ádám,
Molnár Botond, Molnár Tamás, Simon Bence, Szenttamási Róza, Tarjányi Tamás.
Bronzérmeseink: Barna Dávid, Bucioaca André,
Fige László, Horchy Levente Hunor, Kádár Balázs,
Kekenj Norbert, Kornfeld
Patrik, Kovács Barnabás,
Kozma Bálint, Kreisz Dávid,
László Nikolett, Mészáros
Róbert, Varsányi László.
A hétvége másik két versenyét Érden rendezték meg.
A Felnőtt női rangsorverseny – amelyet kiegészített
a diák, serdülő és gyermek
leány gála – és az Utánpótlás szabadfogású csapatbajnokság egy időben zajlott.
A lányok között Szenttamási Noémi (53 kg) felnőtt
korcsoportban első helyet

szerzett. A diákok között 34
kg-ban indult Matyi Vivien
és Hörcsöki Kamilla, akik
egymás ellen vívták a döntőt, ahol Matyi Vivien győzedelmeskedett.
A szabadfogású utánpótlás csapatbajnokságon 15
egyesület állt rajthoz, köztük szakosztályunk birkózói
is. A csoportmérkőzések
során birkózóink a házigazda érdieket és a Pénzügyőr
SE csapatait győzték le, és
kerültek a döntőbe a legjobb öt csapat közé. Ott
elsőként a Dorogi NC-vel
találkoztunk, ahol győzni
tudtak birkózóink. Nem
történt máshogy ez a Cegléd és a Vasas ellen sem. A
döntő utolsó fordulójában
következett a mindent eldöntő mérkőzés a Csepeli
BC ellen. A két csapat fejfej mellett haladt egymás
mellett, a döntés az utolsó
mérkőzésre maradt, ahol a
mindössze 85 kg-os Racolta
Eduárd hősies küzdelemben
győzte le nála 30 kilóval
nehezebb csepeli ellenfelét,
ezzel 18:16-ra megnyerte
szakosztályunk a csapattalálkozót és egyben az utánpótlás szabadfogású csapatbajnoki címet is.

Felnőtt NB I-es Birkózó
Csapatbajnokság
Október 7-én szakosztályunk szervezésében kerültek
megrendezésre az NB I-es
Birkózó Csapatbajnokság „B”
csoportjának első mérkőzései. A nagyszámú erzsébeti
szurkolótábor előtt az első
mérkőzést a Dunaferr SE és a
Ceglédi VSE vívta egymással,
ahol 28:4-re a Cegléd csapata
győzött. A csapatbajnokság
első fordulójának második
mérkőzésén már szőnyegre
léptek szakosztályunk birkózói is. A fantasztikus szurkolótábor előtt a Ceglédi
VSE ellen kezdtük meg idei
NB I-es szereplésünket. A
csapattalálkozó első mérkőzésén Juhász Bence (kf. 59
kg) technikai tussal győzte
le ellenfelét, és ezzel olyan
irányt mutatott csapattársainak, ami a mérkőzést végig
jellemezte. Makula Ramón
(szf. 66 kg), Losonczi Ottó
(kf. 71 kg), Kusyak Ivan
(szf. 75 kg) technikai tussal,
Nagy Péter (kf. 80 kg) tussal,
míg testvére, Nagy Mihály
(szf. 85 kg) technikai tussal
verte ellenfelét. Az utolsó
két súlycsoportban Majoros
Ármin Mózes (kf. 98 kg) és

2015. november 24.
sem számított arra, hogy enynyire fölényesen fogunk feléjük kerekedni.
Második mérkőzésünkön
ugyanezzel a csapatösszeállítással szintén nagy arányban,
32:0-ra vertük a Dunaferr
SE csapatát, így bizakodva
várhattuk a Cegléden sorra
kerülő visszavágót, amely
2015. október 27-én került
megrendezésre. Csapatunkat
– akik változatlan felállásban
utaztak el Ceglédre – a viszszavágóra is népes szurkolótábor kísérte el. Birkózóink
itt is magabiztos győzelmeket
arattak, így fölényesen jutottak be az NB I-es Felnőtt
Csapatbajnokság
hármas
döntőjébe, ahol a Vasas SC
és a Csepeli BC csapatai lesznek az ellenfeleink.

Felnőtt NB II-es Birkózó
Csapatbajnokság
Október 15-én elkezdődtek a NB II-es Felnőtt

Csapatunk
tagjai:
Asharin Roman, Atkári
Tamás, Fodor Gergő, Makula Ramón, Mester Milán, Orosz Tibor, Racolta
Eduárd, Starosciák Adrián,
Szenttamási Tamás, Tóth
Bendegúz,
Vashechkin
Oleksandr.

Datsenko Mykhailo (szf. 130
kg) nem lépett szőnyegre,
hiszen a ceglédiek ezekben a
súlyokban nem állítottak szőnyegre birkózót, így a csapatmérkőzés végeredménye 32:1
lett. Mindenki reménykedett
benne, hogy győzni fogunk a
Cegléd ellen, de talán senki

Csapatbajnoki mérkőzések
is, ahol az ESMTK II. csapatát a nyugati régió „A” csoportjába sorsolták az UTE,
a Sziget SC és a NIKÉ SE
csapatai mellé. A selejtező mérkőzéseknek a Kruj
Iván Sportcsarnok adott
otthont, ahol fiatal csapatunk az oda- és visszavágó
mérkőzések során is diadalmaskodni tudott a vendég
újpesti, szigetszentmiklósi és
fonyódi alakulattal szemben.
A csoportmérkőzések után
az első helyen jutott tovább
az ESMTK II.. A középdöntőben ellenfeleink a Csepeli
BC II. csapata és a Kertvárosi
SE lesznek, akiket ha sikerül
legyőznünk, akkor a 2014-es
évhez hasonlóan ismét döntőt birkózhat csapatunk.

Csapatunk
tagjai: Asharin
Roman, Atkári
Tamás,
Fék
Szabolcs, Fodor
Gergő,
Kurinka
Richárd, Lakatos
Attila, Mertse
Ádám, Mykola
Zhytovoz, Purczeld Gábor,
Shkriuba Iurii, Starosciák
Tamás, Szarka Bertalan,
Szenttamási Tamás, Tóth
Bendegúz.
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Kézilabdabázis épül Erzsébeten

A két lelkes szakember
korábban többek között a
Bp. Spartacusban és a Ferencvárosban edzősködött,
majd hosszú ideje a Csepeli
KSE-ben nevelték a fiatalokat. Mindketten jól ismerik
az ESMTK elnökét, Harót
Jánost, aki örömmel fogadta az ötletet, hogy legyen
ismét kézilabda Pesterzsébeten.

Marcsi néni és Margit
néni már két és fél esztendeje foglalkozik a gyerekekkel,
és a különböző korú játékosokból kialakult egy-egy

termében (a fiúk). Az egységes megjelenés érdekében
két-két garnitúra felszerelést kaptak a csapatok az
ESMTK-tól.

lány- és fiúcsapat. Ők hetente kétszer tanulják a kézilabdát az Eötvös Loránd Szakközépiskolában (lányok) és
a Budapest Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola
Gimnázium és Sportiskola

– Két év alatt folyamatosan nőtt a létszám, és a
fiúkkal szerettünk volna
elindulni valamilyen küzdelemsorozaton – mondta
Martinkó Mária, aki egykor
a pesterzsébeti Kossuth gim-

Jó úton a fiatal futballisták
Az Erzsébeti SMTK nagypályás utánpótlás labdarúgócsapatai jól szerepeltek
az őszi idény lapzártáig lejátszott mérkőzésein. Nagy
Dániel szakágvezetővel a
tervekről és az idei teljesítményről beszélgettünk.

– Amikor megkaptam ezt
a posztot, hároméves tervet készítettünk, amelynek
része volt az utánpótlásbázis kiszélesítése, valamint a
létesítmények bővítése, és

mostanra mindkettő megvalósult – mondta Nagy Dániel. – Idén elkezdtünk egy
komoly szakmai programot,
amelyben egymásra épül a

képzés a legkisebbektől egészen a felnőttek mögötti korosztályig.
Ami az egyes csapatokat
illeti, ez a félév – bár még
van hátra néhány forduló
– a többségnek jobban sikerült az előzőnél. Az erzsébeti
szakemberek olyan srácokat
próbáltak a Zodony utcába
hozni, akik beleillenek az
egyesület elképzeléseibe, és
mentálisan is megfelelnek a
fegyelmezett játékstílusnak.
A felkészülés jól sikerült,
és a cél ebben az évadban a középmezőny
eleje, a hatodik hely
környéke volt minden együttes számára, hogy a következő
bajnokságban már a
dobogóért küzdjenek
a piros-fehérek a II.
osztályban. Ehhez képest a Kaivich József
edzette U19-esek hárompontos előnnyel
vezetik a Közép B csoportot
úgy, hogy idegenben legyőzték az Újpestet. Az U17-es
együttes, akiknek edzője
Nagy Dániel, a negyedik,

csupán a listavezető Újpesttől kapott ki.
A Halászi Ferenc keze
alatt játszó U15-ös társaság a
Közép A csoportban ötödik,
és egy jó téli felkészüléssel ők
is dobogóesélyesek lehetnek.
A Halászi Dániel irányította
U14-esek a 11. helyen állnak, tőlük ennél jóval többet vártak a szakvezetők.
Öt korosztály játszik
kisebb pályákon. Az U7esekkel Ferincz-Pénzes Alexandra foglakozik, az U9esekkel pedig Deák Zsolt.
Mivel az ESMTK körzeti pozícióba került, az ősszel négy
Bozsik-fesztivált rendezett a
klub a Zodony utcában. Az
U10-es (Fogarassy László),
az U11-es (Tvaruska Attila)
és az U13-as (Kocsis Mihály)
gárda a Bozsik-program keretében kéthetente nyolccsapatos tornákon vesz részt.
– A létszám már megfelelő Erzsébeten, így a menynyiség után már a minőségre
is figyelhetünk – magyarázta
Nagy Dániel utánpótlásszakágvezető.
M.S.

náziumba járt, és most is a
kerületben lakik. – Ez nem
volt egyszerű, mert egyelőre elég vegyes életkorú a
csapatunk, ezért csak a junioroknál indulhattunk. A
budapesti szövetség nem írt
ki bajnokságot ennek a korosztálynak, így bekéredzkedtünk a Pest megyeiekhez,
akik nagy örömünkre befogadtak bennünket.
– A csapatunkban 1997es és 2003-as születésű fiúk
játszanak, többségük erzsébeti, és ide is járnak iskolába – magyarázta Schmauder
Antalné. – Nincs könnyű
dolguk a srácoknak, hiszen
az ellenfelek jórészt idősebbekből állnak, akik több
éve kézilabdáznak. Az első
szezonban az eredmény nem
fontos, a lényeg, hogy tétmérkőzéseken játsszanak,

Art of body

N

ovember 18-án nyílt
a dél-pesti régió első
olyan sportkomplexuma, amelyben 700 négyzetméteren, 3 éves kortól 70 éves
korig biztosítanak sport- és

málják az életmódot váltani
akarók testét, újítsák meg az
emberi szervezetet. – A módszer diabéteszes követőinek
cukorszintje jelentősen csökkent, az ízületi problémákkal

mozgáslehetőséget mindenkinek, aki egészséges életmódra
vágyik. A Lajtha László utca
3. szám alatti létesítményben
gyermek- és felnőtt egészségmegőrző programokkal várják
professzionista szakemberek
az érdeklődőket.
Szakács Ottó és Peczár
Tímea 5 éve kezdték kidolgozni a „perfect body” módszert, amelynek lényege, hogy
saját súlyos edzésekkel és természetes táplálkozással for-

küzdők fájdalmai megszűntek
– sorolta az eredményeket
Szakács Ottó a megnyitón.
Az ünnepségen Szabados
Ákos polgármester örömmel
üdvözölte a kezdeményezést,
és biztosította a vezetőséget
az önkormányzat támogatásáról. A megnyitón dr. Hiller
István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke
gratulált a létesítményhez,
és kívánt sok sikert a működtetéshez.
sz. a.

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ

A kilencvenes évek első felében megszűnt a versenyszerű
kézilabda Pesterzsébeten.
Két évvel ezelőtt azonban az
ESMTK támogatásával két
egykori játékos, Martinkó
Mária és Schmauder Antalné
Pál Margit hozzálátott a
sportág feltámasztásához,
és a helybeli gyerekek közreműködésével megalapozták
az új szakosztályt.

és minél több tapasztalatot
szerezzenek a gyerekek. Elfogadták, hogy nekik minden meccs a tanulásról szól,
és nincsenek hiányzók az
edzéseken.
Egyelőre nincs saját pályája az ESMTK-nak, ezért
az idén egy kivétellel az öszszes mérkőzését idegenben
játssza a csapat. Januártól a
Kruj Iván Sportcsarnok lesz
a kézilabdázók otthona.
A lapzártáig lejátszott
mérkőzéseken a balátlövő
Pölöskei Márk volt a legeredményesebb erzsébeti.
Edzője szerint még több gólt
szerezhetne, ha nagyobb lenne az önbizalma.
– Bízunk benne, hogy
sikerült felnevelnünk néhány tehetséges játékost,
akiket aztán a megfelelő időben átirányítunk majd nagyobb klubokhoz – mondta
Martinkó Mária.
M.S.
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Két évtized a karatéért

Éremhalmozók

A karate diákolimpia ötlete 20 évvel ezelőtt Harsányi
László fejéből pattant ki. A
Magyar Diáksport-szövetség
versenyrendszeréből akkor
még hiányoztak a küzdősportok, ezért úgy vélte, ezt
a hiányt meg kell szüntetni.
Iglói László, az MDSZ főtitkára az ügy mellé állt, és
Tökölön sor került a sportág első diákolimpiájára.
November 7-én a Harsányi
László vezette Seinchin SE
Szigetszentmiklóson rendezte meg az idei viadalt.

Folytatták nagyszerű szereplésüket a különböző versenyeken az Erzsébeti SMTK
ritmikus gimnasztikázói. A
piros-fehérek érmek sokaságát hozták el a közelmúltban
két hazai és az eszéki nemzetközi viadalról.

egyesület közel ötszáz sportolója mutatta be tudásukat
a formagyakorlatban és a
küzdelemben.
Ami a rendezést illeti,
kalákában és abszolút profin végezték feladataikat az
előkészületekben és magán
az eseményen a pesterzsébeti
Seinchin karatékái és szüleik. A versenyen a 7 és 21 év
közötti fiatalok mérték össze
erejüket, technikájukat a
különböző korcsoportokban.
A mérkőzések a WKF (Ka-

Régebben területi elődöntők után alakult ki az
országos finálé mezőnye.
Az utóbbi időben azonban
anyagi okok miatt nem rendeznek ilyeneket, így a nagydöntőben sokan lépnek a tatamira. A szigetszentmiklósi
sportcsarnokban lebonyolított mostani versenyen 47

rate Világszövetség) szabályrendszere szerint zajlottak.
Az erzsébeti klub ifjú
sportolói helytálltak a rendkívül színvonalas diákolimpián. Öten állhattak fel a
dobogóra, mindhárom éremből vittek haza.
– Ez a verseny ismét bizonyította, hogy nagyon
népszerű ez a sport a diákok
körében, és megérte életre
hívni a karate diákolimpiát
– mondta Harsányi László.
(ms)

A nagy cél a tokiói olimpia

Ki gondolná, egy balatoni
nyaralás indított el egy ígéretes sportpályafutást? Pedig
Rekop Csenge 2008-ban a
magyar tengernél szeretett
bele a kajakozásba.

FOTÓ: BENECZ RÓBERT

A közelmúltban több internetes portálon megjelent a
hír, hogy Európa-bajnok lett
1000 méteren az ifjúsági
kontinensviadalon a Racskó
Fruzsina, Rekop Csenge kettős. Utóbbi, az aranyérmes
duó hátsó embere Pesterzsébeten él, és nagy tervei
vannak.

– A családommal a Balatonnál nyaraltunk, és
nagyon megtetszett egy
krokodilkajak – idézte fel a
kezdeteket az Európa-bajnoknő. – Este apával néztük
az olimpiát, és aznap nyert
a Janics, Kovács páros. Akkor azt mondtam, hogy én
is olyan akarok lenni, mint
ők, és az olimpiai bajnoki
cím a nagy vágyam. Másnap
kibéreltük a krokodilt, majd
hazatérve az MTK-nál kezdtem el az edzéseket.
Egy év után a Lágymányosi Szpariban folytatta,

majd úgy gondolta, itt az
ideje a keményebb edzéseknek, ezért átigazolt a KSI-be,
ahol Nagy László foglalkozott vele. Már abban az esztendőben megnyerte párosban a maratoni és a síkvízi
ob-t, és bekerült a korosztályos válogatottba. Sorra
győzött a hazai bajnoki futamokon, és tavaly a maratoni
Eb-n ezüstérmes lett Bánki
Lillával, az Olimpiai Reménységek Versenyén 1000
méteren a 3. helyen végzett,
míg Racskó Fruzsinával 500
méteren ezüstérmet szerzett.
Az idei, bascovi Eb-n
nagy fölénnyel győztek
Racskóval. Régebben
elöl ült a hajóban, ám
egy veszekedés során
kiderült, sem Csenge,
sem Lilla nem elégedett, így aztán cseréltek, és azóta minden
felállásban ő a toló
ember.
– Az egyeshez még
nem vagyok elég erős,
de dolgozom az ügyön

re az eszéki nemzetközi versenyen. Az Erzsébeti SMTK
ritmikus gimnasztikázói ezúttal is remekeltek.
A délvidéki városban A
és B kategóriában mérték
össze tudásukat a lányok a

különböző korcsoportokban.
A B kategóriában a 2004ben születettek mezőnyében Somhegyi Réka nyert
az összetettben, a kötél és a
labda számban is. A 2005ösök között Halasi Zsófia
állhatott fel háromszor a
dobogó legfelső fokára: győzött az összetettben, a szabadgyakorlatban és a labda
versenyben.
A junioroknál az A kategóriában Graffy Rebeka a
10., Rakamazi Petra a 11.,
Bodó Kitti pedig a 13. helyen végzett.
A nemzetközi mezőnyt
felvonultató
Pécs-kupán
sokan álltak rajthoz, jó néhányan csak az esti órákban
léphettek a pontozók elé.
Az év utolsó egyéni ritmikus gimnasztika versenyén
is nagyszerű teljesítettek az
erzsébeti lányok.
A B light kategóriában
Kovács Bianka győzött, míg
a B kategóriában Halasi Zsófia az összetettben 3. lett, a
szabadgyakorlatban
a 4., a labda számban
pedig a 2. helyen végzett. A B kategóriában Somhegyi Réka
az összetettben 1., a
szabadgyakorlatban 2.,
míg labdával 1. lett.
Ugyanebben a mezőnyben Graffy Rebeka az összetettben és
karikával az 1., labdával a 3. helyen végzett,
Rakamazi Petra az öszszetettben a 4., labdával a 2. helyen zárt.
Az A kategóriában a junior korcsoportban Huszák
Anna nyert az összetettben,
valamint a kötél, a karika, a
labda és a buzogány számban
is győzni tudott gyönyörű
gyakorlataival.
(ms)

– mondta Csenge. – Ami
pedig a maratonit illeti, úgy
vélem, egyszer mindenkinek
muszáj megcsinálnia, mert
megtanítja az embert igazán
küzdeni.
Az erzsébeti tehetség jövőre szeretne versenyezni

az ifjúsági világbajnokságon,
majd bekerülni az U23-as
keretbe. Bár egyelőre a közeli célokat akarja elérni,
fokozatosan fejlődve a 2020as tokiói olimpián szeretné
képviselni Magyarországot.
ms

A Láng Sportcsarnokban
rendezte meg az OSC az V.
Viktória-kupát, amelyen sok
ifjú hölgy mutatta be gyakorlatait. Az egyéni versenyben
a B kategóriában Bodó Kitti nyert az összetettben, és
győzött a labda számban is,
buzogánnyal pedig ezüstérmes lett. A C kategóriás mezőnyben Kurucz Zsófia a 12.
helyen zárt az összetettben.
Parádés teljesítményt nyújtottak a lányok a különböző
létszámú csapatversenyek
során. Az ESMTK fiataljai
15 (!) aranyérmet szereztek, ezen felül 8 ezüst- és 5
bronzérmet is hazavihettek.
Hat országból több mint
háromszázan léptek szőnyeg-
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