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Ünnepi készülődés

Házaspárok köszöntése
Pesterzsébet Önkormányzata az Er-
zsébet Napok keretében köszöntötte 
azokat a házaspárokat, akik 50, il-
letve 60 évvel ezelőtt fogadtak örök 
hűséget egymásnak.

3. oldal

Aranykezű mestereink Erzsébet Napok 2015
December 7-én húsz, kerületünkben 
példaértékűen tevékenykedő vállal-
kozó, szolgáltató, iparos vehette át 
a „Pesterzsébet Aranykezű mestere” 
kitüntető címet.

A Benkó Dixieland Band koncert-
jével zárult az idei Erzsébet Napok 
rendezvénysorozat, amely számos 
kulturális programmal, előadással 
várta a pesterzsébetieket.

3. oldal 10-11. oldal

Jubileumi Mikulás Kupa
Immáron 10. alkalommal tartották 
meg a pesterzsébeti óvodásoknak a 
Mikulás Kupát, amelyről a hagyo-
mányoknak megfelelően mindenki 
győztesként térhetett haza.

14. oldal
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Jutalom

Idén több alkalommal is 
előfordult szélsőséges időjá-
rási helyzet kerületünkben. 
A XX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság tűz-
oltói erőn felül számos esetet 
számoltak fel, hozzájárul-
va munkájukkal a lakosság 
számára életvitelszerűen 
szükséges infrastruktúra mi-
hamarabbi helyreállításához. 
A tűzoltók áldozatos munká-
jukért a lakosságtól erkölcsi 
elismerésben részesülnek, a 
képviselők az ülésen egyhan-
gúan döntöttek hét tűzoltó 
munkájának anyagi elismeré-
séről is. A döntés értelmében 

Cseh Katalin, Nagy Tamás, 
Siebenhofer Balázs, Szabados 
József, Tóth Viktor, Varga 
Viktor János és Vincze Zsolt 
vehetnek át jutalmat.

Gyermeksport 
támogatása

Egyhangúan támogatták 
a képviselők Somodi Klára 
és Völgyesi Krisztián önál-
ló képviselői indítványát, 
amely szerint az önkormány-
zat támogatásával a kerület-
ben élő azon 6-14 éves gyer-
mekek számára is elérhetővé 
válik a szakosztályokban tör-
ténő aktív sportolás lehető-
sége, ahol a család – szociális 

helyzete miatt – önerőből 
nem tudja biztosítani a gyer-
mek sportolását.

Az elfogadott javaslat 
szerint az önkormányzat el-
sősorban a havi tagdíj átvál-
lalásával segíti majd a rászo-
ruló családokat. Az eljárás 
a szülő kérelmére indul, a 
támogatásról az Egészségügyi 
és Sport Bizottság dönt majd, 
a megállapított támogatás 
pedig közvetlenül a válasz-
tott szakosztályhoz érkezik.

A  gyermeksport támo-
gatásának feltételeit, a hoz-
zájutás módját a települési 
támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sával határozzák majd meg, 
és a Szociális Osztály előké-
szíti az érintett szakosztály-
okkal kötendő együttműkö-
dési megállapodásokat is.

Üzletek

Több kérelem is érkezett 
az elmúlt időszakban a vá-
rosrész frekventált területein 

lévő, önkormányzati tulaj-
donban lévő, nem lakás célú 
helyiségek megvásárlására. 
A képviselők úgy döntöt-
tek, hogy nem értékesítik az 
érintett ingatlanokat, emel-
lett felkérték a Gazdasági 
Bizottságot, hogy 2016-ban 
dolgozza ki az önkormányza-
ti tulajdonú, nem lakás célú 
helyiségek értékesítésének 
feltételeit, határozza meg 
azokat az övezeteket, ahol a 
helyiségeket értékesítené, va-
lamint tegyen javaslatot arra, 
hogy melyek azok a helyisé-
gek, amelyeket egyáltalán 
nem kívánnak értékesíteni.

Felújítási támogatás

A képviselők döntése ér-
telmében az önkormányzat 4 
millió forinttal járul hozzá az 
Ady Endre utcai szakrendelő 
felújításához. Amint az arra 
járók láthatták, az épületben 
jelentős korszerűsítési mun-
kák zajlanak, amelyek jelen-
tős részét KEOP-pályázatból, 

kisebb hányadát saját költség-
vetésből finanszíroz a kórház. 
A szükséges munkák elvégzé-
séhez azonban még így sem 
állt rendelkezésre elegendő 
összeg, ezért fordult az intéz-
mény az önkormányzathoz.

Úszás és korcsolya

Az önkormányzat 2016-
ban is támogatja a kerületi 
iskolások úszás-, illetve a 
nagycsoportos óvodások kor-
csolyaoktatását – döntöttek 
szintén egyhangúan a képvi-
selők.

Alapító okiratok

A képviselők módosítot-
ták a GAMESZ, a Humán 
Szolgáltatások Intézménye, 
valamint a Szociális Foglal-
koztató alapító okiratait. Ez 
utóbbi intézménynél többek 
között azért is volt erre szük-
ség, mert 2016 januárjától 
ők végzik a Pesterzsébet új-
ság terjesztését.           y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

Városházi napló
December 3-án, az idei év utolsó ülésén a képviselők dön-
töttek többek között kerületi tűzoltók jutalmazásáról, az arra 
rászoruló általános iskolások szakosztályokban történő spor-
tolását lehetővé tevő támogatási rendszer bevezetéséről, 
valamint az Ady Endre utcai szakrendelő felújításához való 
hozzájárulásról.

– Advent a várakozás 
időszaka, amikor próbálunk 
befelé tekinteni, és felfedez-

ni olyan pillanatokat az éle-
tünkben, amelyekre igazak a 
szavak: szeretet, testvériség, 
család, közösség – kezdte 
ünnepi beszédét Szabados 
Ákos polgármester, aki em-
lékeztetett az elmúlt hóna-
pok tragikus eseményeire, 
és megállapította: azok ösz-

tönözzenek minket befelé 
fordulásra, ugyanakkor egy-
másra figyelésre.

A polgármester felhívta a 
figyelmet a Városháza hom-
lokzatát díszítő zászlókra: a 
kerületire, az uniósra, a szé-
kelyre, a franciára, a gyászlo-
bogóra és a magyar trikolór-
ra, majd így folytatta:

– Ha nem is érintettek 
közvetlenül bennünket a 

Franciaországban történtek, 
de a híreket követve is felfor-
gatták békés hétköznapjain-
kat, félelmet gerjesztettek 
bennünk – emlékeztetett, és 
ismételten befelé fordulásra 
szólított fel: gondolkodjunk 
el saját sorsunkon, próbál-
junk egymásnak segítő kezet 
nyújtani, megcselekedni azt 
a segítő szeretetet, amiről az 
advent szól.

– Segítsük egymást ab-
ban, hogy közös élményünk 
beteljesedjen, és olyan világ 
vegyen bennünket körül, 
amelyben a zászlók szimbo-
lizálta szorongások, félelmek 
semmivé válnak a szeretet 
erejétől – adott hangot vá-
gyának Szabados Ákos.

Pesterzsébet első embe-
rének köszöntője után Melis 
Gábor adott elő Vass Albert, 
Szabadi Lívia, Túrmezei Er-
zsébet költeményeiből össze-
állított verscsokrot.

Az első adventi gyertyát 
Veres Gábor, a Klapka téri 
Református Egyházközség lel-
kipásztora lobbantotta lángra.

A lelkész megjegyezte: ki-
vételes mérföldkőnél állunk 
az idei esztendőben újra, egy 
kerek mérföldkőnél, a kerek 
koszorú mellett, amely nem 
a gyászra, hanem az ég mo-
solyára, Isten lelkének örö-
mére emlékeztet.

– Ennek a koszorúnak 
szent áldása áradjon szét 
közöttünk, és e kerek föld-
nek egy darabja, Pesterzsé-
bet legyen a béke szigete, 
hogy a mennyből jövő erők 
éltessenek, megtartsanak, a 
jövendő felé vezessenek – 
fogalmazott Veres Gábor, 
megtoldva Lukács evan-
géliumából vett idézettel, 
amely a pásztorok történe-
tét meséli el, amikor is „az 

Úr dicsősége körülragyogta 
őket”.

– Az Úr dicsősége, a 
menny fénye. A ma felgyú-
ló első adventi fénysugarat 
vigyük magunkkal, adjunk 
belőle azoknak, akiknek a 
leginkább szüksége van rá, 
hogy szívüket bevilágítsa 
– mondta, és e szavakkal 
meggyújtotta az első adventi 
gyertyát.

Az ünnepi koszorúról, 
mint mindig, idén is a Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Berényi 
András gondoskodott, mi-
ként az ünnepség után kí-
nált forralt borról és friss 
pogácsáról is.      

D. A.

Adventi gyertyagyújtás
Harangjátékkal, majd az egyházzenei kórushangversenyről 
érkező kórusok énekével kezdődött advent első vasárnapjá-
nak ünnepe a Városháza előtt.  
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A zsúfolásig megtelt há-
zasságkötő teremben azért je-
lentek meg a 2015-ben kerek 
házassági évfordulójukat ün-
neplő pesterzsébeti házaspá-
rok, hogy megerősítsék az öt, 

illetve hat évtizede kimondott 
boldogító igent. A ceremó-
nián természetesen a család-
tagok is megjelentek, hogy 
részesei lehessenek szüleik, 
nagyszüleik boldogságának.

Az ünnepségen Szabados 
Ákos polgármester, Juhász 
Lajosné, Kovács Eszter és 
Nemes László alpolgár-
mesterek, valamint Nagy 

Lászlóné és 
Nemesné Né-
meth Judit 
képviselők fo-
gadták a meg-
jelenteket.

K ö s z ö n -
tő beszédé-
ben Szabados 
Ákos elmond-
ta: – Ezekben 
a percekben 
mindenki visz-
szafiatalodik, 
férfi kollégáim 
ugyanúgy húz-
zák ki magu-

kat, mint akkor, amikor an-
nak idején a boldogító igent 
kimondták, feledve az el-
múlt 50-60 év minden egyéb 
bánatát és sérelmét, csak az 
örömre emlékezve. Meg-

hatottságával együtt vidám 
nap ez a mai, miközben a vi-
dámság mögött megbújnak 
azok a családi gondok-bajok, 
amelyeket Önök képesek 
voltak együtt, egymásnak tá-
mogatást, biztonságot és se-
gítséget nyújtva megoldani.

A polgármester Ferenc 
pápát idézte: „Három szó 
nagyon sokat segít a házas-
életben. Három szó, amelyet 
mindig mondani kell otthon: 
kérem, köszönöm, bocsánat.”

– Az együtt töltött 50 év 
a fiatalabb generáció 50 éve 
is, a gyermekeké, unokáké, 
barátoké, akik köszönet-
tel tartozunk Önöknek – 
mondta végezetül Szabados 
Ákos, majd sírig tartó szerel-
met kívánt az ünneplőknek.

Ezt követően Garasné 
Ficsor Zsuzsanna anya-
könyvvezető idézte fel a 
házaspárok együtt töltött 
évtizedeinek emlékezetes, 
olykor néha nehéz pillana-
tait, az egymásra találás-
tól kezdve az első gyermek 
megszületésén át az unokák 

szerető öleléséig. Kérte őket, 
hogy ahogy eddig is tették, 
egymás oldalán, békesség-
ben, megértésben és sze-
retetben éljenek, és életük 
legyen példa, útmutató gyer-
mekeik, unokáik számára.

Az ünnepség legfonto-
sabb – és egyben legmegha-
tóbb – része a fogadalomtétel 
volt, amely során a házaspá-
rok egymással szemben állva, 
egymás kezét fogva, könnyes 
szemmel, csókkal erősítették 
meg egymás iránti szeretetü-
ket. A meghitt, bensőséges, 
ugyanakkor jó hangulatú 
ünnepséget Zalay Lídia és 
Nádházy Péter énekművé-
szek szerelmes dalokkal szí-
nesítették.

A rendezvényen a házas-
párok emlékplakettet kap-
tak, majd a Csili étteremben 
folytatódott az ünnepség. 
Az önkormányzat által szer-
vezett díszebéden Szabados 
Ákos mondott pohárköszön-
tőt, Vajda Gyula és zeneka-
ra biztosította a lakodalmas 
hangulatot.        Sz. A.

Fél évszázada jóban-rosszban
Pesterzsébet Önkormányzata idén is az Erzsébet Napok ren-
dezvénysorozat keretében köszöntötte azokat a kerületi 
párokat, akik az adott évben 50, illetve 60 évvel korábban 
kötöttek házasságot. Idén 33 pár jelentkezett a felhívásra, 
közülük hét a 60. házassági évfordulóját ünnepelte 2015-ben. 

– A „Pesterzsébet Arany-
kezű mestere”-i megválasz-
tásának ötlete Szabados 
Ákos polgármester úrtól 
ered. Kezdeményezésére, a 
Vállalkozók napja alkalmá-
ból, az önkormányzat – a 
kerületi kereskedelmi és 
iparkamara jóváhagyásával 
– elismerésben részesíti a 
Pesterzsébeten a lakosság 
közmegelégedésére több 
évtizede kitűnő szakmai 
tevékenységet végző mes-
tereket – tudhatták meg a 
résztvevők az ünnepségen 
Ecsedi-Nagy Andrea pro-
tokoll- és sajtófelelőstől, 
a rendezvény háziasszo-
nyától.

Az önkormányzat 2008 
óta adja át ezt az elisme-
rést, és eddig összesen 
száztizenhárom helyi vál-
lalkozó, szolgáltató kapta 

meg a kitüntető címet. A 
Pesterzsébet újságon keresz-
tül a lakossághoz intézett 
felhívásra érkezett jelölések, 
valamint a kerületi kereske-
delmi és iparkamara felter-
jesztése alapján idén húszan 
érdemelték ki az önkor-
mányzat elismerését kiemel-
kedő szakmai munkájukért.

A kitüntetetteket Szaba-
dos Ákos polgármester kö-
szöntötte, és köszönte meg 
nekik azt a színvonalas mun-
kát, amelyet az itt élőkért, az 
itt élőknek végeznek.

A díjazottakat és kísérő-
iket az elismerő oklevelek 
átvétele után a HunKun 
Dance együttes és Magic 
Hajnalka mikromágus szó-
rakoztatta, majd – az önkor-
mányzat meghívására – dísz-
vacsorát költhettek el.

Sz. A. Pesterzsébet Önkor-
mányzata jóvoltából 
idén Mikulás-napi 

műsor várta a gyermekeket 
és szüleiket a Városháza 
előtt.  December 4-én dél-
után a Kincses Színház „Va-
rázscsengő” című interaktív 
előadásán bohóc, énekes és 
bűvész szórakoztató műsorát 
láthatták. Közben szokott 
helyén, a karácsonyfa előt-
ti trónusán a Mikulás várta 
apró ajándékkal a kicsiket. 
A Csili étterem jóvoltából 
idén is megkóstolhattuk a 
„sevége-sehossza” Erzsébet-

süteményt, mellé a gyerme-
keknek forró teát, a felnőt-
teknek forralt bort kínáltak.

Aranykezű mestereink Itt járt a Mikulás
Idén húsz, kerületünkben példaértékűen tevékenykedő vál-
lalkozó, szolgáltató vehette át a „Pesterzsébet Aranykezű 
mestere” kitüntető címet december 7-én, az ez alkalomból 
rendezett ünnepi esten a Csili protokolltermében. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata sike-
resen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program kereté-
ben kiírt pályázati konstrukcióra. A két benyújtott és támogatásra ítélt 
pályázaton az Önkormányzat 289.533.441 Ft összegű támogatást 
kapott. Az Európai Unió által támogatott KEOP-5.7.0/15-2015-0053 
jelű, Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsí-
tése tárgyú illetve KEOP-5.7.0/15-2015-0132 jelű Pesterzsébet Ön-
kormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyú pályáza-
tok a XX. kerület alábbi intézményeiben valósultak meg.

1. Budapest XX. kerület, Lázár u. 20. szám alatti Pesterzsébeti Lázár 
Vilmos Általános Iskola 
2. Budapest XX. kerület, Lajtha L. u. 5-7. szám alatti Hajós Alfréd 
Általános Iskola
3. Budapest XX. kerület, Ady Endre út 83-85. szám alatti Ady Endre 
úti Bölcsőde
4. Budapest XX. kerület, Köztársaság tér 1. szám alatti Pesterzsébeti 
Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvoda
5. Budapest XX. kerület, Baross u. 79. szám alatti Pesterzsébeti 
Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross
6. Budapest XX. Kerület, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti Nyitnikék 
Óvoda
7. Budapest XX. Kerület, Nagysándor József u. 189. szám alatti Ke-
rekerdő Óvoda
8. Budapest XX. kerület , Mártírok u. 178. szám alatti Mártírok Böl-
csőde
9. Budapest XX. kerület, Ady u 98. szám alatti Bóbita Óvoda
10.  Budapest XX. kerület, Zalán u. 9. szám alatti Gézengúz Óvoda

A KEOP-5.7.0/15-2015-0053 jelű pályázat támogatási összege 
148.937.010 Ft, a KEOP-5.7.0/15-2015-0132 jelű pályázat támoga-
tási összege 140.596.431 Ft.

Az épületek hőátbocsátási tényezői nem feleltek meg a modern 
energetikai elvárásoknak, amely magas hőveszteséget okoztak. A 
projekt célja az volt, hogy a fűtési energia költségeinek csökkenté-
se az épületek fenntartási költségeinek megfelelő fi nanszírozásához 
vezessen, hozzájárulva kerületünk, valamint Budapest energia meg-
takarítási céljainak megvalósításához. 
Minden intézményben nyílászáró csere valósult meg, az Ady Bölcső-
dében azonban a homlokzat és a tető hőszigetelésére is szükség volt 
annak érdekében, hogy az épület az elvárt hőkibocsátási előírások-
nak és az uniós céloknak is megfeleljenek. A meglévő hagyományos, 
faszerkezetű nyílászárók helyett az épületek korszerűsítése valósult 
meg a nyílászárók cseréjével. A homlokzati szigetelés nagy hatásfo-
kú ásványgyapottal történt, így a fűtési költségeket és az ÜHG gázok 
kibocsátását csökkentettük a projekt eredményeképpen. 
Mindkét projekt hozzájárult az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelvének 5. cikkében foglaltak előírásához, mely 
előírja a közintézmények példamutató szerepét ahhoz, hogy 2014-
2020 között Magyarország végsőenergia-fogyasztása legalább 1,5 
százalékának megfelelő új energia-megtakarítást érjen el évente. 

Amint azt sokan tudják, a 
pesterzsébeti lakosok kerü-
letünkben két helyen kér-

hetnek segítséget szociális problémá-
ik megoldásához. Jelenleg a Kossuth 
utca 146. szám alatt működő Csa-
ládsegítő Szolgálat a felnőtt lakosság 
és a gyermekvédelmi problémával 
nem érintett családok részére nyújt 
segítséget. A Lajtha László utca 5 -7.
címen található Gyermekjóléti Köz-
pont a gyermekek érdekeit szem 
előtt tartva segíti a hozzá fordulókat, 
illetve foglalkozik a különféle jelzé-
sek nyomán induló esetekkel.

Januártól Magyarország minden 
településére vonatkozó, rendszer-
szintű változás kerül bevezetésre. A 
változás célja, hogy a családsegítő, 
illetve a gyermekjóléti szolgálatok-
ban eddig külön-külön meglévő erő-
források kihasználása hatékonyabbá 
váljon.

Az átalakítás után, 2016 január-
jától a Humán Szolgáltatások Intéz-
ménye Lajtha László utca 5-7. címen 
található telephelyén fog működni a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Család- és Gyermekjóléti 
Központ. Ettől kezdve tehát a Lajtha 
László utcában működő Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatot keresheti 
fel minden segítséget kérő pester-

zsébeti lakos, függetlenül a probléma 
típusától. A szintén ugyanott műkö-
dő Család- és Gyermekjóléti Köz-
ponthoz a gyermekvédelem hatósági 
esetei (védelembe vétel, nevelésbe 
vétel) tartoznak majd.

A Kossuth utcai telephely tovább-
ra is működni fog, azonban ott csak a 
Családsegítő Szolgálatnál megismert 
tanácsadó munkatársak (adósság-
kezelési tanácsadó, munkavállalási 
tanácsadó, mentálhigiénés tanács-
adó, jogi tanácsadó, társadalombiz-
tosítási ügyintéző) fognak dolgozni. 
Aki ezeket a szolgáltatásokat szeret-
né igénybe venni, annak először a 
Lajtha utcában dolgozó családsegítő 
munkatársakat kell felkeresnie, ők 
fognak időpontot egyeztetni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
átszervezés technikai lebonyolítása 
január első hetében fog megtör-
ténni, így azon a héten csak krízis-
ügyeletet biztosítunk mindkét telep-
helyünkön. Terveink szerint január 
második hetétől már az új Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat várja Önö-
ket a Lajtha utca 5-7. szám alatt. 
Segítséget személyesen, illetve a 
283 0227 telefonszámon, vagy a 
gyermekjolet@hszi20.hu e-mail cí-
men kérhetnek.

Humán Szolgáltatások Intézménye

Az ősz eddig kegyesnek bizonyult 
hozzánk, de a viszonylag enyhébb 
időjárásból nem következtethetünk 
arra, hogy az előttünk álló télen nem 
is számíthatunk nagyobb hidegre, fa-
gyásra, komolyabb havazásra. Saját 
és embertársaik érdekében érdemes 
elolvasni az alábbi tájékoztatást.

A télre való felkészülés idősza-
kában különös figyelmet kell fordí-
tani a kihűlés, fagyhalál és a fagyási 
sérülések megelőzésére. Különösen 
fontos annak ismerete, hogy a kihű-
lés veszélye nemcsak a szabadtéren 
áll fenn, hanem belső térben is, ha 
tartósan 14oC körüli hőmérsékleten 
tartózkodunk – főleg idősek, betegek, 
mozgásukban korlátozottak esetén.

A havazással és jegesedéssel hir-
telen megnő a traumás esetek elő-
fordulási gyakorisága, legnagyobb 

mértékben a töréssel járó balesetek 
aránya.

A kihűlés és fagyás fokozott ve-
szélyének vannak kitéve azok, akik 
koruk, fizikai, szellemi állapotuk, 
csökkent belátási és önérdek-érvé-
nyesítő képességük miatt nem ké-
pesek reálisan felmérni a szélsőséges 
időjárás veszélyeztető hatását, illetve 
anyagi/szociális helyzetük miatt nem 
tudnak védekezni ellene.

Család- és gyermekjóléti 
ellátások átszervezése

Felkészülés a télre
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2015 képekben

Március 19-én adta át Szabados Ákos polgármester Bá-
rány Zsoltnak, a Humán Szolgáltatások Intézménye ve-
zetőjének az önkormányzat által vásárolt autó kulcsát. 

Idén nyáron 7 óvodában, illetve általános iskolában 
végzett felújításokat Pesterzsébet Önkormányzata. 

Nyáron befejeződött a Városháza nyílászáróinak 
cseréje. 

Május 6-án adták át a XX.-XXIII. kerületi Rendőrka-
pitányság kibővített és felújított szállását és az új, gyer-
mekek részére kialakított meghallgató helyiséget.

Kovács Eszter alpolgármester május 20-
án átadta a felnőtt háziorvosi rendelők 
képviselőinek azokat a defibrillátorokat, 
amelyeket az önkormányzat vásárolt az 
intézményeknek.

Pesterzsébet Önkormányzata 25 millió 
forintos támogatásának köszönhetően a 
piacon jelenleg kapható legkorszerűbb 
ultrahangkészülékkel gyarapodott a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház eszköz-
parkja.

Új köztéri szobrot avattak ke-
rületünkben június 23-án. 
Hartung Sándor Átváltozás 
című műve az uszoda előtt ka-
pott helyet.

Kulturális együttműködési megállapodást kö-
tött Gherla (Szamosújvár) és Pesterzsébet Ön-
kormányzata. Az erről szóló dokumentumot 
szeptember 11-én írta alá Szabados Ákos pol-
gármester és Sabo Marius, Szamosújvár első 
embere.

Sajtótájékoztató keretében mutatta be Pesterzsébet Önkormányzata és a tervezést végző 
Blokk Építész Műhely május 28-án a felújított III. Hullám Csónakházat.

Július 24-én vehette birtokába a nagyközönség a Fitt parkot. A kerítéssel körbevett 
szabadtéri sportlétesítményben gumiborítású futópálya, két kispályás futballpálya, 
két tollaslabdapálya, egy lábteniszpálya, egy aszfaltozott kosárlabdapálya, két aszfal-
tozott asztalitenisz-pálya és street fitnesz eszköz várja a sportolni szerető lakosságot.
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Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második 
hétfője 17 óra; Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

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

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

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

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

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

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos egyezte-
tés alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra között a 06-1-
231-0229-os telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefonszámon Közle-
kedési ügyekben)

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

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

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

Képviselői fogadóórák

Budapest Főváros XX. kerület Pest-
erzsébet Önkormányzata vizsgálatot 
végeztetett a kerület több pontján a 
talajvíz állapotának felmérése és az 
esetlegesen a Budapesti Vegyiművek 
Illatos úti telephelyéről származó 
szennyezőanyagok jelenlétének fel-
derítése érdekében. A mérési ered-
mények megnyugtatóak, és az eddigi 
ismereteinket igazolják. 

A lakott területekről vett talajvíz-
mintákban Vegyiművekből származó 
szennyezőanyagok nem mutatható-
ak ki, vagy kivétel nélkül az ivóvizek 
minőségéről szóló jogszabályi határ-
érték alatti koncentrációban voltak 
jelen. A kimutatható vegyületek 
egy korábban általánosan elterjedt 
gyomirtó szer bomlástermékei.

Önkormányzatunk további vizs-
gálatokat fog végeztetni a most még 
nem azonosított ismeretlen eredetű 
anyagok beazonosítására. A vizsgá-
lati eredmények nem indokolnak a 
kerületen belül semmiféle kármen-
tesítési intézkedést.  

A lakóövezeteken kívül, a Határ 
út mentén a IX. kerület területéről 
vett minták azonban már jelentős 
szennyezést mutatnak. Ugyanakkor 
igazoltnak tűnik, hogy a 2007-ben 
elindított kármentesítés jelentősen 
csökkentette a szennyezés lakott 
területen történő megjelenését. Ez 

a kármentesítés 2011-ben leállt, 
mert nem volt fedezet a berende-
zések üzemeltetésére. A Határ út 
közvetlen közelében kimutatható a 
szennyezés, amely a kármentesítési 
eljárás folytatását és fejlesztését te-
szik szükségessé, a szennyezőanyag-
ok lakott területre való átjutásának 
megakadályozása érdekében.

Mivel nincs elegendő informáci-
ónk a Határ út közvetlen közelében 
lévő talajvíz állapotáról, célszerű a 
következő mérési sorozatban innen 
származó minták vétele és vizsgálata. 
Ezért kérjük az itt lakók közreműkö-
dését a mintavételek biztosításában.

Önkormányzatunk további vizs-
gálatokat végeztet a lakott területe-
ken a kimutatott ismeretlen eredetű 
anyagok beazonosítása és a IX. ke-
rületi szennyezés minél pontosabb 
lehatárolása érdekében. A lakosság 
egészséges környezete és biztonsága 
érdekében el akarjuk érni az Illatos 
úti Vegyi Művek kármentesítésének 
szakszerű folytatását.

A kerületi ÁNTSZ felhívását, 
melynek értelmében a Vegyimű-
vek tevékenységétől függetlenül 
sem szabad ivóvíz és/vagy fürdési 
céllal használni a talajvíz kutakból 
származó vizet, hiszen ezek a kutak 
nem szolgáltatnak ivóvíz minőségű 
vizet, a most elvégzett vizsgálatok 
mérési eredményei is alátámasztják. 
Ezen kutak vize bármikor szeny-
nyeződhet bakteriológiai és kémiai 
szennyezőkkel, illetve a műtrá-
gyák, növényvédőszerek, valamint 
a korábbi évtizedek nem megfelelő 
szennyvízkezelése miatt a talajvíz to-
vábbi (a Vegyiművektől független) 
szennyeződéseket is tartalmazhat, 
így a talajvíz kutakból származó víz-
nek ilyen célú felhasználását erősen 
ellenjavalljuk.

Megérkeztek az első 
mérési eredmények

Ügyfélfogadás
Év végén a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri 
Hivatal az előző évekhez hasonlóan csökkentett ügyfélfogadással működik. 
Utolsó munkanap: 2015. december 18. (péntek)
Első munkanap: 2016. január 04. (hétfő)
A december 21-e és december 31-e közötti ügyfélfogadási rend:
2015. december 21. (hétfő)  08.00 órától 12.00 óráig
2015. december 23. (szerda)  08.00 órától 12.00 óráig
2015. december 28. (hétfő)  08.00 órától 12.00 óráig
2015. december 30. (szerda)  08.00 órától 12.00 óráig
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Dr. Hiller István or-
szággyűlési képviselő, 
a Parlament alelnöke 

és Szabados Ákos 
polgármester is el-
kísérte a Mikulást 
a Gyermekmosoly 
Óvoda Bíró Mi-
hály utcai tagóvo-
dájának Barna 
maci csoportjába 
december 4-én. 
A gyerekek dal-
lal köszöntötték a 
vendégeket, majd 
a Mikulás minden-
kinek kiosztotta a 
csomagot. Végül 

Hiller István is átadta aján-
dékát az intézménynek; a két 
nagy szatyor rollereket, bukó-

sisakokat, különböző méretű 
labdákat és labdahálót rejtett.

y.

December 10-én tar-
totta a Kapitány-
pusztai Nappali Me-

legedő karácsonyi ünnepsé-
gét, amelyen Nemes László 
alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket Pesterzsé-
bet Önkormányzata nevé-
ben. Önkormányzatunk a 
korábbi évekhez hasonlóan 

idén is ajándékkal kedveske-
dett a Kapitánypusztai Nap-
pali Melegedő „lakóinak”. 
Az ünnepségen összesen 60 
darab, szappant, sampont, 
papír zsebkendőt, szalon-
cukrot, konzervet, levesport 
tartalmazó csomagot osztot-
tak ki a résztvevőknek. 

 y.

ÖNKORMÁNYZAT

Búcsú

– Szinte napra 25 éve an-
nak, hogy 1990. december 
7-én kineveztek Pesterzsé-

bet Önkormányzata jegyző-
jének.  Rengeteg testületi 
ülésen vettem részt azóta, 
mindenesetre arra nagyon 
büszke vagyok, ebben az el-
múlt két és fél évtizedben 
felsőbb szervektől csupán 
annyi törvényességi észre-
vételt kaptam, hogy egy ke-
zemen meg tudom számolni 
– mondta dr. Kiss Irén.

A címzetes főjegyző ez-
után bejelentette, hogy ez 
volt az utolsó képviselő-tes-
tületi ülés, amint részt vett. 

Elárulta, hogy a későbbiek-
ben „igazi” nagymamaként 
szeretné élvezni a hátralévő 
éveket. Dr. Kiss Irén megkö-
szönte a testület munkáját és 
bizalmát, majd sikeres mun-
kát kívánt a továbbiakra.

Illegális piac

Szabados Ákos polgár-
mester a polgármesteri hi-
vatal megítélése szerint ille-
gálisan működő Nagykőrösi 
úti nagybani piac ügyének 
aktuális állásáról adott tá-
jékoztatást. Mint elmond-
ta, a szükséges lépéseket az 
önkormányzat már a nyitás 
előtt megtette, emellett 
más szakhatóságokkal is 
felvette a kapcsolatot. A 
Budapest Főváros Kormány-
hivatala I. kerületi Hivatal 
Építésfelügyeleti Osztálya  a 
beruházást engedély nélküli 
építkezésnek minősítette, 
így az ügy már nem önkor-
mányzatunk kompetenci-
ája.  Az építtető-beruházó 
és tulajdonos azonban úgy 
ítéli meg, hogy Pesterzsébet 
Önkormányzata helytelenül 

járt el, akadályozza a piac 
működését. Most mát nem 
nagybani, hanem termelői 
piacról beszélnek, amelyre 
más jogszabályok vonatkoz-
nak, és erre hivatkoznak 
fellebbezésükben. Amint a 
polgármester elmondta, a 
cégnek természetesen van 
jogorvoslati lehetősége – 
amellyel élt is –, és ameny-
nyiben a hatóság nekik ad 
igazat, a működési engedélyt 
megkapják.

Akadálymentesítés

Pesterzsébet legjelentő-
sebb templomának akadály-
mentesítéséhez kérte Nemes 
László alpolgármester a kép-
viselő-testület támogatását. 
Mint elmondta, a Pesterzsé-
beti Demokratikus Koalíció 
szeretné elérni, ha a törté-
neti okok miatt kis dombon 
álló Szent Erzsébet Főplé-
bánia-templomot a kerekes 
székkel közlekedők is köny-
nyen meg tudnák közelíte-
ni, lévén az épület nemcsak 
vallási kegyhely, hanem szá-
mos kulturális rendezvény 
helyszíne, valamint kulturá-
lis látványosság is. – Ameny-
nyiben ez a kezdeményezés 
sikerrel jár, az akadálymen-

tesítést lehet folytatni a ke-
rület többi templománál is 
– tette hozzá.

Zajvédő fal

Mach Péter jelezte, hogy 
a hamarosan kezdődő vas-
úti körgyűrű-fejlesztés Pest-
erzsébetet is érinti, hiszen 
a jelenlegi egy helyett két 
vágány lesz, amely megnö-
vekvő vonatforgalommal 
jár majd. Mivel a probléma 
főként a Mediterrán lakóte-
lepen élőket érinti, felmérést 
készített az ott élők körében. 
A mintegy 120 nyilatkozó 
több mint 90 százaléka zaj-
védő falat és a fasor megújí-
tását tartaná szükségesnek, 
ehhez kérte a képviselő a 
testület segítségét.

Szemét-ügy

Csaszny Márton a sze-
lektív hulladékgyűjtő ud-

varok mellett elhelyezett 
illegális hulladék mennyisé-

gének szaporodására hívta 
fel a figyelmet. Emlékez-
tetett arra, hogy abban az 
időszakban,  amikor egy, az 
önkormányzat által megbí-
zott vállalkozás képviselője 
a hulladékgyűjtő közelé-
ben tartózkodott, és fülön 
csípte az éppen illegálisan 
hulladékot lerakni próbáló 
személyt, sikerült visszaszo-
rítani a lakosság ezen tevé-
kenységét. A Rendvédelmi 
Osztály munkatársai ebben 
az ügyben azért nem járhat-
nak sikerrel, mert egyen-
ruhájuk alapján messziről 
felismerik őket. Éppen ezért 
a képviselő kérte, hogy az 
önkormányzat ismét vegye 
fel az említett vállalkozással 
a kapcsolatot.

Kátyúk

Az elmúlt hetek idő-
járásának köszönhetően 
rengeteg helyen bomlott 

meg az amúgy is laza 
szerkezetű aszfalt, így 
sok kátyú van kerü-
letszerte. Komoróczy 
László javasolta, hogy 
a balesetek megelőzése 
érdekében – a rendel-
kezésre álló források 
függvényében – lehe-
tőség szerint még idén 

javítsanak ki minél több út-
hibát.         Sz.A.

Pesterzsébeti mindennapok
A december 3-ai képviselő-testületi ülés utolsó napirendi 
pontjában a képviselők több, a kerület lakosságát és életét 
érintő problémát, javaslatot vetettek fel.

Nem csak a Mikulás vitt 
ajándékot

Karácsonyi csomag
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TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!

Fokozott figyelmet fordítsanak azon személyekre, 
akik az utcán „pénzváltás” ürügyén megszólítják Önöket! A pénz 
felváltásakor a jóindulatú emberek figyelmét kihasználva a pénz-

tárcából nagyobb összeget kiemelve, az elkövetők futva távoznak. Az 
ünnepi vásárlás során figyeljenek értékeikre. A lakásukon főleg idős 

személyeket keresnek fel az elkövetők, és nagyobb szolgáltatók nevét 
felhasználva (ELMŰ, TIGÁZ, VÍZMŰ, FŐGÁZ, önkormányzat, pártok 
stb.) túlfizetésre vagy segélyre hivatkozva nagyobb címletű pénzt 

adnak a sértettnek át, a sértett saját maga mutatja meg, hol tartja a 
pénzét, amikor vissza akar adni az összegből. Az elkövetők a helyzetet 
kihasználva és a figyelmet elterelve eltulajdonítják a pénzét, értékeit.

TISZTELT LAKOSOK FIGYELMÉT FELHÍVJUK, A FENTI
SZOLGÁLTATÓK AZ ESETLEGES TÚLFIZETÉST KIZÁRÓLAG

POSTAI ÚTON UTALJÁK VISSZA VAGY JÓVÁÍRJÁK! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy TELEFONON KERESZTÜL IS 
jelentkezhetnek csalók. Az elkövetők a sértettek unokájának, vagy 

hozzátartozójának adják ki magukat, a hangjukat sírósra vagy 
kétségbe esetre változtatva. Súlyos balesetre hivatkoznak, hogy 

életmentő műtétre kell a pénz, vagy tartozása van és pénzt 
követelnek tőle, esetleg bántalmazták is. Általában az idős 

emberektől pénzt kérnek vagy értékeket, amelyet a ház elé vagy más 
helyre kell elvinniük, esetleg taxival megy egy személy érte. 

Ilyen esetekben soron kívül győződjenek meg, hogy a hozzátar-
tozójuk jól van-e. Idegeneket ne engedjenek be lakásukba, házukba!

HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTSÉK A 112-ES 
HÍVÓSZÁMON A RENDŐRSÉGET!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, FIGYELJÜNK AZ IDŐS EMBEREKRE! 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztálya a 
01000-9941/2012. bűnügyi számon nyomozást folytat a Btk. 166. § (1) bekez-
désébe ütköző és aszerint minősülő emberölés bűntett gyanúja miatt ismeret-
len tettes ellen az alábbi tényállás alapján. A rendelkezésre álló adatok szerint 
ismeretlen tettes 2012. szeptember 04-én 16:50 óra körüli időben a Budapest 
XX. kerület Ferenc utca és Szent Imre Herceg utca sarkán leszúrta M. László 
budapesti lakost, aki a kórházba szállítást követően életét vesztette. 

Az elkövető egy kb. 35 éves, 175 cm 
magas, vékony testalkatú, fekete, po-
facsontig érő, enyhén hullámos hajú, 
körszakállas, kifejezetten csontos 
arcú, feltűnően fehérbőrű férfi, aki 
az elkövetés idején khaki színű rövid 
ujjú pólót, valamint lehetséges, hogy 
szemüveget viselt.

Budapest Rendőr- főkapitánya brut-
tó 500.000 forint díjat tűzött ki a 
nyomravezetőnek. *
A bejelentő személyének adatait a 
rendőrség bizalmasan kezeli

Kérjük azokat, akik a fenti bűncselekménnyel, illetve a grafikán látható sze-
méllyel kapcsolatban információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság ingyenesen hívható 06-80-555-111-es telefon-
számán, illetve a 112 segélyhívón vagy munkaidőben a BRFK Életvédelmi 
Osztályának 443-5263-as telefonszámán.

* A díjkitűzés annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos ada-
tokkal rendelkezik, melynek segítségével a tettes azonosítható, bűnösségére a gyanú megala-
pozottá válik és ismereteit (szükség esetén a tanú védelmére megtett intézkedések mellett) 
ismerteti. A díjkitűzés visszavonásának jogát a rendőrség fenntartja. Elkésett a jelentkezés a 
díjkitűzésre, ha a díjkitűzés visszavonása közzétételre került.

Fokozottan figyeljünk értekeinkre 
a forgalmas helyeken, nagy tömeg-
ben!

* * *
Értéktárgyainkat, iratainkat min-

dig belső zsebben vagy zárható tás-
kában helyezzük el, amelyet szorosan 
testközelben tartsunk!

* * *

Vásárláskor, az áru válogatásakor 
soha ne tegyük le táskánkat, pénz-
tárcánkat a pultra, ne hagyjuk a be-
vásárlókocsiban vagy a kosárban!

* * *
A bankautomata használata előtt 

ellenőrizzük a kártyabefogadó, illet-
ve a készpénzkiadó nyílás sértetlen-
ségét!

* * *
Bankkártya hasz-

nálata esetén PIN-
kódunkat ne írjuk fel 
sehova, vigyázzunk a 
pénzfelvételkor, illetve 
a fizetésnél!

* * *
Ne hagyjunk értéket 

a gépkocsiban, az autó 
nem biztonságos tároló-
eszköz!

* * *

Üres táskát sem érdemes a ko-
csiban hagyni, hiszen a tolvaj csak 
a jármű feltörése után veheti ész-
re, hogy nem zsákmányolt semmit, 
ugyanakkor nekünk jelentős kárt 
okozhat!

* * *
Mindig zárjuk be az autó ajtóit, 

húzzuk fel az ablakokat, a riasztót 
kapcsoljuk be, még akkor is, ha csak 
pár percre szállunk ki!

* * *
Autónk indítókulcsát is nehezen 

hozzáférhető helyre tegyük el. A 
nadrág hátsó zsebe nem biztonsá-
gos!

* * *
Tömegközlekedési eszközökön 

fel- és leszállás közben figyeljünk 
környezetünkre is, táskánkat, cso-
magunkat lehetőleg tartsuk közel 
magunkhoz!

* * *
Vigyázzunk, mert vannak, akik 

kihasználják az emberek jóindulatát. 
Az ünnepek idején gyakran ado-
mánygyűjtők jelennek meg az utcá-

kon és lakókörnyezetünkben, akik 
valamilyen nemes célra hivatkozva 
próbálják megszerezni a pénzünket 
saját maguk számára. Egyesek ezzel 
az ürüggyel kísérelnek meg laká-
sunkba bejutni, ahol figyelmünket 
elterelik, hogy megszerezzék értéke-
inket. Fontos tudni, hogy a valódi 
adománygyűjtő szervezetek soha 
nem kérnek készpénzt, minden eset-
ben csekk befizetésével lehet őket 
támogatni.

• Soha ne adjunk az adomány-
gyűjtőknek készpénzt!

• Ne engedjünk be idegent a la-
kásba, bármilyen indokra hivatkozik 
is!

• Ajtónyitás előtt győződjünk 
meg róla, hogy ki akar bejutni!

• Ha otthonunkban nagyobb 
pénzösszeget tartunk, azt tegyük 
biztonságos, mások által nem ismert 
helyre!

sz. 

Bűncselekmény esetén azonnal 
tegyen bejelentést a legközelebbi 
rendőrkapitányságon, vagy az in-
gyenesen hívható 107-es, illetve 
112-es segélyhívó számokon!

Az ünnepek előtt is biztonságban
Alig több mint egy hét múlva itt a karácsony. Az egyre fokozódó ünnepi han-
gulatban, a nagy rohanásban sokszor megfeledkezünk a legalapvetőbb va-
gyonbiztonsági szabályokról. Azért, hogy ünnepünk valóban békés és nyugodt 
legyen, érdemes betartani az Országos Rendőr-főkapitányság tanácsait.

Képünk illusztráció
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– Már abban az időben, 
amikor én jártam a főisko-
lára, nagyon népszerű volt 
ez a verseny. Az osztály-
társaim majd’ mindegyike 
indult rajta. Békés András 
és Iglódi István vezették az 
osztályunkat. Békés tanár 
úr az Operaház főrendező-
jeként működött akkori-
ban, Iglódi István szintén 
nem volt közömbös a zenés 
színház iránt. És nem feled-
kezhetünk meg a versenye-
ket szervező, fantasztikus 
énektanárról, Bagó Gizellá-
ról sem.

– Minek köszönhették 
népszerűségüket ezek a 
sanzonversenyek?

– Bemutatkozási lehe-
tőséget adtak másodévben, 
amikor még kizárólag osz-
tálytermi vizsgákon léptünk 
fel.

– Bölcs dolog az operett-
musical szakos évfolyam-
társakkal versenyre kelni?

– Ez sanzonverseny. Nem 
pusztán a szép éneklés szá-
mít, az előadóművészet is 

éppoly elengedhetetlenül 
fontos. Televíziós forgatáson 
találkoztam Szakcsi Lakatos 
Bélával, aki megmutatta 

nekem az egyik dalát, amit 
azonnal el is kértem tőle, 
hogy előadhassam a dalver-
senyen. Nemcsak megkap-
tam a szerzeményt, de Béla 
kísért is.

– A győzelmet követően 
miért kereste fel Neményi 
Lilit?

– Mert ő alapította a dí-
jat. Részt is vett a versenye-
ken, azonban akkorra beteg-
sége megakadályozta abban, 
hogy személyesen láthasson. 
Ezért kerestem fel én. Ké-
sőbb vágyat éreztem, hogy 
jobban megismerjem, hogy 
elmélyüljek életművében.

– A zenés szerepek vé-
gigkísérik egész pályáját. 
Egyik legismertebb a Kö-
lyök a Padlásból, amely-
ben a bemutató óta eltelt 
27 esztendőben Ön lépett 
a legtöbbször színpadra a 
Vígszínházban.

– Igazság szerint az csak 
kis része a zenés életem-
nek. Harmadévben, a József 
Attila Színházban Bertold 
Brechttel kezdtem, egy évre 

rá a Taps című musical fő-
szerepét játszhattam Ga-
lambos Erzsivel, aztán jött a 
Csárdáskirálynő a Margitszi-

geti Szabadtéri Színpadon, 
Garas Dezső rendezésében, 
a Vígszínházban a Csókos 
asszony, az Operettben a 
Muzsika hangja…

– Legutóbb pedig a 
Pannon Várszínházban. A 
Máté Péter musical, az Egy 
darabot a szívemből című.

– Elképesztő, milyen re-
neszánszát élik a Máté Pé-
ter-dalok a fiatalok körében. 
Álmomban sem hittem vol-
na, hogy hangosan brávóz-
nak majd a számok után a 
mai tízen-huszonévesek.

– Még mielőtt közbevág-
tam, említette a Muzsika 
hangját. Nyáron a Város-
majorban Muzsika hangjai 
címmel gyerektábort veze-
tett. Csinált már hasonlót 
régebben is?

– Nem, 
soha. Bán 
T e o d ó r a , 
a Szabad 
Tér Színház 
i g a z g a t ó -
ja kért fel. 
Egy hónap 
alatt négy 
gyerekcso-
porttal fog-
lakoztunk, 
m i n d e n 
p é n t e k e n 
bemutatva 
az addig 
elvégzette-
ket, a jele-
neteket a 

Muzsika hangjából. Nekem 
kellett kidolgoznom a teljes 
programot: a költségvetést, 
a tematikát, a meghívan-

dó zenészeket, tánctanárt, 
koreográfust, drámapeda-
gógust. A gyerekek feled-
hetetlen sikert arattak és 
feledhetetlen örömet adtak 
nekem.

– Saját fia is nyomás 
alatt van, már a színészi pá-
lyát illetően?

– Nem. Nem szeretném, 
ha színész lenne. Ő viszont 
nagyon szereti a színházat. A 
nyári táborban is hébe-hóba 
besegített nekem.

– Kismama koráig tény-
leg vegetáriánus volt, amit 
terhessége alatt hagyott el?

– Így igaz, azonban 
utánaolvastam, ezért Márk 
fejlődése érdekében kicsit 
visszaszoktam a húsra. Nem 
lettem nagy húsevő, de fehér 
húsokat fogyasztok.

– Ez meghatározza 
önöknél a karácsonyi me-
nüt? Vagyis töltött káposz-
ta nem lesz az asztalon?

– Nagyszüleim Fran-
ciaországban ismerkedtek 
össze, azóta családunkban 
elég erős a francia kony-
ha hatása. A Szentestét 
mindnyájan együtt töltjük 
anyukáméknál, és közösen 
gondoskodunk az ünnepi 
vacsoráról. Megesett már, 
hogy valaki kért töltött ká-
posztát, és én elkészítettem 
szabolcsi módra, kukoricás 
töltelékkel. Édesanyám, nő-
vérem, unokahúgom mind-
annyian remekül főznek. 
Jellemzően újdonságokat 
próbálunk ki, nincsen meg-
határozott menüsor.

Ditzendy Attila

Évtizedek után ismét 
Neményi Lili esten lépett fel Pápai Erika
A Gaál Imre Galériában tartott nagysikerű Neményi Lili est 
idei sztárfellépőjének Pápai Erikát kérte fel Bagó Gizella, aki 
köszöntőjében elmondta: Erika főiskolásként megnyerte a 
másodévesek sanzonversenyét.

ÁRIA- ÉS DALEST
Kokas László és Király Valéria 
barokk és romantikus áriákból 
összeállított műsorral várja az 
érdeklődőket 2016. január 23-
án 17 órától a Csili Művelődési 
Központban.

ROMA HAGYOMÁNYOK

A romák múltját, hagyományait 
bemutató kiállítást tekinthetik 
meg az érdeklődők a Csili Mű-
velődési Központ könyvtárában 
december 22-éig. A különleges 
tárlat egy különleges, sokak 
által nem ismert, rég elfele-
dett világba enged bepillantást 
Sztajkó József roma képzőmű-
vész ősi roma foglalkozásokat 
bemutató babáin keresztül.
A kiállítás a könyvtár nyitvatar-
tási idejében, hétfőn, szerdán 
és pénteken 13 és 19, kedden 
és csütörtökön 9 és 13 óra kö-
zött látogatható.          y.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

November 26-án Vass István 
zongoraművész jótékonysági 
hangversenyt adott a Zeneis-
kola Máté Jánosról elnevezett 
alapítványa javára. A szép 
számmal összegyűlt közönség 
betekintést nyerhetett a művész 
nemzetközi zongoraversenyre 
való felkészülésébe, amely Bul-
gáriában lesz decemberben. Az 
esten Bartók és Liszt műveket 
hallhattunk egy kiváló zongoris-
ta tolmácsolásában. A verseny 
anyaga Bartók: II. Burlesque, 
Liszt: Manók tánca (Koncert-
etűd), Scherzo és Induló, 
Spanyol Rapszódia, valamint 
Bartók: Szonáta c. műveiből 
tevődött össze.
A műsorvezető, Hegyes Ádám 
részletesen, érdekfeszítően is-
mertette a darabokat, felhívva 
a figyelmet a művek érdekessé-
geire, ezzel elnyerve a jelen lévő 
gyermekek tetszését is. Különö-
sen a Manók tánca c. darab me-
seszerűségének kiemelésével 
tudta lekötni a kis növendékek 
figyelmét.   Sz. Zs.
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Hagyományaihoz híven a 
Lajtha László Művészeti Is-
kola ebben az évben is meg-
rendezte fotókiállítás meg-
nyitóval egybekötött ünnepi 
hangversenyét az intézmény 
Máté János termében.

Balásházi Bálint megbí-
zott igazgató nyitotta meg az 
estet pár mondattal a hagyo-
mányokról, majd ismertette 
az iskola tanulóinak eddig 
elért szép eredményeit, végül 
átadta a szót Fabók Katalin-
nak, aki megnyitotta a fo-
tókiállítást. Kedves gesztus-
ként a jelenlévő két Erzsébet 
nevű kolléganőt is köszön-
tötték névnapjuk alkalmából 
egy-egy virágcsokorral.

Ezek után kezdetét vette 
a zene. Először üde színfolt-
ként virtuóz citeramuzsikát 
hallhattunk. Azután a kö-
zeljövőben megrendezésre 

kerülő két zongoraversenyre 
készülő növendékek mutat-
ták be versenyanyagukat. 
Öröm volt hallgatni a jól fel-
készült, elkötelezett gyere-
keket.  Mindannyian szépen 
formált, karakteres műsort 
játszottak, amely egyaránt 
dicséri tanuló és tanár mun-
káját.

A sok zongoraszót vo-
nósok, fúvósok színesítet-
ték. Nagyon szép hegedű-, 

brácsa- és harsonaműveket 
szólaltattak meg a szereplő 
növendékek.

Végül méltó zárószám-
ként a nagyszerű Magyar 
táncban gyönyörködhetett 
a közönség, amely fuvolán 
hangzott el.

Összességében elmond-
ható, hogy sokszínű, tartal-
mas estét tölthetett el a szép 
számú és lelkes közönség.

Sz. Zs.

Erzsébet-napi hangverseny
November 18-án a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola adott otthont a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet által szervezett 
Sisi Szavalóversenynek.

A nyertesek és felkészítő 
tanáraik:
I. kategória: általános isko-
la 5-6. osztály
1. Szmolek Panna 5. oszt. 
XX. ker. József Attila Ált. 
Isk. Heimné Drenyovszky 
Barbara
2. Király Bálint 6. oszt.  XX. 
ker. Lázár Vilmos Ált. Isk. 
Sztankóné Rácz Anna
3. Nagy Boglárka 5. oszt.  
XX. ker. József Attila Ált. 
Isk. Heimné Drenyovszky 
Barbara

II. Kategória: általános isko-
la 5-6 oszt. NEMZETISÉGI
1. Szász Anna 6. oszt. XX. 
ker. József Attila Ált. Isk. 
Főző Tamás
2. Kreisz Kincső 6. oszt. 
Taksony Vezér Német Nem-
zetiségi Ált. Isk. Hontváriné 
Haraszti Katalin
3. Knáb János 6. oszt. 
XVIII. ker. Pestlőrinci Né-
met Nemzetiségi Ált. Isk. 
Imréné Farkas Katalin

III. Kategória: általános is-
kola 7-8. osztály
1. Vámos Emma 8.  oszt. 
XX. ker. Lázár Vilmos Ált. 
Isk.Székely Katalin
2. Buczkó Réka 7. oszt. XX. 
ker. Lázár Vilmos Ált. Isk. 
Sztakóné Rácz Anna
3. Ádám Borka 7. oszt. XVII. 
ker. Balassi 8. évf. Gimnázi-
um Molnárné Tóth Ágnes
IV. Kategória: általános is-
kola 7- 8. osztály NEMZE-
TISÉGI
1. Mikó János 7. oszt. Tak-
sony Vezér Német Nemze-
tiségi Ált. Isk. Hontváriné 
Haraszti Katalin
2. Knapp Dorottya Olympia 
7. o. XVIII. ker. Pestlőrinci 
Német Nemzetiségi Ált. Isk. 
Imréné Farkas Katalin

3. Duna Dorottya 7. oszt. 
XX. ker. József Attila Ált. 
Isk.  Főző Tamás
V. Kategória: Gimnázium
1. Koleszár Tamás 9. oszt. 
XX. ker. Német Nemzetiségi 
Gimnázium Ágnes Kóbor
2. Dobó István  9. oszt. XX. 
ker. Német Nemzetiségi 
Gimnázium Ágnes Kóbor
3. Kenéz Antónia 9. oszt. 
XX. ker. Német Nemzetiségi 
Gimnázium Ágnes Kóbor

Sisi szavalóverseny

Neményi Lili esten mutatkoz-
tak be a Színház- és Film-
művészeti Egyetem (SZFE) 
másodéves hallgatói novem-
ber végén a Gaál Imre Galé-
riában. Az Erzsébet Napok 
szokásos, nagysikerű prog-
ramjával immár nyolcadik al-
kalommal léptek az erzsébeti 
közönség elé a színinöven-
dékek. Az idei sztárvendég 
Pápai Erika volt.

– Százötven éves a szín-
művészeti egyetem, ezért 
most ezen a napon, ame-
lyen mindig Neményi Lilit 
köszöntjük, emlékezzünk 
az alapítványra, amit in-

tézményünkben tett, kerek 
nyolcvan esztendeje. Az 
egykor jelentős összeg ka-
mataiból jutalmazhatjuk 

azokat a hallgatókat, akik 
sanzont, megzenésített ver-

seket énekelnek – mondta 
köszöntőjében Bagó Gizel-
la, az SZFE énektanára, aki 
felidézte, miként kerültek a 
Gaál Imre Galériába. Mint 
elmondta, D. Udvary Ildi-

kó múze-
umigazgató 
látta az 
egyik ének-
versenyt, s 
m e g h í v t a 
a győztese-
ket, hogy 
ne csupán 
az egyetem 
Ódry Szín-
padán bizo-
nyíthassák 

tehetségüket, hanem az er-
zsébeti közönség előtt is.

Lestyán Attila harmad-
éves növendék hangulatos 
dallal köszöntötte a Katali-
nokat, akik az előadás nap-
ján ünnepelték névnapju-
kat. Kurely László markáns 
előadásán keresztül pillant-
hattunk be a műhelymun-
kába, mit is kezdhet egy 
másodéves prózai színész 
tanonc Händel áriájával. A 
tavaly megismert Vizi Dávid, 
aki szintén prózai szakra jár, 
Rossini Sevillai borbélyának 

rágalomáriájának értő tol-
mácsolásával bizonyította, 
hogy énekesként sem vall 
szégyent a színpadon. Balogh 
Veronika sugárzó bájával és 
eszköztelen egyszerűségével 
elbűvölte a közönséget.

A vendégként fellépő 
Pápai Erika Szirmai Albert-
Gábor Andor szerzőpáros A 
testőr című dalának előadá-
sát vastapssal jutalmazta a 
nagyérdemű.

DIA

Egészen a 
‚
70-es évekig repítette 

vissza az időben az idei Erzsébet Bál 
a vendégeit. A szervező és a prog-

ramnak hagyományosan helyet adó Csili 
Művelődési Központ jóvoltából az est 
az ABBA jegyében zajlott. A színpadon 
életre keltek azok a sztárok, akik akik a 
popkultúra legnagyobb európai hullámán 
lovagoltak, és a diszkó akkor ismert csú-
csai voltak. Játszott a Coctail zenekar, 
éjféltől pedig B. Tóth Lászó poptarisznyá-
val szórakoztatta a nagyérdeműt.

Színészpalánták a galériában

Erzsébet Bál az ABBA jegyében

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN



112015. december 15. ERZSÉBET NAPOK

Igazán színvonalas élmény-
nyel lehettek gazdagabbak 
mindazok, akik ellátogattak 
az Erzsébet Napok egyház-
zenei kórushangversenyére 
november 28-án a Szent Er-
zsébet Főplébánia-templom-
ba. Saját kórusaink mellett 
fellépett az érdi Avia Cantrix 
Leánykar. Az egyházi muzsi-
kák között számos Kodály-
mű, sőt, kortárs szerző, 
Kocsár Miklós alkotása is 
felcsendült.

Az egyházi év utolsó nap-
ján a templom két oldalsó 
freskója – a tékozló fiú haza-
érkezését és Jarius leányának 
felélesztését elmesélők – 
alatt gyülekeztek az izgatott 
énekesek.

– „Hogy mi a zene?”– 
tette fel Heinrich Heine, a 
romantika utolsó költőjének 
kérdését Rózsavölgyi Ildikó 

karnagy, a kórushangver-
seny művészeti vezetője, 
majd folytatva a német lí-
rikus sorait, így válaszolt: 
– „Szeretném elmondani, ez 
egy csoda, a gondolat és a 
látomás között áll, ábrándos 
közvetítőként a szellem és az 
anyag között, mindkettővel 
rokon, és mégis különbözik 
tőlük.”.

Kovács Eszter alpolgár-
mester megnyitójában, en-

gedve a hely szellemének, 
ismertette a hallgatósággal 
a mise részeit, érzékeltetve 
a hit, a vallás és a muzsika 
elválaszthatatlan összekap-
csolódását. Áttérve a rímek-
re, megvilágította a zene és a 
költészet örök összefüggését. 
Később a zenehallgatás, e 
sajátos befelé fordulás álla-
potát idézte elénk.

– A zene az élet olyan 
szükséges része, akár a le-

vegő – fogalmazott Kovács 
Eszter, majd kitért a közelgő 
adventi gyertyagyújtásra, a 
várakozásra: a békességre, 
a pihenésre, a nyugalomra, 
a szeretetre, a megértésre, 
aszerint, kinek melyik hi-
ányzik a hétköznapokban. 
Az alpolgármester végezetül 
John Lennont idézte: „Isten 
azért teremtette a zenét, 
hogy szavak nélkül tudjunk 
imádkozni”.

A szavak ezt követően 
átadták helyüket a muzsi-
kának, a közös éneklésnek. 
Az Árpád-házi Szent Er-
zsébet Énekkarnak, az Avis 
Cantrix Leánykarnak, a 
Canto Armonico kamara-
kórusnak, a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskarnak, a 
Soli Deo Gloria-nak, a Vox 
Voluptatis Kórusnak, és 
természetesen az összkari 
produkciónak és az orgonán 
közreműködő Homor Máté-
nak.          DIA

Adventi kórushangverseny

Az idei Erzsébet Napok prog-
ramsorozatba illeszkedő 
Kossuth Szónoklatversenyre 
tizennégy általános, illetve 
középiskolás diák nevezett. 
A feladat cseppet sem volt 
egyszerű, hiszen eredeti Kos-
suth-szövegeket kellett meg-
tanulniuk a résztvevőknek.

A 16. alkalommal meg-
rendezett versenyen a Pesti 
Hírlap 1844. június 30-i ve-
zércikke mellett döntöttek a 
szervezők. Emellett szabadon 
választott beszédet is hoztak 
a versenyzők, Kossuth vagy 
kortársai szónoklatai közül.

Fekete Katalin, az Oktatá-
si, Kulturális és Informatikai 
Bizottság elnöke, Komoróczy 
László képviselő, Gavlik Ist-
ván, a Kossuth Szövetség 
örökös tiszteletbeli elnöke 
zsűrizték a versenyzőket. A 
Kossuth Társaság elnöke, dr. 
Sturcz Zoltánné elmondta: 
erős mezőny verbuválódott a 
Kossuth Lajos Gimnázium, a 
Qualitas Középiskola, a Nagy 
László Általános Iskola és 
Gimnázium, valamint a Lázár 
Vilmos és a Török Flóris Ál-
talános Iskola diákjaiból.

1. helyezett lett Vámos 
Emma a Lázár iskolából, 2. a 
szintén Lázáros Deim Zsófia, 
3. helyre a Török Flóris is-
kola tanulója, Jászai Dorina 
került. Sólymos Olivér kü-
löndíjban részesült.

A középiskolások közül 
mindhárom dobogós he-
lyen Kossuthosok végeztek: 
Köröskényi Emese, Kiss 
Bendegúz és Munzáth Kris-
tóf. Különdíjat a Qualitas 
tanulója Genetheim Richárd 
érdemelt ki. A győztesek to-
vábbmehetnek a Kossuth 
Szövetség jövő évi országos 
szónokversenyére.

– Minden felkészítő ta-
nárnak, versenyzőnek  em-
léklapot, ajándékkönyveket 
adtunk. Az első helyezett 
pedig társaságunkkal tarthat 
a tavaszi, negyvennyolcas 
hősök nyomában tett em-
lékkirándulásunkon – árulta 
el az elnök.         D. A.

Kossuth Lajos 
nyomdokain

Egy évtizeddel ezelőtt ala-
kult a Csili Üvegvarázs Stú-
diója. A jeles eseményt az 
Erzsébet Napok keretében 
nyílt kiállítással köszöntöt-
ték az alkotók. A megnyitón 
a La Stella Énekstúdió ifjú 
tehetségei szórakoztatták a 
megjelenteket. 

Megnyitójában Fekete 
Katalin, az Oktatási, Kultu-
rális, Ifjúsági és Informatika 
Bizottság elnöke elárulta: 
névnapi rózsái az üvegfes-
tőktől kapott vázában díszí-
tik az otthonát.

Várhalmi András, a Csili 
igazgatója megjegyezte, sokat 

köszönhetnek Lehoczkiné Fe-
kete Emese festőművésznek, 
amiért tíz esztendeje elindul-
hatott az Üvegvarázs Stúdió.

Homoki Anikó, a stúdiót 
alapító üvegművész emlé-
kezett a kezdetekre, mint 
mondta: Emesével együtt 
bábáskodtak a születésnél, 
s kiemelte: ha nincs a Csili, 
akkor nem is találkoztak 
volna, és helyük sem lenne a 
munkára, a kiállításokra.

Az eltelt évtized alatt 
számos helyen rendeztek 
tárlatot, többek között a Fla-
menco Hotelben, idén pedig 
Sissi pályázaton vettek részt 
többen a csoportból, akik 
munkáikért különdíjat érde-
meltek ki.

– „Az üvegfestészet tény-
leg a lélekhez szól” – folytat-
ta Róth Miksa gondolataival 
a művésznő. – Remélem, a 
ragyogás látszik a kiállított 
műveken, a tíz év ragyogása 
– fűzte hozzá.

Fekete Emese megnyitó-
jában tudományos alapos-

sággal vette számba az üveg 
keletkezésének legendáit 
és tudományos magyaráza-
tait. Mint fogalmazott: az 
üveget, mint annyi mást a 
világon, a természet hozta 
létre. Külön kitért Louis 
Comfort Tiffany, sokak 
mellett a tiffany lámpa 
alkotója és a már idézett 
Róth Miksa életművének 
fontosságára.

Róth Miksa ablakai dí-
szítik egyebek közt a Parla-
mentet, a Gresham palotát, 
a Magyar Nemzeti Bankot, 
a Zeneakadémiát, a Kálvin 
téri református templomot.

A beszédek végeztével a 
stúdió tagjainak emléklapot 
nyújtottak át a tízesztendős 
alkotómunka emléke gya-
nánt.

D. A.

Az Erzsébet Napok 
zárórendezvényén, 
december 6-án 

telt házas koncertet adott 
a Benkó Dixieland Band 
a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar és a Banchieri 
Singers közreműködésével. 
A Karácsonyi misét a rossz 
idő ellenére sokan a Város-
háza mögött elhelyezett kive-
títőn követték végig.

Üvegvarázs

Karácsonyi mise
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A Canto Armonico kamarakórus
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„Lehet egy kicsivel több?” 
helytörténeti kiállítás a Pesterzsé-
beti 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. 

Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi-
díjas keramikusművész kiállítása
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megnyitó ünnepség: 2016. január 
20., szerda, 17 óra

Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
január 20. – 2016. március 6.

Szinte János szobrászművész 
kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2016. január 
27., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
január 27. – 2016. március 6.

„A festészet szent öröm”
Válogatás Molnár-C. Pál festőművész 
életművének egyik legkiemelkedőbb 

korszakában – az 1920-30-as években 
– készült mesterműveiből.
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2015. 
november 4. – 2016. január 3.

Molnár-C. Pál festőművész kiállítá-
sának időtartama alatt múzeumpe-
dagógiai tárlatvezetéseket tartunk:
- „A festészet szent öröm” /Molnár-C. 
Pál festészete/
- „Gyönyörködni, élvezkedni – már 
fényűzés” /plakátok, étlapok, illuszt-
rációk/
Előzetes, telefonos egyeztetetés: 
06-1-283-1779

A Molnár-C. Pál kiállítás 
zárórendezvénye
Csillag Péter, a Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeum vezetője és D. 
Udvary Ildikó múzeumigazgató be-
szélget Molnár-C. Pál művészetéről.
Csabay Domonkos zongoraművész 
koncertje.
Helyszín: Gaál Imre Galéria
2016. január 3., vasárnap, 16 óra

AJÁNLÓ

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

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

Színes péntekek: minden pénteken 17 órakor más 
klubba várjuk szeretettel a kicsiket és nagyokat.
• December 18-án Társasjáték klub
• Január 8-án Időutazók klubja 
• Január 15-én Kézműves Kuckó

Játékkészítők klubja: szerdánként, és min-
den páros hét péntekén 15 órától vár-
ja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logi-
kai és kézműves játékokkal ismerkednének. 

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban ja-
nuár 4-én, hétfőn 17 órakor, az olasz klubban 
pedig január 25-én, hétfőn 17 órakor várja a 
nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A né-
met klub következő foglalkozása január 11-én, 
hétfőn 17 órakor lesz. A francia klubban Me-
gyeri Béla várja a társalgókat december 21-én 
és január 18-án, hétfőn, 17 órakor. Az orosz 

klub következő foglalkozása pedig december 
16-án és január 20-án, szerdán 17 órakor lesz.

Kiállítás: Galériánkban Holka Edit Katalin 
„ÖRÖKség” című festménykiállítását tekinthe-
tik meg. Tárlóinkban pedig Halász Csilla faékszer 
kiállítását nézhetik meg.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy december 24-27-ig, 
illetve december 31-től január 3-ig zárva leszünk!

Játszóház! 
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
2016. jan. 6-án: Vízkeresztről mesél 
Ági néni
2016. jan. 20-án: Farsangi maszkokat 
készítünk

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 15.30-tól

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 
móka; 10.10: Bábos torna
Első foglalkozás: 2016. jan. 4.

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni válasz-
tókörzet képviselőjének fogadóórája
2016. jan. 6-án, 18.00-kor

Minden Olvasónknak áldott 
Karácsonyt és boldog 

Új Esztendőt kívánunk!

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

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

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytörténeti ki-
állítás
Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Folyamatosan frissülő információk a ren-
dezvényeinkről elérhetőek a 

www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!

Rendezvényeink

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 
2015. dec. 24-27-ig és dec. 31 - 
2016. jan. 3-ig zárva leszünk!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!
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December 2-án immáron 10. 
alkalommal tartották meg 
a pesterzsébeti óvodások-
nak a Mikulás Kupát. Idén 
10 csapat állt rajthoz, és a 
hagyományoknak megfelelő-
en természetesen mindenki 
győztesként térhetett haza.

Varga Sándor sportrefe-
rens, az esemény házigaz-

dája szervezte meg az ön-
kormányzat támogatásával 
az óvodások Mikulás-ver-
senyét. Az ovisokat Juhász 
Lajosné alpolgármester 
köszöntötte, kívánt nekik 
jó versenyzést és sok aján-
dékot.

A Csili Művelődési Ház 
színháztermében az ovisok 
énekére megérkezett a Mi-

kulás is, aki természetesen 
végigizgulta a megmérette-
tést. Miután a Mikulás he-
lyet foglalt a színpadon, a 
Pesterzsébeti Művészeti Stú-
dió táncosainak bemutatója 
következett, majd az általuk 
vezetett bemelegítés.

A csapatok 4 verseny-
számban – zsákváltó, öl-
töztető-váltó, szaloncukor-

váltó és Miku-
lásöltöztető-vál-
tó – mérték össze 
gyorsaságukat és 
ügyességüket. 

A jó hangula-
tú és izgalmakban 
bővelkedő verseny 
végén mindenkit 
győztesnek hirdet-
tek, majd a Miku-
lás és segédei min-
denkinek átadták 
jól megérdemelt 
jutalmát, egy-egy 
csomagot.     Sz. A.

Az AIDS világnapja 
alkalmából szerve-
zett rendezvényt 

a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XX. Kerüle-
ti Hivatala – Pesterzsébet 
Önkormányzata és a Csili 
Művelődési Központ támo-
gatásával – november 30-
án. A programra meghívott 

kerületi 14-18 éves diákokat 
Szabados Ákos polgármes-
ter, a rendezvény fővédnö-
ke köszöntötte.  A fiatalok 
elsőként dr. Zacher Gábor, 
a Honvéd Kórház Sürgőssé-
gi Betegellátó Osztályának 
osztályvezető főorvosa „Szú-
r6od” című előadását hall-
gathatták meg. A népszerű 
szakember videoklipekkel és 

zenével tarkított, közvetlen 
hangú tájékoztatója hatal-
mas sikert aratott a résztve-
vők körében.

Ezt követően a Csili szín-
háztermének aulájában inte-
raktív foglalkozások várták 
a diákokat, a kihelyezett 
tablókról, prospektusokból
pedig az AIDS-szel és a 

HIV-fertőzéssel kapcsolatos 
tudnivalókról, a megelőzés 
lehetőségeiről, a hazai sta-
tisztikákról tájékozódhattak.

A programot dr. Szlávik 
János, az egyesített Szent Ist-
ván és Szent László Kórház 
osztályvezető főorvosának 
szintén nagy sikert aratott 
előadása zárta.

y.

Hagyománnyá vált a 
Gézengúz Óvodá-
ban a szülőkkel kö-

zös Adventi Kreatív Kézmű-
ves Délután. A csoportok 
más és más karácsonyi, illet-
ve adventi díszeket, ajándé-
kokat készítettek. A Csiga- 
Biga csoport kockacukorból 
mécsestartót, adventi ko-
szorút, a Kismackó csoport 
karácsonyi kínálótányért 
dekupázs technikával, szá-
rított gyümölcsök felfűzését 
és adventi ajtódíszt, a Katica 
csoport asztaldíszt, adven-

ti koszorút, mécsestartót, a 
Papírsárkány csoport pedig 
papírgúlából fenyőfát, szal-
vétatartót, dekupázs techni-
kával díszdobozt, hajtogatott 
hópelyhet készített. 

A gyermekek izgatottan 
várták ezt a délutánt, hogy 
szüleikkel közösen barkácsol-
hassanak. A délután kelle-
mes hangulatban telt, sokan 
elhozták a testvérüket, nagy-
szüleiket is. A karácsonyi ze-
nehallgatás, sütievés, teázás 
és beszélgetés közben gyorsan 
elkészültek a szebbnél szebb 
alkotások. Mindenki öröm-
mel vitte haza a saját készí-
tésű kincseit. A legfontosabb 
és legmaradandóbb élményt 
ezen a délutánon a gyermekek 
számára a jó hangulatban, sze-
retteikkel együtt, hasznosan 
eltöltött idő jelentette. 

Jubileumi Mikulás Kupa Szúr6od

Adventi készülődés

Valódi falusi disznóvágás 
hangulata költözött novem-
ber végén a Gézengúz Óvo-
da kertjébe. Nem meglepő, 
ugyanis a hagyományőrző 
intézményben több mint egy 
évtizede megtartják az And-
rás-napi kolbásztöltést.

E napon a Vackor és 
Gyöngyszem tagóvoda nagy-
csoportosai is átjöttek, így 
összesen majdnem kétszáz 
lurkó ünnepelte András 
napját a kertben és az épü-
letben.

Amíg a kertben többen 
körtáncoltak, mások cél-
ba dobtak – természetesen 
hangulathoz illő malacokat 
ábrázoló céltáblára –, addig 
megint mások izgatottan 
tömörültek a kolbásztöltő 
körül, amelyet kisvártatva 
szakavatott mester fogott 
munkára, a kis kezek hatha-
tós segítsége mellett. A kol-
básztöltő tőszomszédságéban 
már sistergett a szalonna, 
hogy ebédre ízletes töpörtyű 
süljön belőle a nyílt láng fö-
lött terpeszkedő kondérban.

Odabent eközben só-liszt 
gyurmából malacfejeket for-
máztak, de volt diavetítés 
is, a Kismalac és a farkasok 
című mese képeit figyelték a 
csillogó szemek.

A konyhából mennyei 
illatok szöktek ki, belengve 
az egész óvodát. Odabent 
folyamatosan készültek a 
katonák, természetesen fris-
sen sütött (ha nem is frissen 
töltött) kolbászból. Nem le-
hetett kihagyni a kóstolót. 
Pazar íz, kevés zsír és finom-
ra darált töltelék omlott szét 
az ízlelőbimbókon.

Buc-Horváth Gabriel-
la óvodavezető elmondta, 
az oktatási bizottságnál 
pályáztak, hogy fusson az 
alapanyagokra. Hozzátette: 
a 113 éve emelt épületben 
110 esztendeje működik 
óvoda, ez a jelentős kor su-
gallta a hagyományőrzés ih-
letét. A kolbásztöltés mellett 
tartanak Mihály-napi vásárt, 
adventi készülődést, Hús-
vétvárót és pünkösdölőt is.

Ditzendy

Vidéki hangulat a Gézengúzban
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A Pesterzsébeti Baross Né-
met Nemzetiségi Óvoda évek 
óta csatlakozik nagy öröm-
mel a civil kezdeményezésű 
„Gondolkodj egészségesen! 
Program”-hoz azzal a céllal, 
hogy az óvodai nevelőmunká-
ban még hangsúlyozottabbá 
váljon az egészségnevelés.

Meggyőződésünk, hogy 
külső szervezetekkel való 
együttműködés és ennek 
közvetítése a szülők felé rá-
irányítja a figyelmet arra, 
hogy járjunk nyitott szem-
mel, és kapcsolódjunk olyan 
programokba, amelyek segít-
ségével egészségünket épít-
hetjük, gondolkodásunkat 
formálhatjuk.

A program kereté-
ben idén november 27- 
én országosan zajlott az 
EgészségZsákok átadása a 
kiscsoportos óvodásoknak, 
akik örömmel vitték haza a 
csomagot. Aznap kiemelten 

foglalkoztunk a csoportok-
ban az egészségnevelés te-
vékenységbe ágyazásával, és 
megerősítettük a napi vita-
minszükséglet bevitelének 
fontosságát.

Szabóné Kádár Katalin

„Gondolkodj egészségesen” 
A Kerekerdő Óvodában ha-
gyomány, hogy az évszako-
kat játszóház szervezésével 
engedjük útjukra. Novem-
ber 27-én leggazdagabb, 
legszínesebb évszakunktól 
búcsúztunk, köszöntük meg 
ajándékait, gyümölcseit, 
terméseit. 

Fekete Katalin, az Ok-
tatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Informatikai Bizottság elnö-
ke nyitotta meg a délutánt, 
és adta át ünnepélyesen 
az óvoda frissen kicserélt 
nyílászáróit. Pesterzsébet 
Önkormányzata sikeresen 

pályázott középületeinek 
energetikai korszerűsítésé-
re, ebben a projektben ve-
hetett részt a Pesterzsébeti 
Kerekerdő Óvoda mindkét 

épülete, így a családok már a 
megújult, megszépült intéz-
ményben tölthettek el kelle-
mes órákat. 

Ahogy ilyenkor szokás, 
az óvoda apraja és nagyja 
együtt játszott, tevékenyke-
dett a családokkal. Két óvo-
dai csoport kis műsort adott, 
a gyerekek kézműveskedtek, 
barkácsoltak, ügyességi já-
tékokat játszottak. A kicsik 
játékossága és a felnőttek 
aktivitása összetalálkozott. 
A kicsik nagy kedvencévé 
vált a korai sötétedésben a 
huncut, bujkáló kis cukor-
manók megkeresése, a fel-

nőttek pedig nosztalgiával és 
bűntudat nélkül fogyasztot-
ták a büfében kínált zsíros 
kenyeret.
Varga Ibolya intézményvezető

Őszbúcsúztató

Májusban fogalmazódott 
meg az elhatározás a Bíró Mi-
hály utcai óvoda pedagógu-
saiban, hogy több figyelmet 
fordítunk óvodai udvarunkra, 
jobban kihasználjuk annak 
természetes adottságait. 
A felkészülés után novem-
ber közepén az intézmény 
megkapta a madárvédelmi 
tevékenységünket elismerő 
MADÁRBARÁT ÓVODA címet.

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egye-
sület (MME) munkatársai 
szeptemberben tartottak 
tájékoztatást a jelentkezési 
feltételekről. Madárvédő, 
madárgondozó munkánkat 
egy jelentőlap kitöltésével 

mutattuk be. Tel-
jesített feltételeink: 
madárodúk elhe-
lyezése, madárete-
tők, madáritatók 
kihelyezése, mada-
raknak megfelelő 
növényzet telepíté-
se fészekrakáshoz, 
táplálkozáshoz. Ezek alapján, 
november közepén a Gyer-
mekmosoly Óvoda Bíró Mi-
hály utcai óvodája megkapta 
a madárvédelmi tevékenysé-
günket elismerő MADÁR-
BARÁT ÓVODA címet.

Szeptemberben kezdő-
dött egy 8 foglalkozásból álló, 
nagycsoportosoknak szóló 
MADARÁSZ OVI program 
is, ahol az MME munkatársa, 

Juhász Lilla tart havonta egy-
szer 45 perces ismeretbővítő 
foglalkozásokat a gyerekek-
nek. Az interaktív programo-
kon a gyermekek életkoruk-
nak megfelelően elsajátítják 
a természeti környezet értő is-
meretét, amely szervesen iga-
zodik nevelési terveinkhez, 
a nevelési programunkban 
megjelenő jeles napokhoz.
Kocsikné Karlovics Gabriella

A P e s t e r z s é b e t i 
DUNA Nyugdíjas 
Szervezet karácso-

nyi ünnepsége alkalmából 
megvásárolható a szervezet 
2016. évi saját falinaptára. 
A naptár fő érdekessége és 
jellegzetessége, hogy tagjaik 
készítették az ételeket, me-
lyek a fotókon láthatók. A 
hónapok hátlapján olvasha-
tó a recept is.

A limitált példányszám-
ban megjelent naptár meg-
vásárlói a szervezet műkö-
dését támogatják. A naptár 
ára 1000 forint, erről termé-
szetesen nyugtát is kap a vá-
sárló. A naptárat elsősorban 
tagjaiknak kínálják, de más 
érdeklődő is megvásárolhat-
ja az irodában (XX. Baross u. 
55., Csili Művelődési Köz-
pont B épület, fszt. 3.).

Madárbarát óvoda

Gasztronómiai naptár
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Hat kiskutyát szeretne örökbe 
adni, ám nem a szokott módon 
Nagy Sándor Zoltán. Úgy tervezi, 
a befogadók a kölykökkel együtt 
részt vesznek majd egy tanfolya-
mon, amelynek elvégzését kö-
vetően mentőkutyás párosként 
szolgálhatják Pesterzsébetet.
A kérdésre, milyen bajoknál 
lennének bevethetők az ebek, 
az ötletadó kifejtette: természeti 
katasztrófák esetén.
– Eltűnt személyek felkutatásá-
ban is nagy segítséget nyújt-
hatnak az erre kiképzett kutyák 
– folytatta Nagy Sándor Zoltán. 
Már felvette a kapcsolatot egy 
kispesti szakemberrel, aki ház-

hoz kiszállva oktatná a kutyákat 
és gazdáikat. Fontos megje-
gyezni, hogy a speciális tréning 
nem ingyenes.
– Megkérdeztem a szakértőt,  
ő azt mondta, a kutyusok ki-
képezhetők, tehát alkalmasak a 
mentőfeladat ellátására.
A szóban forgó kölykök hét hó-
napos mudi és puli keverékek, 
így lassan időszerű elkezdeni 
velük a munkát.
Akinek az érdeklődését felkel-
tette a lehetőség, a Perczel Mór 
utca. 23.-ban keresheti a kis 
jószágokat, vagy hívhatja gaz-
dájukat, a 608-28-15-ös tele-
fonszámon.          D. A.

Zsúfolt hetekkel telt a pesterzsébeti zeneiskolások élete. Hangver-
senyek, kiállítások, ünnepségek, versenyek és fesztiválok aktív ré-
szesei voltak tanulóink.
Október 20-án rendezték Abony városában a II. Országos Bihari 
János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivált. Iskolánkat két kis 
trió képviselte: Urbán Anna, Heim Viola – hegedű, Szabó-Nagy Bá-
lint – cselló, felkészítő tanáruk: Csala Éva, valamint Bozsó Csenge 
Boglárka – hegedű, Nagy Gizella Anna – cselló, Bödös Anna – zon-
gora, felkészítő tanáruk: Kerek István.

Az esős idő és a hosszú utazás ellenére mindkét csoport ügyesen 
szerepelt, amiről a zsűri is elismerő szavakkal nyilatkozott. A pro-
dukciókat „Ezüst” minősítéssel díjazták.
A X. „Fülemüle” Népzenei Fórumon négy növendékünk kapott ní-
vódíjat: Bokros Bettina, Fedor Kristóf, Gyetkó Réka és Bekó Donát. 
Felkészítő tanáraik Kiss Anikó és Juhász Kitti.
Zongora tanszakunk fantasztikus sikereket ért el novemberben. A 
IV. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyen Lakó Levente II. he-
lyezett, Kmeczó András III. helyezett lett, Miskey Alfréd pedig kü-
löndíjat kapott. Felkészítő tanáraik: Szabados Jánosné, Egri Katalin 
és Baksainé Csitári Ilona.
A VII. Országos Ferenczy György Zongoraversenyen három tanu-
lónk szerepelt sikerrel. Kmeczó András és Kormányos Bence di-
cséretet kapott, mindketten Egri Katalin növendékei. Tomerle Fanni 
felkészítő tanára Horváthné Farkas Katalin volt.
Képzőművészet tanszakunk is eredményesen versenyzett, orszá-
gos rajzpályázaton I., II. és III. helyezést szereztek tanulóink.
Gratulálunk a sikerekhez!

Lajtha AMI Vezetőség

Őszi sikerek a zeneiskolában

Ingyenes jogi tanácsadással 
várja a MASZSZ Nyugdíjas 
Szervezete minden hónap első 
keddjén (legközelebb 2016. ja-
nuár 5-én) 16 és 18 óra között 
az érdeklődőket. Előzetes beje-
lentkezés szükséges, hétfőn és 
csütörtökön 8-12 óráig a 283 
03 70-es telefonszámon. (Cím: 
Baross utca 55. udvar).

***
Szintén ingyenes jogi tanács-
adást indított minden hónap 
2. szerdáján – így legközelebb 
2016. január 12-én – a 16 és 
17 óra között a Pesterzsébeti 
DUNA Nyugdíjas Szervezet az 
irodájában (XX. Baross u. 55. 
fszt. 3.). A tanácsadás elsősor-
ban a tagoknak szól, de szíve-
sen várnak más nyugdíjasokat, 
illetve nem nyugdíjasokat is.

y

Ingyenes jogi 
tanácsadás

A hagyományokhoz híven idén 
is karácsonyi ünnepség kere-
tében adta át Pesterzsébet Ön-
kormányzata 50 pesterzsébeti 
családnak karácsonyi ajándé-
kát. A Csili Művelődési Központ 
színháztermében december 10-
én délután Szabados Ákos kö-
szöntötte a vendégeket, kívánt 
nekik áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt. A be-
szédet követően a vendégek a 
Portéka Színpad vidám gyermekelőadását nézték 
meg, az apróságok legnagyobb örömére. A műsor 
végén a jelenlévő apukák és anyukák átvették az 

önkormányzat ajándékát, a tartós élelmiszercso-
magokat, a többi család a polgármesteri hivatal-
ban kapja meg a névre szóló ajándékot       Sz.

A Magyar Kézművességért Ala-
pítvány 2015. december 10. és 
2016. január 10. között tartja 22. 
Betlehemi Jászol Kiállítását a 
Magyarság Házában. E kiállítás-
ra november elsejéig nevezhe-

tett ki-ki a maga pályaművével, 
műveivel, lett légyen amatőr, 
avagy hivatásos népi iparmű-
vész. A kitétel mindössze annyi 
volt: természetes anyagokból 
készüljenek az alkotások, a kará-
csony témakörében. Dr. Sturcz 
Zoltánné 1992 óta rendszeres 
pályázó, mi több, tavaly, és azt 
megelőzően díjjal jutalmazták 
mézeskalács karácsonyfadísze-
it. Idén pedig a bírálóbizottság, 
mint az önkormányzathoz eljut-
tatott üzenetében áll: díjazásra 
javasolta.
– Az idei nyári pályázatra mé-
zeskalács körhintát készítettem, 

amivel nem nyertem – mesélte.
De egyáltalán nem komorult 
el, örül neki, hogy kiállították. 
Akkor is, most is, ugyanis a 
körhinta megtekinthető a Bálna 
Mézeskalács városában. A díjra 
javasolt alkotása, a karácsony-
fát megelőző termékenységi 
ágat formáz. 
Vonzalma a mézeskalácssütés-
hez 1984-ben kezdődött, első 
díját tanár korában nyerte, az 
összeg pedig havi fizetésének 
négyszerese volt. Az akkori se-
regszemlén Simonkovits Béla, 
mohácsi fazekas ajánlásával 
vehetett részt.          

DIA

Ajándék a nagycsaládosoknak

Karácsony és mézeskalács

Segítség a bajban
Az MSZP helyi szervezete, az Ady Endre Klub, a Tátra téri piac ke-
reskedői, valamint pesterzsébeti lakosok – Nagy Lászlóné, a Szo-
ciális Bizottság elnökének összefogásával – bútorral, ruhával és 
élelmiszerrel segítették azt a családot, amelynek lakása november 

végén kéménytűz áldozatává vált.  A kisteherautónyi szállítmányt 
a Mikulás is elkísérte, a család kisebb gyermekeinek legnagyobb 
örömére. A Géza utca 10. szám alatti házban a kéményellenőrzés 
után nem sokkal keletkezett tűz, amelynek eloltása során a lesza-
kadt a mennyezet, a víz pedig eláztatott mindent. 
A bajba jutott családot Pesterzsébet Önkormányzata is támogatta, 
100 ezer forintos gyorssegélyt kaptak.

sz.

A jövő Mancsai

Az abonyi fesztivál fellépői

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Zöldsarok

A Boldogasszony ha-
vának is nevezett 
második téli hónap-

ban is akad némi tennivaló a 
kertben. Fagyvéde-
lem szempontjából 
ellenőrizzük a kerti 
csap szigetelését. 
Szükség esetén éle-
sítsük, köszörüljük 
kerti szerszámain-
kat, cseréljük a sé-
rült, törött szerszám-
nyeleket, szereljük 
meg kisgépeinket, 
ne várjunk vele ta-
vaszig. Ellenőrizzük 
a kerítés állapotát 
is, rongálódás esetén 
javítsuk azt is. 

A kerti cserepes növé-
nyeknek ilyenkor fokozott 
védelemre van szüksége, 
nehogy befagyjon a cserép 
alulról. A legjobb megoldás, 
ha inkább kiemeljük a kas-
póból, cserépből, és meleg-
házba, vagy védett sarokba 
ültetjük a növényt. Ha ezt 
nem tudjuk megtenni, alter-
natív megoldásként tekerjük 
körbe üveggyapottal vagy 
vastag réteg újságpapírral, 
egyéb szigetelőréteggel a 
cserepet.

Továbbra is figyeljünk, 
hogy havazás után a tujákról, 
fenyőkről, értékes fás cser-

jékről ütögessük, rázogassuk 
le óvatosan a rájuk rakódott 
havat, nehogy megtörjenek 
az ágak a hó súlya alatt. 

Fagymentes, enyhe időben 
elvégezhetjük a díszcserjék 
ritkítását. Ifjítsuk meg a túl 
magasra nőtt lomblevelű sö-
vényeket is, azaz vágjuk visz-
sza az idősebb, fás részig. De 
a tavasszal virágzó növénye-
ket, mint az aranyeső, birs, 
ne metsszük meg.

A vágott karácsonyfa 
ágait takaróként használhat-
juk a kényes, vagy korán vi-
rágzó növények számára. Ne 
feledkezzünk meg a nálunk 
telelő énekesmadarak eteté-
séről, itatásáról sem, ha el-
kezdtünk róluk gondoskodni 
októberben, novemberben.

Januári kerti teendők

Hozzávalók: 2 kg bőrös malachús (olda-
las, lapocka vagy tarja), húsos szalonna
Köretnek: burgonya
A kenőpáchoz: 2-3 ek. mustár, 2-3 ek. 
olaj, őrölt bors, 2 fej zúzott fokhagyma
Kenéshez: sör

A bőrös részt kockásra bevagdossuk 
a húsig, enyhén besózzuk (bemasszíroz-
zuk a sót).

Összekeverjük a kenőpác alkotóré-
szeit, és minden oldalról bekenjük vele 
a husikat. Főleg a bőrös részre jusson bőven. 
Egy nagy tepsiben megágyazunk a húsnak 
vékonyra szelt húsosszalonna-szeletekkel, 
arra fektetjük a húst, és a tetejére is teszünk 
a szalonnából.

A hús a tepsi közepén feküdjön, köréje 
pedig fél centisre karikázott krumplit halmo-
zunk, melyet előtte sóztunk, borsoztunk és 

kevés olajjal összeforgattunk, hogy ne tapad-
jon össze a sülésnél.

Fóliával letakarjuk az egészet, és kis lán-
gon 1,5-2 órát pároljuk, míg puha nem lesz.

Utána levesszük a fóliát és a tetejéről a 
szalonnákat, majd nagy lángon pirosra sütjük 
a bőrt. Közben 2 percenként sörrel bekenjük. 

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Sült bőrös malacpecsenye

Gasztronómia

6 7

8 3 4

8 1 5

3 6 4 2

5 9

8 5 7 4

3 5 6

8 7 3

1 7

Sudoku

9 1 5

8 6 5 9

4

6 7

4 1 7 3 9

3 6

3

8 3 2 4

7 9 1

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.

A rejtvény megfejtése Márai 
Sándor, magyar író, költő, új-
ságíró gondolatának befejezése. 
„Karácsonykor az ember min-
dig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért 
van az ünnep, mert nem...”

HELYI
HÁLÓZAT

ECET-
CSEPPEK!

SZURKOLÓI 
KIÁLTÁS

ETA, 
BECÉZVE AZ IDŐ JELE

1  A
TÜSKÉS 
GYOM-

NÖVÉNY

A SZÉN 
VEGYJELE

SIMONFA 
HATÁRAI!

NITROGÉN 
VEGYJELE

JOGOS 
ÖRÖKSÉG

KERESZTÜL, 
NÉPIES B, ..., D

2 SVÉD 
SPORTKLUB

INDULATSZÓ CSERKÉREG! AZ ARNO 
PARTJAI!

A FLUOR 
VEGYJELE

BALSORS 
ISTENNŐ

GÖRÖG 
BETŰ

GÁZOLAJ 
(RÉGIES)  

ÁPRILIS 
ELEJE RÓMAI 500

A FEL 
ELLENTÉTE

OMÁNI 
AUTÓJEL

 A SZÉLEIN 
ÉTERI

ALMA-…; 
VÁROS ÁZSIAI NÉP

KÖZÉPFÜL! NITROGÉN 
VEGYJELE

L
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Ez a sokoldalú, filléres termék 
gyakorlatilag minden ház-
tartásban megtalálható. A 

főként saláta-alapanyagként ismert 
ecet számos dologra felhasználható a 
lakásunkban, életünkben. Csillogó, 
csepp- és zsírmentes lesz az ablak, 
ha ecet és víz azonos arányú keve-
rékét egy szórófejes flakonba töltjük, 
és ezt használjuk ablaktisztításra az 

előre gyártott ablaktisztító vegysze-
rek helyett. Mindemellett kiváló 
szagtalanító is, töröljük át a hűtőt, 
sütőt ecetes vízzel, majd helyezzünk 
el ecetes vizet egy kis tálkában. A 

halpucolás okozta kellemetlen sza-
goktól megszabadulhatunk, ha egy 
ecetes vízzel teli edénybe mártjuk a 
kezünket. A fürdőszobában is alkal-
mazhatjuk penész és vízkő ellen ezt 
a sokoldalú szert. Makacs szennye-
ződések és penészfoltok ellen hasz-
náljunk magasabb koncentrációjú 
(20%-os), hígítatlan ecetet (használ-
junk gumikesztyűt kezünk védelmé-
re). Mosógépünk vízkőmentesítésé-
re indítsunk el egy üres mosást egy 
flakonnyi ecettel. Ruháink vakító 
fehérek lesznek, ha a mosóprogram 
indítása előtt egy pohárnyi ecetet 
töltünk a gépbe. A makacs kávé- és 
vörösborfoltokat is eltüntethetjük, 
ha a gépi mosás előtt bedörzsöljük 
ecettel a szennyeződést.

Az almaecet kiváló hurutoldó és 
fertőtlenítő hatású, torokgyulladás 
esetén igyunk egy kiskanál almaecet 
és egy kiskanál méz keverékét. Ma-
gas láznál húzzunk ecetes vízbe már-
tott zoknit, és hagyjuk a lábunkon 
pár percig.          KA

A Gergely-naptár szerinti utol-
só hónap neve a latin decem 
(tíz) szóból ered, eredetileg 

ugyanis ez volt a tizedik hónap, mi-
előtt a január és február hónapokat 
hozzácsatolták az évhez. A hitetlen 
Tamás néven emlegetett apostol 
napjához (december 21.) több hi-
edelem kötődik. Az ezen a napon 
leölt disznóból vágott sertésháj, a 
„Tamásháj” nem avasodik meg és 
alkalmas nehezen gyógyuló sebek 
gyógyítására. Békés, boldog kará-
csony ígérkezett abban az évben, 
ha Tamás napjának reggelén frissen 
hullott hó födte a tájat. December 
24-e az adventi időszak utolsó nap-

ja, a karácsony 
kezdete. Ezen 
a napon tilos 
volt a munka, 
csupán a ta-
karítás, a sü-
tés-főzés volt 
engedélyezett. 
Összegyűlt a család, megterítették a 
karácsonyi ünnepi asztalt. A vacsora 
közben keletkezett morzsát megőriz-
ték, rontás ellen, orvosságként hasz-
nálták. Karácsony első napja, a téli 
napforduló ideje szintén dologtiltó 
nap volt. Az ünnep másnapján, 26-
án a legények vagy a felnőtt férfiak, 
azaz regösök házról házra járva bő-

séget, boldogságot 
kívántak a lakók-
nak az elkövetkező 
évre. A betleheme-
zés, mint magyar 
dramatikus pásztor-
játék is ekkor volt 
szokás, a szereplők 
bejárják a falut, 
bekéredzkednek a 

házakba, köszöntik a vendéglátói-
kat, majd eljátsszák élőben, esetleg 
bábfigurákkal, vagy felolvassák Jézus 
születésének, a napkeleti bölcsek lá-
togatásának történetét. December 
28-a aprószentek napa, mikor is a 
Heródes által Krisztusért mártírha-
lált halt, legyilkolt betlehemi fiú-
gyermekekre emlékezünk.       N.D.

Decemberi ünnepeink 

Gyorsan, egyszerűen és olcsón 
készíthetünk változatos, 
mutatós hófehér díszeket a 

karácsonyfára, vagy lakásunk deko-
rálására. Elkészítéséhez tegyünk 2 
dl szódabikarbónát és 1 dl étkezési 
keményítőt (fehér színű) egy köze-
pes lábasba, öntsünk hozzá egy és 
negyed pohár vizet, majd alaposan 
keverjük össze. Ez kb. 40-50 dísz-
re elegendő. Kezdjük el melegíteni 
közepes lángon. Ügyeljünk arra, ne-
hogy odakapjon, folyamatosan ke-
vergessük. Addig melegítsük, amíg 

az eleinte tejszín sűrűségű anyag 
gyurma keménységű nem lesz. Borít-
suk a masszát a munkalapra, vágó-
deszkára, és ha már kihűlt, gyúrjuk 
össze gombóccá. Szedjünk belőle 
kisebb darabokat, nyújtsuk 3-4 mm 
vastagságú, sima felületű lappá, 
majd szúrjuk ki sütiformákkal a dí-
szeket. Nyomhatunk rá mintát is, pl. 
páfrányfenyő, levél vagy csipke. Még 
különlegesebb lesz a díszünk, ha szá-
radás előtt megszórjuk csillámporral. 
Szívószállal vagy hurkapálcával csi-
náljunk a forma tetejére lukat, ebbe 
tudjuk majd befűzni az akasztónak 
való kötöző- vagy selyemszalagot. 
Helyezzük tálcára, tepsire és 3-4 na-
pig hagyjuk teljesen kiszáradni.       S

S z ódabika rbóna 
dísz

Az év vége bővelkedik társas 
összejövetelekben – céges, 
valamint családi karácsony, 

szilveszter –, amikor is előfordulhat, 
hogy kicsit több alkoholt fogyasztunk. 
Másnaposság azért alakul ki, mert az 
alkohol fokozza a szervezet vízleadá-
sát, dehidratálja szervezetünket. A 
tünetek súlyossága függ az egyéni ér-
zékenységtől, az elfogyasztott alkohol 
mennyiségétől, minőségétől. Elkerül-
hetjük a kellemetlen tüneteket, mint 
fejfájás, szédülés, émelygés, szájszáraz-
ság, ha italozás előtt kiadós, laktató 

ételt fogyasztunk, amely segíti az alko-
hol felszívódását. Az egyes alkoholfé-
léket lehetőség szerint ne keverjük, és 
érdemes időnként egy-egy nagy pohár 
szénsavmentes vizet elfogyasztani, le-
fekvés előtt pedig minimum három 
deciliternyit, vagy C-vitamin tartalmú 

gyümölcslevet. Egy alvás előtti szellőz-
tető séta a friss levegőn is sokat javít 
állapotunkon. Ha mégsem sikerült 
elkerülni a macskajajt, ébredés után 
igyunk sok folyadékot (paradicsom-
lé, ásványvíz, kóla), de kávét semmi-
képp, hiszen az további vizet von el 
szervezetünkből, illetve a benne ta-
lálható csersav irritálhatja a gyomrot. 
Sokan hisznek a „kutyaharapást sző-
rivel” elvben, de ez nem segít, inkább 
ront az állapotunkon. Vegyünk be 
fájdalomcsillapítót (acetil-szalicilsav 
hatóanyagú a legjobb), együnk egy 
nagy tányér meleg levest, és sétáljunk, 
mozogjunk a friss levegőn!             KN

Hogy ne legyünk másnaposak…

A hasznos háztartási ecet 

A rendező és forgatókönyvíró 
Nancy Meyers (Benjamin 
közlegény, Minden végzet 

n e h é z , Egyszerűen bonyolult) 
ismét egy ízig-vérig amerikai filmet 
alkotott, amely igazán szórakoztató 
és szerethető karakterekkel van tele. 
A történetben egy befutott, online 
vásárlásokkal foglalkozó divatcég 
gyakornoki pozíciót hirdet – az esély-
egyenlőség jegyében – idősebbek 
számára, hathetes időszakra. Arra 
azonban ők sem készültek fel, hogy 
egy 70 év körüli, magát szakember-
nek nevező özvegy úr, Ben (a zseni-
ális Robert De Niro) jelentkezik az 
állásra. Felvételt nyer, főnöke pedig 
a harmincas éveiben járó, minden 

fronton – család, karrier – megfelelni 
vágyó, időnként elviselhetetlen ter-
mészetű Jules lesz (Anne Hathaway). 
A film a generációs különbségekről, a 
karrierista nőkről, azok megítéléséről 
szól, továbbá a silány férfiideálokról, 
nemcsak a két főszereplő kapcsola-
tának bemutatásán keresztül, hanem 
az igen jól kidolgozott mellékszerep-
lői szálak, szereplők által is, humorral 
ábrázolva ezen problémákat. Köny-
nyed komédia, amely kikapcsol és 
derültté tesz a borongós napokon. 
        Nancy Meyers: A kezdő, 

Forgalmazó: InterCom)

A kezdő
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A jégkorongot sokan játsszák 
kedvtelésből, és a lelkes hokibarátok 
több bajnokságban küzdenek a pon-
tokért. Eddig Teljesen Amatőr Jég-
korong Bajnokság néven rendezték 
meg a versenyrendszer alsó szintű 
sorozatát, ebben a szezonban viszont 
Amatőr Hoki Liga II elnevezéssel 
zajlik a küzdelem. Bár természetesen 
mindenki figyeli az eredményeket, a 
legfontosabb maga a játék.

Az első AHL II-ben kilenc csapat 
szerepel, az Erzsébeti SMTK színe-
iben két együttes terelgeti a pakkot 
a jégen. Az ESMTK-Jéglovagok két 
éve bajnok volt az AHL I-ben, ám 
azóta szinte teljesen átalakult a keret, 
az ESMTK-Jégtörők pedig újoncként 
vesz részt a sorozatban. A 2015–16-
os évad első mérkőzésén utóbbi gár-
da otthon 8-0-ra kikapott az OB IV-
es Szigeti Bikák B csapatától.

SPORT

Ismét jól szerepeltek egy rangos 
utánpótlásversenyen a Seinchin Ka-
rate SE ifjú karatékái. Az angyalföldi 
Láng Sportcsarnokban megrendezett 
XIX. Kodomo-kupán 24 csapat vett 
részt, a pesterzsébetiek összesítés-
ben a 3. helyen végeztek. Az egyéni 
döntőkben számos érmet nyertek a 
gyerekek. 

A WKF szabályrendszerében le-
bonyolított viadalon mintegy ötszáz 
fiatal lépett tatamira. A Seinchin 
Karate SE-t csaknem hatvanan 
képviselték, egyharmaduk lány 
volt. A különböző korcsoportokban 
övfokozat szerint küzdöttek egy-
mással a gyerekek. Az erzsébetiek 
ismét bizonyították tehetségüket, 
és azt, hogy kitűnő munka folyik 
az egyesületben. A sikerek értékét 
növeli, hogy a klub karatékáinak 
70 százaléka életében először indult 
hivatalos versenyen. Többségük do-

bogós helyen végzett, és ennek kö-
szönhetően lett a 3. legeredménye-
sebb csapat a Seinchin Karate SE.

A Kodomo-kupával véget ért a 
2015-ös versenyidény. Az erzsébeti 
gyerekek egy részére azonban várt 

még egy nagy feladat. Mintegy ötven 
ifjú karatézó vett részt a Csepelen 
megtartott övvizsgán, közülük jó né-
hányan most szerezték meg az első 
övfokozatukat. A sikeres vizsga után 
került sor a Seinchin KSE évzárójá-
ra, amelyen visszatekintettek az esz-
tendő eredményeire.

(ms)   

A november bővelkedett olyan rit-
mikus gimnasztika versenyekben, 
amelyeken elindultak az Erzsébeti 
SMTK sportolói is. Ha már ott voltak, 
szokás szerint sok érmet szereztek, 
igazolva a piros-fehéreknél folyó 
szakmai munka magas színvonalát.

A hagyományos Berczik Sára-
emlékversenyt Vácott rendezték 
meg. A kétnapos viadalon mint-
egy nyolcszáz ifjú hölgy mutatta be 
gyakorlatait. E verseny sajátossága, 
hogy minden számban a mezőny ele-
je a konkrét helyezéstől függetlenül 
aranyérmet kap. Az ESMTK-t a C 
kategóriában harminchét formá-
ció képviselte, a lányok 21 arany-, 
10 ezüst- és 6 bronzérmet vihettek 
haza. Ezzel a teljesítménnyel az er-
zsébetiek sorozatban hetedszer hoz-
ták el a legtöbb versenyzőt indító és 
a legeredményesebb egyesületnek 
járó vándorserleget.  A piros-fehé-
reket három koreográfiai és kilenc 
előadói díjjal is jutalmazták.

A versenyen a következő egységek 
végeztek az első helyen: a szabadidő 
kategóriában a Szőke Maja, Dékán 
Dorina páros, a Vörös Kata, Horváth 
Ivett, Tótik Anna trió, a középha-
ladó kategóriában a Teszlák Szófia, 
Singer Kata páros, a Szantman Mira, 
Kratochwill Réka, Takács Hamvas 

Dorina, Bodó Bettina, Horváth Kata 
csapat, a Szekeres Mira, Barkó Bian-
ka páros, a Szántó Gréta, Béres Re-
gina páros, a haladó kategóriában a 
Székely Írisz, Szunyogh Emma, Solya 
Laura trió, a Székely Írisz, Szunyogh 
Emma, Solya Laura, Bakos Luca 
csapat, a Bodnár Fanni, Kovács Ni-
kolett páros, a Bodnár Fanni, Bakos 
Luca, Bakos Kata trió, a Halasi Kle-
mentina, Lévay Lili páros, a Bodnár 
Lili, Lévay Lili, Halasi Klementina, 
Fazekas Réka, Gombkötő Ilona, Szé-
kely Boglárka csapat és a Ferenczy 
Boglárka, Kiss Ninetta páros. 

A szentendrei Barátság-kupán 
is a C kategóriában versenyeztek a 
lányok. Itt 33 egységet indított az 
ESMTK, és a hölgyek 20 arany-, 10 
ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. 

Az országos együttes kéziszer-
csapatbajnokságra Mogyoródon ke-
rült sor. A junior 2-es korcsoport B 
kategóriájában szépen tornáztak az 
erzsébeti lányok, a Graffy Rebeka, 
Rakamazi Petra, Somhegyi Réka, Ha-
lasi Zsófia, Kovács Bianka összetételű 
csapat a második helyen végzett.

Nagy hagyománya van az 
Abádné Hauser Henriett-emlékver-

senynek is, amelynek szintén a mo-
gyoródi sportcsarnok adott otthont. 
A C kategóriában három aranyér-
met nyertek a piros-fehérek. Győ-
zött a Horváth Kata, Bodó Bettina, 
Kratochwill Réka, Takács Hamvas 
Dorina, Szantman Mira, a Nemes 
Maja, Kálmán Dóra, Lics Laura, 
Holbigh Alexandra, Huszár Panka, 
valamint a Bakos Luca, Székely Írisz, 
Szunyogh Emma, Solya Laura ösz-
szeállítású csapat. Ezen felül a C és 
a B kategóriában két ezüst- és három 
bronzérem jutott az erzsébetieknek.

(ms)

Egy kosár érem Amatőrök 
a jégen

Aranyak kísérték útjukat
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Történelmi pillanatok az ESMTK Bir-
kózó Szakosztály életében

Mint ahogy már előző számunk-
ban beszámoltunk róla, szakosz-
tályunk Felnőtt NB I-es Birkózó 
csapata bejutott a csapatbajnokság 
döntőjébe, ahol a Csepeli BC és a 
Vasas SC voltak az ellenfeleink.

A döntő első fordulójának a Kruj 
Iván Sportcsarnok adott otthont, 
ahol a lelkes hazai szurkolóink szen-
zációs hangulatot teremtettek. A 
rendezvényen tiszteletét tette Szaba-
dos Ákos, Pesterzsébet polgármeste-
re, Harót János, az ESMTK elnöke, 
dr. Vas Imre, számos önkormány-
zati képviselő, olimpiai-, világ- és 
európabajnok, valamint közéleti 
szereplő. A színvonalas megnyi-
tó ünnepséget látványos birkózó-
fitnesz bemutató követte, valamint a 
mérkőzések szüneteiben az ESMTK 
Fitnesz Szakosztály eredményes ver-
senyzői szórakoztatták a közönséget. 
A küzdelmek a két vendégcsapat 
mérkőzésével kezdődtek, ahol a 

Csepeli BC 22:10-re győzött a Va-
sas ellen. Ezt követően szakosztá-
lyunk birkózói is szőnyegre léptek, 
ellenfelünk az angyalföldi egyesület 
volt, akiket simán, 29:1 arányban 
győztünk le. A Csepel elleni mérkő-
zésünk az utolsó fordulóra maradt. 
A csapattalálkozón a mérkőzések 
kötöttfogással kezdődtek, ahol szak-

osztályunk színeit képviselve Juhász 
Bence szoros mérkőzésen alulmaradt 
ellenfelével szemben. Ezután két 
nyertes mérkőzésünk következett, 
hiszen mind Andriy Kviatkovskyy, 
mind Losonczi Ottó hozta a mér-
kőzését, így összesítésben átvettük 
a vezetést.  A folytatásban Kusyak 
Ivan és Nagy Péter sajnos igen pa-
rázs és izgalmas mérkőzéseken, meg-
kérdőjelezhető bírói döntések mel-
lett vereséget szenvedtek, de Nagy 
Mihály és Majoros Ármin Mózes 
hozták a meccseiket, így az utolsó 
mérkőzés előtt biztossá vált, hogy mi 
nyerjük a csapattalálkozót, a kérdés 
csak az eredmény volt. 130 kg-ban 
Datsenko Mikhailo lépett tőlünk 

szőnyegre, aki nem bírt csepeli ellen-
felével, így a végeredmény 16:14 lett 
az ESMTK javára, amely biztosítot-
ta, hogy 2 pontos előnnyel várhat-
juk a visszavágót. Azt a visszavágót, 
amely 2015. no-
vember 19-én 
a Gerevich 
Aladár Nem-
zeti Sportcsar-
nokban került 
megrendezésre. 
A kezdésre az 
ESMTK szur-
k o l ó c s a p a t a 
megtöltötte a 
csarnok nagy 
részét, üres he-
lyet elvétve sem 
lehetett találni. 
A megnyitó után itt is az ESMTK 
birkózó és fitnesz csapata tartott 
látványos bemutatót. A mérkőzések 
az ESMTK – Vasas SC csapatainak 
összecsapásával kezdődtek, ahol a 
nyolc mérkőzésből hatot megnyer-
tünk és 23:9-re hoztuk a mérkőzést. 

A csepeliek a 
második mecs-
csen 23:7-re 
verték a Vasast, 
így biztossá vált, 
hogy a Vasas 
SC csapata a 3. 
helyen végez a 
Felnőtt NB I-es 
Csapatbajnoki 
döntőben, és az 
is, hogy a visz-
szavágó utolsó 
meccsén fog 
eldőlni a baj-
noki cím sorsa. 
A mérkőzések 
nagyon fordu-

latosan alakultak, hiszen folyamato-
san változott az eredmény. Az első 
mérkőzésen Juhász Bence (59 kg, 
szf.) vereséget szenvedett, majd az 
ezt követő 3 mérkőzésen diadalmas-

kodtunk ellenfeleinkkel szemben. 
Losonczi Ottó (66 kg, kf.) magabiz-
tosan verte azeri ellenfelét, Andriy 
Kviatkovskyy (71 kg, szf.) is hozta a 
kötelezőt, Nagy Péter (75 kg, kf.) pe-
dig nagyon érett birkózással győzte le 
nagy csepeli riválisát, Gulyás Zsom-
bort. A 3 győzelem után 3 vereség 
következett, hiszen sem Nagy Mihály 
(80 kg, szf.), sem Racolta Eduárd (85 
kg, kf.) sem pedig Andriy Vlasov (98 
kg, szf.) nem tudott meccset nyerni, 
így a döntés az utolsó mérkőzésre 
maradt. A csapatbajnoki cím elnye-
réséhez Majoros Ármin Mózesnek 
(130 kg, kf.) mindenképpen nyerni 
kellett, méghozzá úgy, hogy lehe-
tőleg ne csináljanak rajta pontot. 
Mózes teljesítette ezt a feladatot, 
hiszen még az első menetben föld-
re vitte ellenfelét, majd háromszor 
megpörgette, aminek köszönhetően 
15:15-re alakította a csapattalálkozó 
eredményét, így az ESMTK Birkózó 
Szakosztálya a 2014-es ezüstérem 

SPORT

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei



212015. december 15. SPORT

után, 2015-ben felért a csúcsra, 
hiszen történelme során először si-
került megnyerni a Felnőtt NB I-es 
Birkózó Csapatbajnokságot. Mózes 
győzelme után a birkózók, edzők, 
szurkolók, országgyűlési és Önkor-
mányzati képviselők együtt ünnepel-
tek a helyszínen, hiszen ezt a sikert 
együtt sikerült elérniük, amely még 

jobban alátámasztja azt, hogy a sem-
miből 9 év alatt milyen nagyszerű 
közösség, milyen nagyszerű család 
kovácsolódott Pesterzsébeten. 

A Bajnokcsapat tagjai: Andriy 
Kviatkovskiy, Andriy Vlasov, Ivan 
Kusyak, Juhász Bence, Kéri Zol-
tán, Losonczi Ottó, Majoros Ármin 
Mózes, Makula Ramón, Mykhailo 
Datsenko, Nagy Mihály, Nagy Péter, 
Racolta Eduárd

Nem csak az NB I-ben voltunk 
érdekeltek, hiszen az NB II-es bir-
kózócsapatunk címvédőként indult 
el a 2015-ös csapatbajnokságon. A 
döntőig vezető utat kiválóan vették 
fiatal birkózóink, hiszen, mint már 
korábban beszámoltunk róla, a se-
lejtezőben az UTE, a Sziget SC és a 
NIKÉ SE csapatait simán vertük. A 
középdöntőben a Csepeli BC máso-

dik csapata és a Kertváros SE voltak 
az ellenfeleink. A Kertváros SE nem 
tudott beleszólni a küzdelmekbe, 
így itt is a Csepel és szakosztályunk 
között dőlt el, melyik csapat jut be a 
döntőbe. A mérkőzéseket 2015. no-
vember 12-én rendezték Csepelen, 
tehát idegenben kellett kivívnunk a 
döntőbe jutást. Az odavágón 17:17-

es döntetlennel zárult a házigazda 
elleni mérkőzésünk, így a döntés a 
nap utolsó mérkőzésére, a vissza-
vágóra maradt. Szurkolótáborunk-

nak köszönhetően Csepelen 
is sikerült megteremtenünk 
a hazai pálya hangulatát, 
hiszen a birkózótermet leg-
inkább ESMTK-s szurkolók 
töltötték meg. A visszavágó 
mérkőzésen szőnyegre lépett 
Kliment László, szakosztá-
lyunk edzője, aki példamuta-
tó birkózással nyerte mérkő-
zését, de szinte mindenkit ki 
lehet emelni, hiszen NB II-es 
csapatunk azon a helyszínen 
vívta ki a döntőbe kerülés 
jogát, ahol 2014-ben csapat-
bajnoki aranyérmet szerzett.

A döntőt 
szakosztályunk 

rendezte meg 2015. 
december 1-jén, tö-
kéletes körülmények 
között, ahol ellen-
felünk a Pénzügyőr 
SE csapata volt. A 
korábban említett 
„család” szinte min-
den tagja ott volt a 
szurkolók között, azt 
várva, hogy együtt 
élhessük át, újabb 
történelmi sikerün-
ket. A versenyen 
dr. Hiller István, a 
Magyar Országgyű-
lés alelnöke, Pester-
zsébet országgyűlési 
képviselője gratulált 
Losonczi Ottónak, 
szakosztályunk elnö-
kének az eddig elért sikereihez.

Az első fordulóban a Pénzügy-
őrnek 3 mérkőzést sikerült nyer-
nie szakosztályunk 5 győzelmé-
vel szemben, így 19:15 arányban 
hoztuk az odavágó mérkőzést. 
Szakosztályunk birkózói közül 
Asharin Romannak, Fodor Ger-
gőnek, Kliment Lászlónak, Tóth 

Bedegúznak és Rögler Gábornak 
sikerült győznie az első forduló-
ban. A visszavágó mérkőzésekre 
alig fél óra múlva került sor, fordí-
tott fogásnemben. Asharin Roman 
megint hozta a mérkőzését, Laka-
tos Attila sajnos vereséget szenve-
dett, csakúgy, mint Fodor Gergő.  
Tóth Bendegúz az első fordulóhoz 
hasonlóan szenzációsan birkózott 
ezzel döntetlenre alakította a csa-
pattalálkozó eredményét. A folyta-
tásban szerencsére már nem kellett 
izgulnunk, hiszen Shkriuba Iurii, 
Rögler Gábor és Mertse Ádám 
is hozta a mérkőzését, így 38:28 

arányban szakosztályunk nyerte az 
összecsapást és beírta magát mind 
az ESMTK, mint pedig a magyar 
birkózás történelemkönyvébe, hi-
szen eddig egy csapatnak sem si-
került ugyanazon évben mindkét 
felnőtt csapatbajnokságon az első 
helyen végeznie. 2015-ben nyúj-
tott teljesítményünk példátlannak 
mondható.

A bajnokcsapat tagjai: Asharin 
Roman, Atkári Tamás, Fék Sza-
bolcs, Fodor Gergő, Iurii Shkriuba, 
Kliment László, Kurinka Richárd, 
Lakatos Attila, Mertse Ádám, 
Mykola Zhytovoz, Purczeld Gábor, 
Rögler Gábor, Srarosciák Adrián, 
Starosciák Tamás, Szarka Bertalan, 
Szenttamási Tamás, Tóth Bendegúz, 
Vasas Zoltán.

Szeretnénk megköszönni edzőink-
nek, szurkolóinknak, segítőinknek a 
támogatást, és azt a hihetetlen mér-
tékű biztatást, amellyel végigkísérték 
szakosztályunkat a 2015. évi Felnőtt 
Csapatbajnokság mérkőzésein.
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A labdarúgó NB III Középcsoport-
jában az őszi idényben a reméltnél 
halványabban szerepelt az Erzsébeti 
SMTK. A piros-fehérek két utolsó ha-
zai mérkőzésüket megnyerték, így 19 
ponttal a 11. helyen zárták az évet.

A pesterzsébeti csapat öltözőjé-
ben nagy volt a mozgás a nyáron. 
Többen távoztak az Ady Endre út-
ról, köztük olyan alapemberek, mint 
Farkas Aurél és Bukovec Jasmin.  Az 
U21-es gárdától néhányan felke-
rültek a felnőtt keretbe, és érkezett 
Csendes Péter, Kocsis Dávid, Orbán 
Márk, Mag Kristóf, majd már a sze-
zon közben Boda József.

A rajt elfogadhatóan sikerült, öt 
mérkőzés után két hazai győzelem és 
egy döntetlen révén hét pontja volt 
az ESMTK-nak.  A következő ötös 
széria már kevesebb örömöt hozott, 
négy vereség mellett csupán egy 
váratlan szegedi diadal került az er-
zsébetiek neve mellé. Az utolsó hat 
meccsen háromszor szerzett három 
pontot csapatunk, a mezőny végén 
tanyázó riválisokat magabiztosan 
fektette két vállra.

Az ESMTK tizenhat mérkőzésen 
húsz gólt kapott, ennél kevesebb-
szer csak nyolc együttes kapitulált. 
Ám az ellenfelek kapuja előtt már 

akadtak gondok, a piros-fehéreknél 
csupán az utolsó három helyezett 
ért el kevesebb gólt. Hat(!) meccsen 
szenvedett egygólos vereséget a gár-
da, és a játék képe alapján majdnem 
mindegyiken győzelmi esélyt szalasz-
tott el. Hazai pályán ötvenszázalékos 
teljesítményt nyújtott a csapat, ami 
tizenhárom pontot jelentett, míg 
vendégként két győzelmet aratott.  

Turi Zoltán vezetőedző az au-
gusztusi rajt előtt azt mondta: „az 
már most biztosnak látszik, hogy 
nem lesz könnyű szezonunk”. 

– Ez a „jóslat” sajnos beigazo-
lódott – magyarázta a szakember. 

–  Nagyobb városok csapataival és 
a miénknél jóval jobb anyagi körül-
mények között működő klubokkal 
kellett felvennünk a versenyt. A 
keretünket évről évre meghatározza, 
hogy mennyit tudunk fordítani az 
erősítésre. Aztán az éles meccseken 
mutatkozik meg, hogyan sikerültek 
a dolgok.

Az erzsébetiek trénere úgy véli, 
nehéz értékelni egy olyan szezont, 
amelyben sok meccsen apróságok 
döntöttek – rendre az ESMTK 
kárára. A kiegyensúlyozott me-
zőnyben többet várt Turi Zoltán a 
csapattól és egyénileg néhány játé-

kostól. A nagy helyzetekben soroza-
tosan rosszul döntöttek az érintet-
tek, ezért elmaradtak a gólok, és a 
vetélytársak ezt gyakran büntették 
is. Tény: nem sok hiányzott ahhoz, 
hogy 6-8 ponttal többet gyűjtsenek 
az erzsébetiek, de a futballban nincs 
értelme a „ha”-val kezdődő monda-
toknak.

Az évet november végén a csapat 
és a játékosok értékelésével zárta a 
vezetőedző. Azóta pedig javában fo-
lyik a munka annak érdekében, hogy 
tavasszal erősebb ESMTK-t láthas-
son az erzsébeti közönség. 

– Mindig olyan labdarúgókat 
keresek, akikben van ambíció, akik 
szeretnének még valamit elérni a 
pályán – mondta Turi Zoltán. – Az 
említett okok miatt ez nem mindig 
jön össze, de remélem, ezen a télen 
sikeresek leszünk az átigazolási pia-
con. Vannak kiszemeltjeink, folya-
matosan tárgyalunk velük.

A tavaszi idényre való felkészü-
lést január 6-án kezdi meg az Er-
zsébeti SMTK a Zodony utcai mű-
füves pályán. Az első napok után 
minden héten két edzőmérkőzést 
játszik majd a csapat, hogy aztán 
február 14-én, Pakson folytassa a 
bajnokságot.  

M.S.

Befejeződött az őszi idény az után-
pótlás labdarúgásban is. Az Erzsébeti 
SMTK csapatai a legkisebbek kivéte-
lével az élmezőnyben várják a tavaszi 
folytatást.

Az U19-es együttes a Közép B 
csoportban az utolsó három forduló-
ban kétszer is vereséget szenvedett, 
így az élről lecsúszott a harmadik 
helyre. Hetvennyolc gólt szereztek 
az erzsébetiek, ennél többet csak az 
éllovas – az ESMTK által idegenben 
legyőzött – Újpest ért el. 

Az U17-es csapat az őszi hajrában 
váratlanul kikapott Cegléden, így 
rosszabb gólkülönbsége miatt a ne-
gyedik helyen zárta a 2015-ös évet. Itt 
a százszázalékos Újpest mögött nagy 
harc várható a dobogós helyekért.

Az U15-ös gárda a Közép A 
csoportban meglepetésre csak dön-
tetlent játszott a sereghajtó Grund 
1986 FC ellen, majd vendégként 
megverte az Újpestet és a Budai FC-

Tabáni Spartacust. Ezzel a piros-fe-
hérek feljöttek az ötödik helyre.

Az U14-esek a nagypályás után-
pótláscsapatok közül egyedüliként 
a tabella hátsó régiójában állnak az 
ősz után. A szezon végén két sima 
vereség között nagy meglepetés 
okozva az Újpest otthonából elhoz-
ta az ESMTK a három pontot. Ez a 
siker is hozzájárult ahhoz, hogy a 11. 
helyen zárja az esztendőt az együttes.

(m)

A Pesterzsébet Jégcsarnokban de-
cember 19-én, szombaton 15 és 19 
óra között használhatja a közönség 
a jeget, utána este 10-ig jégdiszkó 
lesz, 20-án, vasárnap pedig 16-20 
óráig tart a közönségkorcsolyázás.

A téli szünetben, december 21-
én 10-14 óráig, 22-én 11.30-14.30-
ig, 23-án és 24-én 8-tól 13 óráig 
korcsolyázhatunk. Karácsony első 
napján 10-14 óráig, 26-
án 14-19 óráig lesz nyitva 
a pálya, szombaton ismét 
lesz jégdiszkó a szokott 
időben. December 27-én 
13-18 óráig, 28-án 11-15 
óráig, 29-én 11-14.30-ig, 
30-án 11-15 óráig hasz-
nálhatja a nagyközön-
ség a jeget. Az év utolsó 
napján 9-13 óráig, Újév 
napján 11-15 óra között 

lehet korcsolyázni. Január 2-án, 
szombaton 14-19-ig tart a közön-
ségkorcsolyázás, amelyet jégdiszkó 
követ, a téli szünet utolsó napján 
pedig 14 és 18 óra között korcsolyáz-
hatunk.

A felnőtt jegy 1400 forintba, a 
gyermek- és diákjegy pedig 1100 fo-
rintba kerül. A jégdiszkóba a belépő 
1800 forint.

y.a.

Kevés hiányzott a jobb szerepléshez 

Hárman az élbolyban

Komló-ESMTK mérkőzés

Karácsonykor is 
korcsolyázhatunk
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SZOLGÁLTATÁS

Kulcsmásoló átköltözött! CBA-val 
szemben, 3. csíkos pavilonba. Kulcs–
zár– névtábla. 1203 Budapest, Kossuth 
Lajos u. 30/3

Szobafestés-mázolás-tapétázás gyor-
san, megbízhatóan, korrekt áron, bútor-
mozgatással, fóliázással. Érd.: 0630/790 
30 27, 0630/730 04 50

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

Hűtőgép javítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjasoknak kedvezmény, klíma-
szerelés karbantartás tel: 0620/467 76 93

Nyugdíjas szűcs pannoxif bundája át-
alakítását, tisztítsát, javítását vállalja és 
egyéb szűcsmunkát. Érd.: 282 42 47

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

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz La-
kásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervízelése! Alkat-

részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-17 
www.megoldasszerviz.hu

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

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: 
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