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Megnyílt az új sport park
Október 4-én megnyitotta kapuit 
az új futókör, a kosárlabdapálya és 
a játszótér a Lajtha László utcában. 
A futókört reggel 6 és este 10 között 
használhatják a sportolók.

3. oldal

Az aradi vértanúk emlékére „Életem végéig itt maradnék”
A Hajós Alfréd Általános Iskola 4.a 
osztályos tanulóinak lélekemelő ün-
nepi műsorával emlékeztünk az ara-
di vértanúkra október 6-án Vécsey 
Károly emlékkövénél.

A Humán Szolgáltatások Intézmé-
nye Lajtha László utcai Szociális 
Szolgáltató Központjának átmeneti 
gondozóháza várja az állandó fel-
ügyeletre szoruló kerületi lakosokat.

7. oldal 11. oldal

Underground klasszikusan
A 2013 tavaszán alakult, tizenkét 
tagból álló Budapest Voices ének-
együttes ad ingyenes koncertet a 
Csiliben, az Erzsébet Napok nyitó-
rendezvényén, november 4-én.

9. oldal

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére
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A Fővárosi Önkor-
mányzat 2015-ben 
fogadta el a Szabad 

köz – Alsóhatár út – Vasút 
sor – Kéreg utca útvonal 
kétszer egysávos, kerületközi 
úttá, gyűjtőúttá fejlesztését. 
Az út a természetközeli te-
rületeket kettévágná, ront-
va a környező lakóterületek 
életminőségét, valamint 
a Kéreg utca déli oldalán 
fekvő telkek elvesztenék 
előkertjüket. Éppen ezért a 
képviselő-testület október 
13-ai ülésén úgy döntött, 
hogy nem támogatja a gyűj-
tőút megépítését, és kéri a 
Fővárosi Önkormányzatot, 
hogy ezt az álláspontot vegye 

figyelembe a Fővárosi Tele-
pülésszerkezeti Terv felül-
vizsgálatakor.

* * *
Összesen mintegy 7,5 

millió forint értékben új 
eszközök beszerzésével tá-
mogatja Pesterzsébet Ön-
kormányzata a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházat. A kép-
viselők az előző testületi 
ülésen is döntöttek a kórház 
támogatásáról, akkor egy 10 
millió forintos ultrahang ké-
szülék megvásárlását hagy-
ták jóvá.

* * *
A képviselő-testület dön-

tött a középiskolai tanulmá-
nyi támogatás bevezetéséről. 

Az állami fenntartású kö-
zépfokú oktatási intézmény 
9-12. évfolyamos tanulói a 
4,5-es tanulmányi átlag el-
érése és szociális rászorultság 
esetén évente egy alkalom-
mal 35000 Ft támogatásban 
részesülhetnek.

* * *
Bővült a sporttámoga-

tásra  jogosultak köre, vala-
mint módosultak a születési 
támogatás igénybevételének 
feltételei. Valamennyi te-
lepülési támogatással kap-
csolatban a Közművelődési, 
Egészségügyi és Szociális 
Osztály ad felvilágosítást a 
289-25-11 telefonon.  

y.a.

A pesterzsébeti lakosokat 
is érintik a szezonális bűn-
cselekmények kategóriájába 
tartozó nyaklánc-, illetve 
fülbevaló-kitépések. Az el-
követők hátulról, pár má-
sodperc alatt megszabadítják 
áldozatukat az értékeiktől, 
így ezt a bűncselekményt 
gyakorlatilag megelőzni csak 
egyféleképpen lehet: ha az 
ember nem visel az utcán 
értékes láncot, fülbevalót – 
hívta fel a figyelmet a kapi-
tányság vezetője.

A másik gyakori bűncse-
lekmény az „unokázós csalás”, 
amely során ismeretlenek este 
10 és hajnali 4 óra között fel-
hívják az időseket azzal, hogy 
unokájuk balesetet szenve-
dett, kórházba került, viszont 
nincs nála a TB-kártyája, így 
pénzbe kerül a műtét. Meg-
kérdezik, mennyi pénz van 
otthon, felajánlják, hogy érte 
mennek és elviszik a kórház-
ba. – Általában több 100 ezer, 
de volt olyan néni, akitől 1 
millió forintot vittek el így – 

mondta Makádi Katalin. A 
kapitányságvezető javasolta, 
hogy ilyen esetben mondják 
a telefonálónak, hogy 20-30 
perc múlva hívja vissza, addig 
megnézik, mennyi pénzt tud-
nak összerakni, majd azonnal 
hívják a rendőrséget a 107-es 
vagy 112-es számon.

Vannak, akik hivatalos 
szervezet dolgozójának adják 
ki magukat, és így próbálnak 
bejutni az idősek lakásába. 
– Soha, semmilyen körülmé-
nyek között ne engedjünk 
be idegent az otthonunkba! 
– hangsúlyozta a kapitány-
ságvezető.

A közelgő halottak nap-
jával kapcsolatban Makádi 
Katalin felhívta a figyelmet 
arra, hogy a temetőben a sí-
ron vagy a padon ne hagyjuk 
a táskánkat, ha pedig autó-
val érkezünk, mindenkép-
pen zárjuk be, és ne marad-
jon benne se táska, se kabát. 
Ha valamit a csomagtartó-
ban szeretnénk elhelyezni, 
azt még a temetőbe érés 
előtt tegyük meg.

Az előadást követően a 
résztvevők kisfilmeket néz-
hettek meg a különböző 
bűncselekményekről, melye-
ket Nyámcz Györgyi rendőr 
alezredes kommentált.

y.a.

Illegális szemétkihelyezés, 
közlekedési és közbizton-
sági problémák, rossz ál-

lapotú utak és járdák – ezek 
voltak a képviselő-testület 
október 13-án tartott köz-
meghallgatásán felmerült 
főbb kérdések.

Az illegális szemétlerakás 
a kerület több pontján je-
lent komoly gondot, amely-
nek alapvetően az az oka, 
hogy a szabályok betartását 
nem mindenki érzi magá-
ra nézve kötelezőnek – fo-
galmazott Szabados Ákos. 
A polgármester elmondta, 
hogy a Szociális Foglalkoz-
tató rendszeresen szállítja el 
a szemetet a közterületek-
ről, a Rendvédelmi Osztály 
munkatársai mindent meg-
tesznek a közterületi rend 
fenntartásáért. A bejelentett 
területeken fokozott ellenőr-
zésekre számíthatnak – ígér-
te Szabados Ákos.

Jövőre folytatódik a fő tö-
megközlekedési utak mentén 
lévő növényzet rendbetétele, 
a metszéseket, gallyazásokat 
folyamatosan végzik majd. 
Az utak, járdák karbantartá-
sa, felújítása is folyamatosan 
zajlik, a rendelkezésre álló 
keret függvényében.

A Tátra téri piac és a 
Vörösmarty utca környékén 
kialakított új forgalmi rend 
felülvizsgálata zajlik, a be-
érkező vélemények alapján 
várhatóan tavasszal kerülhet 
sor nagyobb korrekcióra – 
mondta a polgármester.

A kerület egyes pontjain 
fellépő közbiztonsági problé-
mák megoldásában nyújthat 
segítséget a Rendvédelmi 
Osztály által bevezetni kívánt 
mobil kamera központ, amely 
a tervek szerint az év végétől 
működhet – tájékoztatta a 
résztvevőket Puskás Péter Pál 
osztályvezető.            y.a.

Testületi ülésen történt

Ne váljon áldozattá!

Közmeghallgatás

Kerületünkben is elszaporodtak az idősek sérelmére elköve-
tett bűncselekmények. Azért, hogy e generáció tagjai tisz-
tában legyenek az őket fenyegető veszélyekkel, illetve ne 
váljanak áldozattá, a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közala-
pítvány lakossági fórumot tartott, amelyen Makádi Katalin 
rendőr ezredes, a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság ve-
zetője tartott előadást. 
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Pesterzsébet Önkormányzata az idén is 
ünnepélyesen köszönti a kerületben élő 

50. és 60. éves házassági évfordulójukat 
ünneplő párokat. 

Kérjük a házaspárok jelentkezését 
– házassági anyakönyvi kivonatuk másolatával – 

2016. október 31-ig a 
Polgármesteri Titkárságon 

(Bp. XX. Kossuth tér 1. I. 69., telefonon: 283 0549).

Az ünnepséget 
2016. november 24-én 12 órakor, 

az Erzsébet Napok keretében rendezzük 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő

termében.
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A megnyitó a Hajós 
Alfréd Általános Iskola 6.b 
osztályának táncos bemu-
tatójával kezdődött, majd 

Szabados Ákos polgármester 
köszöntötte a megjelenteket.

– Ez csak egy része a fel-
újított kerületrésznek, hiszen 
a Baross utcában és a Helsin-
ki úton is megújultak zöldte-

rületek. Köszönöm Losonczi 
Ottónak tevékeny és alkotó 
jellegű közreműködését, 
hiszen ötleteivel is ellátott 

bennünket a terület felújítá-
sának kezdetén. Köszönöm a 
képviselő-testület tagjainak 
is, hogy magukévá tették 
azt az elképzelést, hogy el-
sősorban a közterületeket, 

a lakótelepi környezetet és 
főútvonalainkat újítsuk meg, 
tegyük európai színvonalúvá. 
Abban is bízom, hogy a kör-
nyéken lakó családok és az 
iskolába járó gyerekek közö-
sen fogják megőrizni a terület 
állapotát. Ez nagyon fontos, 
hiszen a javításokra fordítan-
dó költségekből egyébként 
komoly megtakarítás képez-
hető, amely további fejleszté-
sek forrása lehet – monda a 
polgármester.

Szabados Ákos elárulta 
azt is, hogy a park jövőre to-
vább bővül, ugyanis a szom-
szédban található, volt Óno-
di iskola udvarán elsősorban 
a kicsiknek szóló játszóteret 
alakítanak ki.

Az átadás a Gyermekmo-
soly Óvoda tehetséggondozó 
műhelyébe járó gyerekek 
előadásával folytatódott. Ezt 
követően az ESMTK Birkó-
zó Szakosztályának két büsz-
kesége, a világbajnok Szőke 
Alex és az Európa-bajnok, 
világbajnoki 3. helyezést 
elért Elekes Emese mesélt 

a világversenyen való sze-
replésükről, majd edzőjük, 
Kliment László mutatta be 
a parkba kihelyezett fitnesz- 

eszközöket. A program a 
Hajós 6.b osztálya másik 
produkciójával zárult.

y.a.

Október 4-én adták 
át ünnepélyesen a 
tűzoltóság melletti 

területen a felújított és ki-
bővített idősek szabadidő-
parkját. Az avatás a Humán 
Szolgáltatások Intézménye 
Nagy Győry István Szolgál-
tató Központja klubtagjai-
nak meridián torna bemu-
tatójával kezdődött, majd 
Szabados Ákos köszöntője 
következett. A polgármester 
családi élmények felidézésé-

vel kezdte beszédét, mesélt 
feleségének édesanyjáról, 
aki 70 évesen unokáinak 
mutatta meg, hogyan kell 
spárgázni, valamint 97 éves 
édesanyjáról, aki a háziorvo-
sának szokott különféle tor-
nagyakorlatokat bemutatni.

– Ez a park két ciklussal 
ezelőtt nyílt meg valameny-
nyi pesterzsébeti idős ember 
számára. Bővítésének kez-
deményezője Kovács Eszter 
alpolgármester asszony volt, 

aki vidéken jártában-kel-
tében látott az ide kihelye-
zettekhez hasonló gépeket, 
és javasolta a sport bizott-
ságnak, valamint a képvise-
lő-testületnek a fejlesztést 
– idézte fel az előzménye-
ket Szabados Ákos, majd 
arra biztatta a résztvevőket, 
hogy járjanak nyitott szem-
mel Pesterzsébeten. – Az 
elmúlt hónapokban komoly 
gondot fordítottunk és erő-
feszítéseket tettünk, hogy a 
kerület közterületein szebb, 
kulturáltabb környezetet 
alakítsunk ki. Ennek jegyé-
ben újulhatott meg a Baross 
utca, a Határ út, a János 
utca és a Lajtha László utca 
közötti területen több park 
is. A fejlesztéseket szeret-
nénk jövőre is folytatni, és 
elérni, hogy parkjaink ren-
dezettebbek, biztonságosab-
bak lehessenek. A tervek-
ben szerepel többek között 

az idősek szabadidőparkja 
mellett lévő áruház környe-
zetének rendezése. Kérem, 
hogy az Önök közreműkö-
désével valamennyi pester-

zsébeti próbálja megóvni a 
kihelyezett eszközök állagát 
és minőségét  – mondta a 
polgármester.

Sz. A.

Megnyílt az új sport park

Bővült az idősek szabadidőparkja

Keressük a kerület fenyőfáját!

Minden évben a sétáló utcában – kerületünk lako-
sainak, és az erre járók örömére – fenyőfát állítunk. 
Szeretnénk ezt a hagyományt idén is folytatni, ezért 
keressük azt a legalább 6-8 méter magas, lehetőleg 
ezüstfenyőt (vagy valamely fajtáját), amelyik az év 
végi ünnepek idején a Városközpont dísze lehet.
A Szociális Foglalkoztató előzetes felmérés és a 
szükséges egyeztetések után kivágja, elszállítja a 

legszebbnek tartott fát.
Tegyük szebbé idén is a sétáló utcát, teremtsünk 

meghitt hangulatot együtt!
A fenyőfával kapcsolatos felajánlásokat a 
(061) 283 03 07 vagy 0630/815 25 98-as 

telefonszámon, vagy a 
foglalkoztatas@foglalkoztatohusz.hu e-mail címen 

lehet jelezni.

Október 4-én megnyitotta kapuit az új futókör, a kosárlabda-
pálya és a játszótér a Lajtha László utcában. A futókört reggel 
6 és este 10 között használhatják a sportolók, a park többi 
része hétköznap reggel 8 és este 8, hétvégén délelőtt 10 és 
este 8 között tart nyitva.
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc jelképes 
lángjának meggyújtásával 

kezdődött október 17-én a Pesterzsé-
bet Önkormányzata által a jubileumi 
évfordulóra szervezett ünnepségso-
rozat. A 60. évforduló tiszteletére 

megújított Juta-dombi tüzérek terén 
rendezett nyitóünnepségen a József 
Attila iskola kórusa kíséretében éne-
kelték el a résztvevők a Himnuszt. 
Ezt követően Somogyváry Géza dísz-
polgár, az egykori ’56-os Nemzeti Bi-
zottság elnökségi tagja köszöntötte a 
résztvevőket, és mondott köszönetet 
az emlékpark kialakításáért. – Ma 
kaptam egy információt a Juta-dom-
bi harcokról: Marosi Endre profesz-
szor úr kiderítette a szovjet, utólag 
nyilvánosságra hozott adatokból, 
hogy nem 11, hanem 22 orosz kato-
nát sebesítettek itt meg, plusz 5 olyan 
ÁVH-st, akik csatlakoztak hozzá-
juk. Ezzel szemben kilőttek 5 tankot, 
5 páncélozott és egyéb járművet. 
Egyetlen egy magyar nem esett el. 
Bennem állandóan ott volt a kétke-
dés, hogy megérte-e. Most megnyu-
godtam. Megérte – fogalmazott.

Beszédét követően Pesterzsébet 
Önkormányzata koszorúját Szaba-
dos Ákos polgármester és Csaszny 
Márton önkormányzati képviselő 
helyezte el, Juhász Lajosné alpol-
gármester és Fekete Katalin önkor-
mányzati képviselő kíséretében. A 
Pesterzsébeti ’56-os Szövetség ne-
vében Tóth Gyula elnök és Király 
György emlékezett meg bajtársairól. 
Végül a váltófutásban résztvevő csa-
patok első futói helyezték el az emlé-
kezés virágait.

A forradalom jelképes lángjait az 
’56-os Szövetség tagjai gyújtották 
meg, majd az ünnepség a Pesterzsé-
beti Közgazdasági Szakközépiskola 
Gyöngyvirág Néptáncegyüttesének 
fáklyás táncával zárult.

* * *

Somogyváry Géza felidézte a 
fáklyás váltófutás történetét, majd 
emlékeztette 
a gyerekeket 
arra, hogy 
olyan kerület-
ben laknak, 
amely utoljára 
esett el, hiszen 
1956. novem-
ber 11-éig 
Pesterzsébeten 
a forradalom 
volt az úr.

Idén 9 ál-
talános és 6 
középiskolai csapat nevezett a vál-
tófutásra. Az általános iskolások 
versenyét idén is a József Attila 
Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola, a 
középiskolásokét pedig a 
Német Nemzetiségi Gim-
názium csapata nyerte. A 
két győztes csapat befutó-
ja végül meggyújtotta az 
Emlékezés terén az emlé-
kezés lángját.

* * *
Október 18-án 5 ál-

talános iskola 7 csapata 
részvételével tartották 
a szintén tradicioná-
lis történelmi versenyt, 
melynek témája – a 60. 

évforduló apropóján – az 1956-os 
forradalom és szabadságharc volt. A 
kétfordulós versenyt a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola „Attila forradalmárai” nevű 
csapata nyerte.

* * *
Kárpáti Kamil: Próbaakasztás 

című, 1956-os témájú gyűjteményes 
kötetét mutatták be október 20-án a 
Rátkay-Átlók Galériában. A köny-
vet a Stádium kiadó vezetője, Lőkös 
Margit ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe.

* * *
Október 21-én délután a kopjafás 

parkban folytatódott az ünnepi ese-
ménysorozat. A bevezetőt követően 
a Szózat hangjaira leeresztették az 
Országzászlót, és helyébe, a Himnusz 
zenéjére, méltóságteljesen felkúszott 
a lyukas lobogó. A november 4-ig 
felvont zászló tövébe koszorút helye-
zett el Szabados Ákos polgármester 
és Somogyváry Géza.

* * *

A Jakab Gedeon karmester vezet-
te Pesterzsébeti Ötvenhatos Fúvós-
zenekarral és a József Attila Nemze-

tiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Rózsavölgyi Ildikó karnagy által irá-
nyított kórusával az élen megindult 
a fáklyás emlékmenet. A Vamzer 
család korhű Csepel teherautója, 
platóján fiatalokkal és egykori for-
radalmárokkal, a Kosutin vonult az 
egykori Róka rádió épületéhez. A 
Kossuth Lajos utca 49. számú ház 
előtt Somogyváry Géza felidézte: a 
forradalom 30. évfordulóját Oltvá-
nyi László, 56-os Nemzetőr parancs-
nok társaságában, Münchenben 
ünnepelhette, ahol a Szabad Európa 
Rádió műsorvezetője bemutatott egy 
aznap, a Szabadság kapujában cím-
mel megjelent kötetet.

– E könyvben hétszer említik meg 
a Róka rádiót, amely a szovjet zava-
rás ellenére közölte híreit, illetve 
lehallgatták az orosz parancsnokság 
közleményeit, így 11-éig nem száll-
ták meg Pesterzsébetet.

* * *
Az emléktábla leleplezése után a 

fáklyás menet, soraiban képviselők-

ÖNKORMÁNYZAT

Az 1956-os forradalom és sz
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Történelmi vetélkedő

A fáklyás váltófutás győztesei Somogyváry Gézával

A lyukas zászló felvonása a kopjafás park
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kel, civil szervezetek tagjaival, zuho-
gó esőben érkezett az Emlékezés te-
rére. A Szózat közös eléneklése után 
Szabados Ákos köszöntötte a meg-
emlékezőket. Megköszönte az 56-os 
Szövetség tagjainak a felkérést, hogy 
a kerületben működő politikai erők 
köszöntsék nemzeti ünnepünket.

– 1956 egy nemzetet kovácsolt 
egységbe – fogalmazott a polgármes-
ter, kiemelve a szövetség tagjainak 
példamutatását és kitartását, amely-
re még unokáik is joggal lehetnek 
büszkék. – Szeretnék valamennyi 
pesterzsébeti fiatal nevében ígéretet 
tenni, hogy sosem felejtjük el, mit 
tettek hazánkért, szűkebb lakóhe-
lyünkért – mondta Szabados Ákos.

Az 56-os obeliszknél az első hat 
koszorút a hősi halált halt katonai 

vezetők emlékére helyezte el má-
sok mellett Kicska Éva, a kivégzett 
Kicska János lánya, Mecséri Ildikó, 
a harcokban hősi halált halt Mecséri 
János lánya. A Magyar Nemzetőr 
Honvédelmi és Lövész Szövetség 
képviseletében Kardos László dan-

dártábornok, az 56-os Szövetség XX. 
kerületi elnöke,Tóth József és Zsódi 
István alelnök, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége XX. kerületi 
szervezete nevében Kaszás Ferencné 
elnök és Kolonics János alelnök, 
valamint az Amerikai Magyar Sza-
badságharcosok Szövetsége képvi-
seletében Juhász János és neje, Lucy 
Juhász.

Az 56-os Szövetség kérésének 
eleget téve az MSZP nevében dr. 
Hiller István tartott ünnepi beszédet 
az obeliszknél. – Juta-dombi törté-
net 2.0 – kezdte megemlékezését. – 
Több mint egy évtizede, képviselői 
fogadóórámon megjelent egy idő-
sebb úr, aki elmondta, ő az egyike 
azoknak, akik fegyverrel harcoltak a 

szovjet tankok ellen a Juta-dombnál. 
Arra kért, állítsunk emléket. Addig 

nem volt ott 
semmi. Any-
nyira semmi, 
hogy még a 
dombot is 
e l h o r d t á k . 
Mindent az 
úr szervezett 
t á r s a i v a l , 
rám a hiva-
tali ügyin-
tézés és az 
a n y a g i a k 
előteremtése 
hárult. Más-

fél esztendőre rá együtt avattuk fel 
az emlékhelyet, amely azóta számos 
jeles esemény színhelyéül szolgált – 
mondta.

Az obeliszk lábánál a pártok kép-
viselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit, majd a szövetség felkéré-

sének eleget téve a Demokratikus 
Koalíció választókerületi elnöke, 
Nemes László alpolgármester szintén 

beszédet mondott pártja képvisele-
tében. – 1956 nagyszerű és fennkölt 
forradalma 12 napig reményt adott 
a szabadságra, az európai életre. 
Mégsem vált az új magyar demok-
rácia igazi ünnepévé. A magyarok 
többségének lelkét nem a történel-
mi büszkeség hatja át, gyászolják, de 
igazából nem tisztelik Nagy Imrét 
és a többi mártírt. A forradalmat az 
oroszok verték le, de mi magunk is 
hagytuk el-
veszni. Ami 
utána jött, 
nagyon so-
kaknak elfo-
gadható volt 
kiszámítha-
tósága miatt. 
Sokakat ma 
is a Kádár-
rendszer lét-
b i z t o n s á g a 
tölt el nosz-

talgiával – fogalmazott Nemes Lász-
ló, majd a civil szervezetek képvise-
lői és Pesterzsébet mecénása, Pintér 
Gyula és fia helyezték el emlékko-
szorúikat.

* * *
Az október 21-ei ünnepség a 

Csiliben zárult, ahol emlékplakette-
ket, okleveleket nyújtottak át a for-
radalomban résztvevőknek, valamint 
dr. Marosi Endre és Eörsi László tör-
ténészeknek. A polgármester átve-
hette az 56-os Szövetség kitüntetését, 
továbbá kihirdették a fáklyás váltó-
futás és a történelmi vetélkedő vég-
eredményét. Ezt követően a Kossuth 
Lajos Gimnázium – Takaró Mihályné 
vezette – Mementó Színköre adott 
emlékműsort, amely az erzsébetiek 
szemszögéből idézte fel a két hét ese-
ményeit, Somogyváry Géza visszaem-
lékezései felhasználásával.

* * *
(Az 56-os ünnepségsorozat október 

26-án az ATRA gyárnál emléktábla 
koszorúzással folytatódik majd no-
vember 4-én a temetői megemlékezés-
sel, végül a lyukas zászló levonásával 
zárul.)

D. A. – Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

zabadságharc 60. évfordulója

kban
Emlékbeszédek és koszorúzás az Emlékezés terén

A Róka rádió emléktáblájának avatása

A Mementó Színkör előadása

Kárpáti Kamil könyvét Lőkös Margit mutatta be
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MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Önkormányzata nevében szeretettel 
meghívom Önt és családját

az Erzsébet Napok rendezvénysorozat nyitó programjára,
2016. november 5-én szombaton

10 órára

NAGY GYŐRY ISTVÁN
születésének 150. évfordulója tiszteletére

Lelkes Márk szobrászművész alkotásának avatására,
(Bp. XX. Nagy Győry I. u. 1.)

valamint
„110 ÉVES A VÁROSHÁZA”

padlástól a pincéig interaktív épületbejárásra.
(Bp. XX. Kossuth tér 1.)

20-30 fős látogató csoportok indulnak 11 órától negyedórán-
ként.

Bejelentkezés, időpontegyeztetés október 28-ig
a 289 2582-es telefonszámon, vagy a 

protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címen.
Szabados Ákos

polgármester

NÉPSZAVAZÁS
A 2016. október 2-ai népszavazáson a XX. kerületben az 52329 szava-

zóköri névjegyzékben lévő választópolgár 36,76%-a (19238 fő) vett részt. 
Érvénytelen szavazatok száma: 7,6% (1460), érvényes szavazólapok szá-
ma 92,4% (17761). Az érvényesen szavazók 1,85%-a (328 fő) szavazott 
igennel, 98,15%-a (17433 fő) nemmel.

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS NYILATKOZATA

A képviselő-testület október 13-ai ülésén elfogadta az alábbi hivatalos 
nyilatkozatot: Juhász Lajosné alpolgármester 2016. szeptember végén fel-
hatalmazás nélkül küldött „választási értesítő”-ként levelet a pesterzsébe-
ti lakosoknak. Juhász Lajosné alpolgármester nem kapott felhatalmazást 
sem a Polgármestertől, sem a Képviselő-testülettől e levél elkészítésére 
és terjesztésére. Juhász Lajosné alpolgármester hatáskörébe és feladat-
körébe nem tartozik választási értesítő levél elkészítése és terjesztése. A 
hivatalos választási értesítőre hasonlító, fejlécében Pesterzsébet logóját is 
tartalmazó levél megtéveszthette a választókat, tartalma alapján pedig al-
kalmas lehetett a választópolgároknak a 2016. október 2-i népszavazáson 
kifejtett akaratuk befolyásolására. A fentiek ismeretében Juhász Lajosné 
eljárását Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete etikátlan-
nak tartja és elítéli.

ELISMERÉSI JUTTATÁS EGYKORI NÉMET 
KÉNYSZERMUNKÁSOK RÉSZÉRE

 
Egykori német kényszermunkások, akiket német 

állampolgárságuk, vagy német származásuk miatt civilként 
kényszermunkára köteleztek, egyszeri 2.500 € elismerési 

juttatásban részesülhetnek.
Az ADZ-Anerkennungsrichtlinien 

2016. augusztus 1. óta hatályos.
 

A kérelmet 2017. december 31-ig nyújthatja be az, akit 
1939. 09.01. és 1956. 04.01. között valamely külföldi 

hatalom kényszermunkára kötelezett. Ha a jogosult 
2015. 11.27-e után elhunyt, akkor hátramaradottja 

(gyermeke, házastársa) is beadhatja a kérelmet.

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló 
formanyomtatvány letölthető a 

www.bva.bund.de,  www.bmi.bud.de 
internetes címről. A német nyelven kitöltött nyomtat-

ványt az alábbi címre kell küldeni: 
                   Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm

 Alter Uentroper Weg 2.
59071 Hamm
Deutschland

Bővebb információt és segítséget a kerület német 
önkormányzata (Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Pesterzsébet, 1201 Budapest Baross utca 79. 
Dr. Fekete Károlyné, elnök, 

tel.: 0620/973 31 71) tud nyújtani.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája november 3-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Ünnepel a P.KOBAK
Idén 25 éve, hogy megalakították elődeink 

a P.KOBAK Egyesületet 
(Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium 

Baráti Köre Egyesület). 
Régi és jelenlegi tagtársainkat ebből az alkalomból november 11-én 

17 órára szeretettel várjuk egy kis megemlékezésre 
a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

Az előzetes jelentkezést várjuk 
a 06 20/955 25 47 (Székely Ferencné alelnök), vagy 

a 06 70/334 56 71 (Schneider József pénztáros) telefonszámon.

Hívunk minden volt Kossuth diákot a tagjaink közé. 
Jelentkezni szintén a két fenti telefonszámon lehet.

Székely Ferencné

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

Az önkormányzat hivatalos nyilatkozatáról szóló határozat meghozata-
lát megelőzően az NVB a panaszosok által benyújtott kifogásokat 132/2016. 
számú határozatával elutasította. Határozatában megállapította, hogy Juhász 
Lajosné alpolgármester az ügy tárgyát képező levéllel nem valósított meg jog-
sértést. A levél kiküldése jogszerű kampánytevékenységnek minősült. Az NVB 
határozata a www.valasztas.hu oldalon található meg.
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Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- 
és sajtófelelős köszöntötte az aradi 
vértanúkra és gróf Batthyány Lajos 
mártír miniszterelnökre emlékező 
diákokat, politikusokat, civil szer-
vezetek képviselőit. Kiemelte, hogy 
a közönség nagyrészt fiatalokból áll, 
ők vállalták az emlékműsorban való 
szereplést, majd a műsorvezetést át-
adta a Lázár Vilmos Általános Iskola 
nyolcadikosának, Vámos Emmának.

Miután a Pesterzsébeti Városi 
Fúvószenekar kíséretével elhangzott 
nemzeti himnuszunk, Szabados Ákos 
polgármester felkérte ünnepi beszéde 
megtartására dr. Hiller Istvánt.

– Mi köt össze egy nemzetet, csak 
szimbólumok, ünnepségek, vagy a 
múlt olyan ismerete, amely lehető-
séget ad a jövőbe vetett bizakodás-
ra? – tette fel a kérdést Pesterzsébet 
országgyűlési képviselője.

Válaszában kifejtette: voltak Eu-
rópában olyan hatalmak, amik más 

népeket leigázva, nem kizárólag 
épületeket, tárgyakat pusztítva pró-
bálták hatalmukat megszilárdítani, 
hanem kiirtottak mindent, ami az 
adott nép múltjára emlékeztetett.

– Ne gondolja senki, hogy hő-
söknek készültek, egyikük sem akart 
mártír lenni – fogalmazott, majd 
hozzáfűzte: szerették az életet, sze-
rették a társaságot.

– A megtorlás nem ért véget, 
hónapokon keresztül több ezreket 
lelőttek, felakasztottak – emlékezte-
tett. – Nem várt hősi haláluk hozzá-
járult ahhoz, hogy több mint másfél 
évtizeddel később elkezdődhessen 
egy olyan korszak, amelynek emlé-
kei mai is hétköznapjaink részét ké-
pezik, amikor nagyszerű sugárutak, 
gyönyörű múzeumok, a földalatti 
vasút, a Parlament épült. Ezért em-
lékezünk évről évre a hősökre, akik 
akarták, hogy az ország jobb körül-
mények között éljen. Ezt kell to-

vábbadnunk unokáinknak, és akkor 
a nemzet, ahogy egykor, úgy most is 
erősödni fog. Azért kell emlékezni, 
hogy az ő tetteikből erőt merítsünk 
– zárta ünnepi beszédét.

A Siketné Medvés Zsuzsa és Su-
lyok Andrea tanítók összeállította 
emlékműsorban részleteket hallhat-

tunk A költő visszatér című rock-
operából, Ady Endre Október 6., 
Majthényi Flóra: Mi a haza?, Tom-

pa Mihály: A gólyához és Tóth Ár-
pád: Katonasír című költeményéből. 
Megismerkedhettünk a mártír hon-
védtábornokok utolsó mondataival, 
miközben a diákok mécseseket he-
lyeztek el portréiknál.

Az ünnepség végén Pesterzsébet 
vezetői, a politikai pártok és civil 

szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták az emlékművet.

D. A.

Járdányi Pál Concertino-jával 
kezdődött az Emlék-Mű 1956-2016 
című kiállítás ünnepélyes megnyi-
tója szeptember 29-én a Gaál Imre 
Galériában. A zeneművet Pável Edit 
hegedűművész tolmácsolta az ér-
deklődőknek. A muzsikus elárulta a 
zeneszerzőről, hogy mivel 1956-ban 

tagja volt a Magyar Értelmiség For-
radalmi Bizottságának, ezért 1959-
ben megfosztották zeneakadémiai 
tanári dobogójától.

– A kiállításon neves művészek 
1956-hoz kapcsolódó, különböző 
műfajokat felsorakoztató alkotásai 
láthatók – fogalmazott köszöntőjé-

ben Juhász Lajosné alpolgármester, 
hozzáfűzve: a képzőművészeti anya-
got a Pesterzsébeti Múzeumban őr-
zött fotók vezetik be. Ezek közt sze-
repelnek Csete Örsnek a Juta-dombi 
tűzpárbajban részt vett katonákról 
készült portréi, amelyek először ke-
rültek közönség elé.

Az alpolgármester megjegyezte: a 
tizennyolc kiállító művész alkotásain 
keresztül jelenvalóvá válik a forrada-
lom szellemisége.

Fekete György, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia (MMA) elnöke 
megnyitójában kijelentette: a Gaál 
Imre Galériában még nem volt rossz 
kiállítás.

– Nem az 1956-os szörnyűségek 
naturalista lenyomatát adják a kiállí-
tó művészek, hanem egy 60 esztendő 
utáni, belső lélektani felbuzdulásét – 
mondta, majd kifejtette: rosszul ün-
nepeljük 56-ot, ugyanis a forradalom 
győzött, a szabadságharc bukott el. 
Nyolc napig győzött Magyarország, 
az első sérülést okozva ezzel a kom-
munizmus hajóján.

Az MMA elnöke felidézte saját 
56-os emlékeit. Fegyveresen beleke-

veredett a rádió ostromába, ahonnan 
több társával az Olasz Intézetbe me-
nekült. Itt búcsúleveleket írtak, majd 
betették az üzeneteket a könyvtár 
könyvei közé. Harmincnégy eszten-
dő múltán, a könyvtár átrendezése-
kor akadtak rá a 40 levélre.

– Október 31-én a Kilián Lakta-
nyában megalapítottuk az Iparmű-
vészeti Főiskola nemzetőr csoport-
ját – folytatta az emlékezést Fekete 
György, felmutatva az akkor kiállí-
tott géppisztoly igazolványát és kato-
nakönyvét.

November 4-e után Szegedre igye-
kezett menekülni, azonban Kiskunha-
lasnál leszedték a vonatról, és 4 hóna-
pig tartották fogva egy államvédelmis 
laktanyában. Eközben vizsgálat zajlott 
a négy művészeti főiskola 56-os szerep-
lése ügyében, amelynek keretében el-
tüntették a kompromittáló dokumen-
tumokat, a tanúvallomásokat pedig 
hamisnak ítélték. Így menekült meg a 
büntetés elől Fekete György.

Az MMA elnöke beszéde végén 
reményének adott hangot, hogy 
egyszer lesz majd 56-os múzeum Ma-
gyarországon.        DIA

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Egy győztes forradalom emlékére

A Hajós Alfréd Általános Iskola 4.a osztályos tanulóinak lélekemelő ünnepi 
műsorával emlékezhettünk az aradi vértanúkra október 6-án Vécsey Károly 
emlékkövénél. Ünnepi beszédet dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke mondott. 

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának alkalmából Emlék-Mű 1956-2016 
címmel nyílt kiállítás a Gaál Imre Galéria emeleti kiállítóterében. A Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének közreműködésével rendezett tárlat 
november 6-áig várja a látogatókat. 
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– Az évad kiemelkedő lesz, hiszen 
január 1-től december 31-ig folya-
matosan a reformáció fél évezreddel 
ezelőtti kezdetére emlékezünk – 
árulta el Takaró Mihály karnagy, a 
kórus újraalapítója.

A sok esztendeje szünetelő ének-
kart 1978-ban Pécsről, frissen szerzett 
ének szakos diplomájával Pesterzsé-
betre hazatérve indította újra. Mára 
félprofivá érett a kórus, hiszen számos 
zenész, köztük a helyettes karnagy, 
Szabó Mónika, a Budapesti Operett-
színház karmestere, valamint a szó-
lamvezetők diplomás zenészek, míg a 
többiek magán énektanároknál kép-
zik tovább magukat folyamatosan.

– Brandenburg Ádám szemé-
lyében, aki zeneszerzés mestersza-
kos hallgató, házi zeneszerzőnk is 
van. A Reformáció Emléknapjára 
komponált művét kórusunknak és 
nekem ajánlotta – mondta Takaró 
Mihály.

A karnagy megemlítette: Luther 
Márton 1517. október 31-én tűzte 
ki a wittenbergi vártemplom kapujá-
ra 95 tézisét, és ezzel nem kizárólag 
a kereszténység reformációja vette 
kezdetét, hanem a modern Euró-
pa kialakulása. Kálvin és Luther az 
egyházi kérdések mellett társadalmi 
problémákkal egyaránt foglalkoztak.

– Kálvin János vezette be az önkor-
mányzatiságot, Genf volt az első város, 
amelyet választott, kollektív vezetés 
irányított – emlékeztetett a karnagy.

Az ünnepes félév kötelező ese-
ményei, mint a halottak napja, 
mindenszentek, advent, karácsony, 
vízkereszt, húsvét, pünkösd mellett 
kiemelten készülnek tehát a Refor-
máció Emléknapjára. A Központi Re-
formátus Kórussal és a Baptista Köz-
ponti Énekkarral közös fellépéseken 
mutatják be, milyen kulturális kin-
cseket adott a reformáció az egyete-
mes, illetve a magyar egyházzenének.

– Az idei két utolsó nagy fellépé-
sünk a tavaly felvett lemezünk be-
mutatója lesz – ígérte Takaró Mihály.

A CD-n két szám kivételével ma-
gyar nyelvű karácsonyi énekek hall-
hatók, köztük nagyon ritkán énekelt 
XVI-XVII. századi dallamokkal.

Noha a hanghordozók kiadása 
manapság nem tartozik a jó üzletek 
közé, a Pesterzsébet-Központi Refor-
mátus Kórus korongja nem kevesebb 
mint ezer példányban kelt el. Ennek 
magyarázatát a karnagy abban látja, 

hogy a keresztény közösségek nem 
kizárólag ízlésükben konzervatívak, 
de technikailag úgyszintén, vagyis 
körükben még mindennapos a CD-
hallgatás.

Következő önálló nagykoncert-
jükre, a december 18-ai karácsonyi-
ra ezúton is mindenkit szeretettel 
hívnak. Előre tekintve, az énekkar 
következő évada a 40. lesz. Takaró 
Mihály kiemelte: a Bibliában miszti-
kus szám a 40.

Ditzendy

Az ötszáz éves reformáció ünnepére készülve
Szeptember elejével megkezdte 2016/17-es évadját a Takaró Mihály vezette 
Pesterzsébet-Központi Református Kórus. A tavalyi lemezfelvételt követően 
az idei esztendő is számos kihívást tartogat az énekkar számára, főleg a Re-
formáció Emléknapjától, október 31-től húsvétig tartó ünnepes egyházi félév. 
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– Gulyás Erikával, aki a Budapest 
Voices kórusvezetője, a Kőbányai 
Zenei Stúdióban együtt dolgoztunk 
az ottani kórussal, és többször szóba 
került, hogy valami egyedi vokális 
dolgot kellene létrehoznunk. Ek-
kortájt kereste meg Nagy Szabolcs 
– most a menedzserünk – egykori ta-
nítványomat, Anga-Kis Miklóst – a 
USEME basszusgitárosát, aki a kon-
certszervezőnk – ötletével, miszerint 
a cappella kellene előadni magyar 
underground slágereket. Miklós 
hozzám irányította Szabolcsot. Hát 
így kezdődött 2013 tavaszán.

– Utána meghallgatást tartottak 
az egyes szólamokra?

– Mivel már több mint tíz éve ta-
nítottam Kőbányán, nagyon sok jó 
énekhangra emlékeztem. Tudtam, 
milyen hangfajokra volna szükség, 
ennek megfelelően válogattunk Gu-
lyás Erika segítségével. A kórus nagy 
része régi vagy jelenlegi tanítvány. 

– Miért pont egy tucat hang?
– A tizenkettőben az összes hang-

faj szerepel, így egy zenekarhoz ha-
sonlóan az összes hangszerszekciót 
képesek vagyunk megszólaltatni a 
vonósoktól a fúvósokig.

– Kivéve a dobot…
– Dobosunk, Pusztai Csaba össze-

tett feladatot lát el, mert dalonként 
változik, hogy épp jazzdobolásra, 
rockdobolásra, vagy latin perkázásra 
van szükség. A hangszerparkja 
emiatt igen színes, egy hibrid dob-
percussion szett. 

– Stílusosan miért nem szájdobol?
– Nem biztos, hogy egy beatbox-

os a swinget, vagy egy latin konga- 

szólót képes lenne maradéktalanul 
megvalósítani. Ráadásul a sokféle 
ütőhangszer számos színt visz a szá-
mokba.

– Az a cappella produkciók 
meglehetősen népszerűek, még ke-
reskedelmi tévés tehetségkutatók-
ba is beférnek. Az underground 
muzsika nem szűkíti le a közönsé-
güket?

– Az underground slágereket 
nagyon sokan ismerik. Éppen ezért 
a közönségünk nem kifejezetten 
underground rajongó, gyerekektől az 
idősebb korosztályig sokan jönnek a 
koncertekre. Sokszor együtt énekel-
nek velünk, és külön öröm, amikor 
nemcsak a főtémákat, hanem a kísé-
rő szólamokat is.

– Hogyan képzeljük el az erede-
ti számok áthangszerelését tizenkét 
emberi hangra?

– Szekciókra osztom szét az egyes 
szólamokat. A harmóniákat, pél-
dául a billentyűakkordokat, hang-
szercsoport, esetünkben több éne-
kes szólaltatja meg. A hangszerelés 
hasonlóképpen történik, mint egy 
nagyzenekar esetében.

– Hasonlóan a rock bandák ze-
nészeihez, a Budapest Voices-ban 
az énekesek hozzáadják a magukét 
a dalokhoz?

– Ez nem kifejezetten 
improvizatív műfaj, noha van olyan 
dal, amiben Lajtai Kati vagy Labant 
Bence is kap rögtönzési lehetőséget. 
A legtöbb szabadsága Csabinak, 
a dobosunknak van. Az énekesek 
mindegyike a különleges hangszínét 
és a személyiségét adja a dalokhoz. 

– Hasonlóan egy szimfonikus 
zenekarhoz, kottából dolgoznak?

– Igen. Minden számhoz partitú-
rát és szólamkottákat készítek. Az 

énekeseknek jól kell tudniuk lap-
ról olvasni és gyorsan memorizálni. 
Heti egy-két alkalommal négy-öt 
órás próbákat tartunk, akárcsak egy 
klasszikus énekkar esetében.

– Az ellenben kevésbé jellemző 
a komolyzenei kórusokra, hogy le-
mezüket saját újság mellékleteként 
jelentetik meg.

– Valami olyat szerettünk volna, 
amit előttünk még nem csinált sen-
ki. A második lemezünk, a Finomra 
hangolva pedig saját szakácskönyv-
vel, az Ízbűvölőkkel jelent meg. Az 
évek során kiderült, hogy többen 
remekül sütnek-főznek közülünk, a 
próbákon gyakran kóstolhattunk is 
egymás finomságaiból. Innen jött az 
ötlet, hogy milyen jó lenne megmu-
tatni ezt az oldalunkat is.

– Maradva a különlegességek-
nél, az sem mindennapi, hogy 
egy klipben bemutatják azokat a 
gyermeki kívánságokat, amelyeket 
önök teljesítettek.

– Reméljük, sokaknak tudunk 
majd örömet okozni. Ezt mutatjuk 
meg a Generál: Könnyű álmot hoz-
zon az éj című dalára komponált 

videoklipben. Biztos, hogy rende-
zőnk, Regős Ábel, a Gyémánthoz 
hasonlóan érzékeny filmet készít 
majd.

– Az említett Kimnowak fel-
dolgozásuk videója komoly sikert 
ért el.

– Szeptemberben a 2. Magyar 
Klipszemlén bekerült a 100 legjobb 
alkotás közé.

– A dalok eredeti előadói mit 
szólnak az önök feldolgozásaihoz?

– Eddig kizárólag pozitív visszajel-
zéseket kaptunk.

– Kinek ajánlja a Csili koncertet?
– Mindenkinek, aki szeretne va-

lami különlegeset hallani, amilyet 
eddig még nem hallott. Biztos lesz 
jó pár olyan dal, amit jól ismernek. 
Akinek pedig megtetszettünk, azt 
várjuk a karácsonyi nagykoncer-
tünkre, december 28-án a MOM 
Kulturális Központba, ahol három 
számos kislemezünket is bemutatjuk.

Ditzendy Attila Arisztid

Immáron 7. alkalommal rende-
zett a Magyar Népmese alkalmából 
egész napos gyermekprogramot a 
Csili Művelődi Központ, melyen 
idén a kerület 7 óvodájából és 4 is-
kolájából mintegy négyszázan vettek 
részt.

A gyerekeknek 8 állomást alakí-
tottak ki: részt vettek játékos me-
sehallgatáson, meseismertetésen, 
mesefoglalkozáson, mesetotót töl-
töttek ki, a Holle anyó című mesét 

illusztrálták, kézműveskedtek, és 
egy óriás társasjáték is várta őket. 
A legnagyobb sikert a meseösvény 

aratta, ahol Holle anyó házából ki-
lépve a hulló hóban kellett három 
próbát kiállniuk. A jó hangulatot 
fokozták a Csili jelmezbe öltözött 
munkatársai.

A jól sikerült nap végén az ud-
varon, a kemencénél tartották a 
díjkiosztást. Várhalmi András, az 
intézmény igazgatója foglalta össze 
röviden a napot, majd mondott egy 
mesét. Ezután a Csiliben működő 
Csillagszemű Néptáncegyüttes tar-

tott táncházat, majd következett 
az eredményhirdetés.  A meseös-
vényen az Ady Endre Általános 
Iskola 3.a osztálya bizonyult a leg-
jobbnak, illusztrációban szintén az 
Ady iskola 4.a osztálya, valamint a 
Lurkóház Óvoda Mártírok úti Tag-
óvodájának csiga csoportja  jeles-
kedett. A mesetotó győztese Kóczé 
Amanda, az Ady iskola 4.b osztá-
lyos tanulója lett.

Sz.

Underground klasszikusan

Holle anyó nyomában

A Budapest Voices énekegyüttes ad ingyenes koncertet a Csiliben az Erzsébet 
Napok megnyitóján, november 4-én. A kórus a honi underground pop-rock 
nagy slágereit dolgozza át énekhangokra és ütőhangszerekre. Vajon honnan 
jött az ötlet, kérdeztük Warnusz Zsuzsa művészeti vezetőt.
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Göbölös Istvánné (Ujmann 
Matild), 1926. október 5-én szü-
letett Szombathelyen. Édesapja 
Bécsből származott, és Mici néni 
szülővárosában nyitott fényképész 
műtermet. Édesanyja a kénsav-
gyárban dolgozott. A háromgyer-
mekes család 1942-ben költözött 
Pestszenterzsébetre, abba a házba, 
ahol Mici néni 2011-ig élt. Öt éve, 
amikor utolsó rokona, unokaöcs-
cse is elhunyt, bevonult a Fővárosi 

Önkormányzat Virág Benedek ut-
cai Idősek Otthonába. Csepelen, 
a Weiss Manfréd gyárban, majd a 
Belkereskedelmi Szállítási Vállalat-
nál dolgozott telefonközpontosként 
72 éves koráig. Bár hozzátartozói 
már nem élnek, az egykori lakásá-
hoz közeli kisbolt eladója, Ágika 
annyira megszerette, hogy családjá-
val együtt rendszeresen látogatják. 
Mici néni nagy kedvencei a cicák.

Mátraházi Mihály Újkécsen 
született 1926. október 8-án. 1950-
ben nősült, rá egy évre jött világ-
ra egyetlen gyermeke, Ferenc. A 
rendőrségnél szolgált, így számta-
lanszor vezényelték más-más tele-
pülésre. Többek között őrsparancs-
nok volt Budaörsön, ’53-ban pedig 
Pesterzsébetre helyezték. Civilként 
26 esztendőn keresztül dolgozott a 
Volánnál, majd a Gödi TSZ-től vo-
nult nyugdíjba.

Fia, Ferenc külön hangsúlyoz-
ta, hogy édesapja rendkívül büszke 

egyetlen unokájára, a kis Fecóra, 
aki régi elektronikai emlékeket és 

rádiókat gyűjt, majd működőképes 
állapotba hoz, emellett modelleket 
készít.

Mihály bácsi imádta a kertjét, 
sajnos azonban orvosa eltiltotta a 
kertészkedésről, mivel vizesedik a 
lába.

Mikita Sándorné Finta Piroska 
Terézia néven látta meg a napvi-
lágot 1926. szeptember 24-én, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Rohod községben. Háztartásbe-
liként nevelte három gyermekét, 
majd unokáit. Hét unokájától ed-
dig három dédunokája született. 
Huszonkét esztendeje költözött 

fiáékhoz Erzsébetre, amikor magára 
maradt.

– Teljesen önellátó, ha bármit 
megkíván, megfőzi magának – me-
sélte menye, Mikita Istvánné, aki 
azt is elárulta: Piroska néni hobbija 
a varrás. Felújítja saját és az egész 
család ruhatárát, méghozzá nem 
varrógéppel, hanem kézzel. Rá-

adásul szemüveg nélkül. E mellett 
rendszeresen gondozza az ablaka 
alatti kis kertet. A boltba már nem 
jár ki egyedül, azonban változatla-
nul jó kapcsolatot ápol a szomszéd-
sággal. Ha érte mennek autóval, 
nagy örömmel látogatja meg uno-
káit. Békés természete miatt kivé-
tel nélkül mindenki szereti.

D. A.

ÉVGYŰRŰK

Cicák, kertészkedés, varrás
Három 90 esztendős pesterzsébetit köszöntött születésnapja alkalmából 
az önkormányzat. Mikita Sándorné szeptember végén, Mátraházi Mihály és 
Göbölös Istvánné októberben léptek a kilencedik ikszbe. 

Nyílt nap a Vágóhíd utcai Idősek Klubjában

KEDVES PESTERZSÉBETI NYUGDÍJASOK!

A Pesterzsébet Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézménye

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központjának 
Idősek Klubja

Nyílt napot tart
2016. november 16 - án, 10 órától 15 óráig,

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A program alkalmából lehetőség lesz megismerkedni a klubbal, 
a klubba rendszeresen járó tagokkal és a munkatársakkal is.

Részletesen ismertetni fogjuk programjaink kínálatát, 
melyben megtalálhatóak:

- játék, kézműves, kulturális tevékenységek,
   - kirándulások, előadások, egészségügyi tájékoztatók,

- nevezetes napok megünneplése, névnapok megtartása,
- kerti mulatságok sütögetéssel vagy bográcsozással.

A nyílt napunkon mód nyílik megismerkedni a Szolgáltató 
Központ által nyújtott szolgáltatásokkal, 

egyéb tevékenységekkel. is.

Ha szeretne csatlakozni egy színes, vidám társasághoz, 
szívesen venne részt programjainkon, jöjjön, 

nézzen be hozzánk nyílt napunkon, legyen Ön is klubtagunk!

Címünk: Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ
1201 Budapest, Vágóhíd u.26.

Tel.: 283-0041,  06-20/599-8604
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Minden kornak megvan a maga 
szépsége, minden korosztályban 
van valami, amivel példát mu-
tathat. A gyerekek őszintesége, a 
fiatalok energikus lelkesedése, az 
idősebbek élettapasztalata, ebből 
fakadó tudása minden generáció 
számára érték. 

E gondolatok szellemében a kö-
vetkező szavakkal nyitotta meg a 
rendezvényt Sárfi-Kránicz Ferenc, 
a szervezet elnöke: – Itt van az ősz 
a természetben, és itt van a mi éle-
tünkben is. A meghitt, meleg színek 
pompája, a már nem perzselő, inkább 
simogató, kellemes napsugarak cso-

dálatossá, szeretettel telivé teszik ezt 
az évszakot. A szeretet a mindent le-
győző erő, mely összeköt, megtart, és 
kapcsolatokat, közösségeket teremt. 
Remélem, a mi közösségünk minden 
tagja úgy gondolja, hogy az ősz gyö-
nyörű, a természetben és az életünk-
ben is. 

Az elnök a köszöntő után üdvö-
zölte a meghívott vendégeket, dr. 
Hiller István országgyűlési képvise-
lőt, a Parlament alelnökét, Szabados 
Ákos polgármestert, Székely Tamást, 
a MASZSZ alelnökét, Nemes László 
alpolgármestert, Tóth Mihályt, a 
MASZSZ Nyugdíjas Tagozat elnö-
két, Nagy Lászlóné, Somodi Klára, 
Fekete Katalin, Csaszny Márton, 
Komoróczy László önkormányzati 
képviselőket és Barabás Tibornét, a 
Tisztelet Társaságának elnökét. 

A meghívottak közül dr. Hiller 
István, Szabados Ákos, és Székely 
Tamás köszöntötte az ünnepelteket. 
Szavaik komolyak, olykor humo-
rosak voltak, ami nagymértékben 
hozzájárult az emelkedett és vidám 
hangulathoz. A támogatóknak szóló 
köszönet után kezdetét vette a mű-
sor. A Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei jó hangu-
latot teremtettek.

Majd a szakszervezet tagságát 
érintő közérdekű tájékoztató, az idei 
év eseményeinek tömör összefogla-
lója követte, közben Ferenczy Tibor 
a szervezet herendi kirándulásáról 
készített rövidfilmjét is megnézhet-
ték a jelenlévők. 

Csak akkor vált egy időre szomo-
rúvá a hangulat, amikor egyperces 
néma felállással az örökre távozott 
tagtársak emlékének adóztak. 

A szervezet elnöke ezt követően 
az idén 70 éves szakszervezeti múlt-
tal rendelkező Sándor Lászlót és 
kiemelkedő munkájáért három bi-
zalmit jutalmazott dicsérő oklevéllel.

A köszöntések utáni vacsorát a jó 
hangulatú zene, tánc követte.

sy

– Hogyan került a Lajtha utcai 
gondozóházba?

– Már 50 éve lakom a kerület-
ben, a Virág Benedek utcából most 
a műtéteim után kerültem a Török 
Flóris utcába. Egyedül otthon már 
nem tudok semmit csinálni, nem 
tudom ellátni magam, lányommal 

élek. Mikor nyaralni mentek, ak-
kor kerültem ide először, és úgy 
megtetszett, hogy még egyszer visz-
szajöttem. 

– Milyen ellátást kapott?
– Hárman vagyunk egy szo-

bában, étkezés is van. Elsőrendű 
minden. Az ápolók látják a súlyos 
betegségemet, lelkesek, segítőké-
szek. Mérik a vérnyomást minden 
nap.  Aranyosak, tudja, nekem fáj 
a lábam, minden nap befáslizzák a 
nővérek.  Az éjszakások is jönnek, 
kérdezik: „Rózsi néni, nem kell 
segíteni?” Nekem néha fürdésnél 
szükségem van segítségre. 

A Sára (az egyik szociális mun-
katárs) egy tündér, az emberbe 
beleérez, olyan figyelemmel van 
felénk. A konyhások is mindig 
mosolyognak, mikor meglátnak, 

figyelnek, hogy meleg maradjon 
az étel.  

– Hogyan telnek a napok?
– Minden nap vannak foglal-

kozások, jönnek másik klubosok 
játszani. Meghívnak énekeseket, 
mindig kapunk valami apróságot, 
süteményt. A kollégák mindig a 
kedvünkben járnak. A Marika 
(szociális gondozónő) egy szív és 

lélek. A többi beteggel elbeszélge-
tünk, elkártyázgatunk. 

– Kapott-e személyes segítséget?
– Ha probléma van, szívesen 

meghallgat a főnöknő, mindent 
megbeszélhetünk vele. Mindent 
elintéznek, amit kérünk. Csak kö-
szönet és hála van bennem eziránt 
az otthon iránt. Ha lehetne, életem 
végéig itt maradnék.             s.

ÉVGYŰRŰK

Méltó ünneplés

„Ha lehetne, életem végéig itt maradnék”

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alap-
szervezete a 901 fős taglétszámára tekintettel ismét két turnusban rendezte 
meg az Idősek napi ünnepségét, melynek idén is a Csili Művelődési Központ 
adott otthont.

A Humán Szolgáltatások Intézménye Lajtha László utcai Szociális Szolgáltató 
Központjának átmeneti gondozóháza várja a kerületi lakosokat. Akár rövi-
debb időre is igénybe lehet venni a bentlakásos szolgáltatásokat, de az állan-
dó felügyeletre szorulók 2 évig is tartózkodhatnak az intézményi otthonban. 
Kórházi ápolást nem igénylő, de egészségi állapotuk miatt önálló életvitelre 
nem képes személyek részére hozták létre az ellátást. Ladányi Péterné már 
két alkalommal volt lakója az átmeneti otthonnak, vele beszélgettünk. 

A szakszervezeti iroda hétfőn és 
csütörtökön 8-12-ig tart nyitva 

a Csili belső udvarában. 
Telefon: 283-0370 

(üzenetrögzítő működik). 
A minden hó első keddjén 14 

órától klubfoglalkozást tartunk. 
A programokról a Facebookon, 
a „Pesterzsébeti nyugdíjasok”-ra 

rákeresve lehet tájékozódni.
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„110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

„Emlék-Mű 1956-2016”
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
szeptember 29. – 2016. november 
6. között, Kedd-Vasárnap, 10-18 ó 

„Az érem másik oldala”
Rendhagyó megemlékezés Rátkay 
Endre festőművész halálának 5. 
évfordulója és a Festészet Napja 
alkalmából a 10 éves Rátkay-
Átlók Galériában
Köszöntőt mond: Szabados Ákos 
Pesterzsébet polgármestere
Bevezető: D. Udvary Ildikó, a Pest-
erzsébeti Múzeum igazgatója 
Közreműködik: Geiger György 
Kossuth – és Liszt Ferenc – díjas 
érdemes művész és Rátkai Gábor 
(Rátkay Endre unokaöccse)
Helyszín: Rátkay-Átlók Galéria 
1204 Bp., Klapka u. 48.
Időpont: 2016. október 19. 17 óra

„Az idő szövete” 
A 20 éves Magyar Kárpitművészek 
Egyesületének kiállítása
Megnyitó ünnepség: 
2016. november 9., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2016. november 9. – 2017. január 
8. között Keddtől - Vasárnapig, 
10-18 óráig.

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

„MESTERSÉGEK” 
címmel Holka Edit Katalin festőművész rend-
hagyó, egész délelőtt tartó év- és korszakbú-
csúztató kiállításmegnyitója várja a látogató-
kat november 5-én, szombaton, 10 órától! A 
program színes előadásokkal tölti be a könyv-
tárat. Továbbá kézműves meglepetéskínálattal 
fogadjuk az érdeklődőket karácsonyi ajándék-
nak valóval - Holka Edit mozgóképes SZÍV-
csengői, festményei és Károly Éva agyag gyer-
tyatartói, kerámia ékszerei, festményei.

KÉZMŰVES KUCKÓ
október 28-án, pénteken, 16 órakor várunk 
egy kis alkotásra!

SZÍNES ÖTLETEK
Dekorációs klubunkba november 11-én, 

pénteken, 16 órakor várja az alkotni szerető-
ket Frisch Tünde. 

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 
15 órától újra várja Attila bácsi az érdeklő-
dőket, akik logikai és kézműves játékokkal 
ismerkednének. 

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban november 7-én, az olasz 
klubban pedig november 28-án, hétfőn várja 
a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A 
német klub következő foglalkozása novem-
ber 14-én, hétfőn 17 órakor lesz. A francia 
klubban november 21-én, hétfőn várja a be-
szélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz klub 
következő foglalkozása pedig november 23-
án, szerdán 17 órakor lesz.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Kézimunka Klub 
csipetnyi sóval - szóval közben 

Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Pacsirta Játszóház! 
2-8 éves gyerekeknek

Páratlan heteken 
szerdánként 16.30-tól

2016. okt. 26. - Őszbúcsúztató
nov. 9. -  Márton napra készülünk

Kerekítő Hargitai Katával 
Hétfői napokon 

9.30: Mondókás móka; 
10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének 

fogadóórája
2016. nov. 2-án, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

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

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

Könyvtárunk 2016. október 
31-én, hétfőn és november 1-én, 

kedden ZÁRVA lesz!
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A gyerekek nagy örömére idén 
is megrendeztük hagyományos 
iskolai autómentes napunkat az 
Ady Endre Általános Iskolában. 
Sőt, az osztályok már egy héttel 
korábban elkezdtek foglalkozni 
a témával, és plakátokat is ké-
szítettek a nap tiszteletére.

Szeptember 22-én az alsó tago-
zatosok nagy része kerékpárral 
vagy rollerrel érkezett reggel az 
iskolába. Az udvaron ügyességi 
pályán mérhették össze tudásu-
kat az első négy osztály tanulói, 
valamint lassúsági versenyt is 

rendeztünk, ahol természetesen 
a leglassabb biciklisek nyertek. 
A rolleresek pedig kipróbál-
hatták, ki jut a legmesszebbre 
egyetlen lökéssel.
Természetesen elméletben is 
megmérethették magukat a 
gyerekek. Csapatokban kel-

lett megoldaniuk 
egy-egy – minden 
évfolyam számára 
külön összeállított 
– játékos feladat-
lapot, amely az 
autómentes napról 
és a kerékpáros 
közlekedés szabá-
lyairól szólt.
A megérdemelt 
jutalom sem ma-

radt el. A program lezárásaként 
minden alsós kislány és kisfiú 
egy-egy, az Autómentes Nap 
emblémáját ábrázoló érmet ka-
pott a nyakába.

Kovácsné Juhos Orsolya
ÖKO munkaközösség vezetője

„Testben lélekben harmóniában” 
– ez volt a Pesterzsébeti Gyer-
mekmosoly Óvoda Mákvirág 
Tagóvodájának immár 4. alka-
lommal rendezett állatok világ-
napi programjának mottója. Az 
intézmény október 7-én délelőtt 
vendégül látta a kerületi oviso-
kat, óvodapedagógusokat, vala-
mint a szülőket, és kínált számos 
érdekes programot számukra.

Szabados Ákos 
po lgármester 
megnyitója után 
a gyerekcso-
portok gyalo-
gosan, rollerrel, 
illetve kismo-
torral járták be 
a környéket 
kedvenceikkel 
együtt. Az utcán 
3 játékos fel-

adat várta őket, amelyek telje-
sítése után pecsétet kaptak a 
kiskönyvükbe.
Az óvodában állattartási esz-
közöket bemutató kiállítás 
mellett az óvodások alkotá-
sai is láthatóak voltak, de volt 
kézműveskedés és könyvbe-
mutató, az udvaron pedig állat-
simogató várta a gyerekeket.

y.

Óvodánkban már több éves 
hagyományként ápoljuk az ősz 
egyik, számunkra kiemelkedő 
napját, a szeptember 22-én 
megtartott „Gyalogolj, kerék-
pározz, rollerezz velünk!”című 
óvodás napunkat.

Szeptemberben a Levegő 
projekt keretében sokat be-
szélgetünk: „ A levegő, mint 
az élet eleme” címmel a tisz-
taságról, a szél munkájáról, a 
légszennyezettségről, a be-
tegségekről. 

Az Autómentes Napon gyerme-
keink rábeszélik szüleiket, hogy 

gyalogosan vagy kis kerékpár-
jukkal, rollerekkel jöjjenek óvo-

dába, és ezen a napon még az 
óvodánk dolgozói is igyekez-
nek a tömegközlekedési eszkö-
zöket igénybe venni munkába 
jövet-menet.
Pedagógusaink igyekeznek 
elmélyíteni az ismereteket, és 
játékos formában élménnyé 
tenni gyermekeink számára 
ezt a napot. Rollerekkel, ke-
rékpárokkal, kis motorokkal és 
ugráló gumilabdákkal fejeztük 
ki egyetértésünket a légszeny-
nyezés ellen, és élveztük a nap-
sütés jótékony simogatását.

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvo-
da János u. 2. alatti tagóvodá-
jában elindult 
egy óvodaszé-
pítő folyamat, 
példát mutatva 
gyermekeinknek 
környeze tünk 
formálásában. 
A Mosolyfestők 
Alapítvány han-
gulatossá fes-
tette a folyosót, 
és az új nevün-
ket adó Boróka manócska is 
kerítésünkre került. A munka-
délutánon a szülők sokat tevé-
kenykedtek.
Ezután a családokkal megtar-
tottuk tagóvodánk névadóját, 

melyet Győrné Varga Kornélia 
óvodavezetőn, Fekete Katali-

non, az Oktatási, Kulturális, If-
júsági és Informatikai Bizottság 
elnökén kívül még számos ven-
dég is megtisztelt jelenlétével. 
Színes programok várták Boró-
ka-pólós ovisainkat: a Kölyök-

idő Alapítvány arcfestésén bár-
mivé „válhattak”, ugrálóvárban 
mozoghattak, PET-palackból 
készült ,,utcabútorokat” fest-
hettek. Mező Csaba motorosa-
ival motoroztak, akik adomány-
gyűjtéssel támogatták a ,,Mi 
óvodánk Alapítványt”. Versíró 
pályázatunk nyertes mondóká-
ja: ,,Lehet eső, tél vagy nyár, 
sok kis lurkó ide jár. Kiáltsunk 
fel, hallják mások: Mi vagyunk 
a Borókások!”. A Bóbita Band 
zenéjére mulattunk, a Boróka-
indulóval búcsúztunk a csalá-
doktól. A szülőknek és minden 
támogatónak köszönjük a se-
gítségét!

Molnárné T. Erika, 
Juhászné Sz. Edit

Autómentes Nap az Adyban

Autómentesen a Gyöngyszemben

Boróka-nap

Egy állati nap

Hagyományainkhoz híven idén is megszer-
veztük a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvo-
dában az Autómentes Napot, melyre egész 
héten a témához kapcsolódó tevékenysége-
ket, eseményeket szerveztünk.
A hét elején gyönyörű rajzok készültek az 
Autómentes Nap kapcsán, melyeket a Zöld 
Kuckóban állítottunk ki.
22-én a gyermekek számára három állomás-
ból álló játékos vetélkedőt szerveztünk. A 
gyermekek lelkesen készültek erre a napra, 
és szinte kivétel nélkül mindannyian hoztak 
valamilyen járművet: biciklit, rollert, kismotort, 
görkorcsolyát.
Mindannyian sikeresen teljesítették a feladatokat, 
ezért óvodánk logójával ellátott nyakláncot kap-
tak ajándékba.
A tavalyi kezdeményezés sikerein felbuzdulva 
idén is megszerveztük a „Zöld Séta – az egész-
séges gyermekmosolyért” programunkat 23-án 
délután. Nagy örömünkre idén is nagy érdeklő-
dést, összefogást tanúsítottak volt, jelenlegi és 
jövőbeli óvodásaink és szüleik. A mintegy hat-
vanfős csapat rollerrel, biciklivel, kismotorral, 

illetve gyalogosan Pesterzsébet központjában 
tett egy sétát, figyelemfelhívásképpen. A megtett 
útért a gyermekek egy mosolygós matricát kap-
tak, az egészséges mosoly jelképeként.
Újdonságot, játékosságot is vittünk a sétába, 
ugyanis a geocachinget alkalmaztuk. A részve-
vőknek az útvonalról vaktérképet készítettünk, 
hogy ezáltal is fejlesszük a gyermekek téri tájé-
kozódási képességét, amely nagyon fontos a ké-
sőbbiekben, az iskoláskorban.

Majlinger Andrea 
Joó-Faluvégi Anikó

Autómentes Nap és Zöld Séta
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Október 7-én tartotta hagyo-
mányos Teréz-napi ünnepségét 
a Pesterzsébeti Baross Német 
Nemzetiségi Óvoda. Az intéz-
mény pedagógiai programjában 
a Teréz-nap jeles nap, az óvodai 
nevelésben fontos a hagyomá-
nyok ápolása, közös megün-
neplése.
Bélteczkyné Szende Hilda in-
tézményvezető köszöntötte a 
megjelenteket, és elevenítette 
fel a jeles nap hagyományait, 
majd az önkormányzat nevében 
Juhász Lajosné alpolgármester 
mondott köszöntőt. Ezt köve-
tően a magyar, illetve német 
csoportok fellépéseit nézhették 
meg az érdeklődők.

Október 15-e, Teréz napja régen 
sokféle szüretkezdő nap volt. A 
szüret a parasztgazdaság életé-
ben nagyon fontos eseménynek 
számított, általában a falubéli 
gazdák segítettek egymás sző-
lőjében a szüretelésnél, illetve 
bérmunkásokat is alkalmaz-
tak. A házigazda a szüretelőket 
megvendégelte, annak befejez-
tével pedig szüreti bálokat, mu-
latságokat  is tartottak.
A hivatalos ünnepség után a 
felhőtlen szórakozás vette át 
a főszerepet. A gyerekek ha-
gyományos és modern játékok 
sokféleségéből kedvükre válo-
gathattak.

y.

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor Tag-
óvodájában szeptember 29-én délelőtt tartottuk 
a hagyományos szüreti mulattságot. A gyere-
kekkel közösen szemeztük le a 
szőlőt, összenyomtuk, majd a 
szőlőprésbe helyeztük és kipré-
seltük az édes nedűt, a mustot. 
Vendégünk volt Kovács László 
népzenész, aki társával olyan jó 
hangulatot teremtett, hogy táncra 
perdült az óvoda apraja-nagyja. 
Délután már a Mihály-napi vá-
sári hangulatba csöppenhettek 
az óvodánkba látogatók. Erre 
az alkalomra nagy izgalommal 
készültek óvodásaink az általuk 
készített portékákkal, amiket a vásári forgatagban 
lelkesen kínáltak. Mézeskalácsot, rozmaring babát, 
lufi malacot, őszi mécsest és festett kavicsokat le-
hetett választani. A gyerekek kereplőkkel és vásári 
rigmusokkal csalogatták a vásárlókat. A Bobori 

Gyula tagóvoda-vezető által tartott táncház vidám 
hangulatot teremtett óvodánk udvarán. Díszven-
dégünk volt Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Informatikai Bizottság elnöke, aki segéd-
kezett abban, hogy közösen elültessük óvodánk új 

nevét jelképező „vackorfát”. A magyar népi hagyo-
mányokhoz szorosan kapcsolódik a vackorfa, mint 
az életfa szimbóluma. Ezért is tartottuk méltónak, 
hogy óvodánk a Vackor nevet viselje. 

Vassné Baranyi Beáta, Buc-Horváth Gabriella

INTÉZMÉNYEK

Október 8-án tartotta a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet (NNÖP) és a ke-
rületi német nevelésben, okta-
tásban részt vevő gyermekek, 
szüleik és pedagógusok a ha-
gyományos Oktoberfestet. A 
10. alkalommal megrendezett 
fesztiválnak ezúttal a Pesterzsé-
beti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda udvara adott otthont.
Az Oktoberfest évről évre soka-
kat vonz, nem volt ez másként 
október második szombatján 
sem. Kovács Eszter alpolgár-
mester, aki először vett részt 
egy ilyen rendezvényen, meg-
nyitó beszédében is jegyezte: 
– Teljesen el vagyok képedve, 
nem gondoltam volna, hogy 
ekkora létszámban jönnek el, 
ez egy fantasztikus élmény. 
Az, hogy ez a rendezvény létre 
tudott jönni, a német nemzeti-
ségi önkormányzat munkájának 
köszönhető, amelynek már év-
tizedek óta fantasztikusan jó az 
együttműködése önkormányza-
tunkkal.

Juhász Lajosné alpolgármester 
szintén örömmel konstatálta a 
résztvevők nagy számát, majd, 
miután tolmácsolta Szabados 
Ákos üdvözletét, és megkö-
szönte a szervezők munkáját. 

jó szórakozást és jó étvágyat 
kívánt a megjelenteknek.
Az ünnepélyes megnyitó után a a 
József Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi  Általános Iskola 2., 3. és 5. 
c osztályosainak, a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvo-
da ovisainak, valamint a Német 
Nemzetiségi Gimnázium tánc-
csoportjainak fellépését nézhet-

ték végig. A délután többi része 
ezután az evés-ivás, a kötetlen 
beszélgetés, a játék jegyében telt.
A tradícióknak megfelelően 
az ovis és az iskolás gyerme-
kek szülei jellegzetes német 

ételeket készítettek, melyeket 
kóstolójegy fejében lehetett el-
fogyasztani. Készült többek kö-
zött elzászi lepény, bográcsban 
pásztortarhonya, babgulyás, 
szalonnás-nokedlis káposzta, 
de volt sörben pácolt, sült feke-
teerdei sonkával és sült hagy-
mával tálalt virsli is.

y.a.

Az Eötvös Loránd Szakgimnázium évek óta jó kapcsolatot ápol a krakkói Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 3 iskolával, így idén ősszel két hétre láthattuk őket vendégül. Az Erasmus+ mobilitási pályázatnak 
köszönhetően a lengyel diákoknak is megszerveztük a nemzetközi Inventor vizsgát, melyre természe-
tesen fel is készítettük őket. A tanuláson túl megrendeztük a két iskola között már hagyománnyá vált 
focimeccset és informatikai vetélkedőt. Megmutattuk nekik Budapest nevezetességeit, és egy napra 
megcsodálhatták a Balaton szépségét. Legnagyobb örömünkre remekül érezték magukat, és reméljük, 
jövőre ismét találkozunk velük.

Jubileumi Oktoberfest

Lengyel-magyar barátság

A 2016-os riói olimpia tiszte-
letére diákolimpiát szerveztek 
október 6-án a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola alsósainak. A 
rendezvényen bemutatkoztak 
az intézmény sportolni járó di-
ákjai, akiket piros-fehér-zöldbe 
öltözött „szurkolótársaik” nagy 
ovációval fogadtak.
Közös énekléssel indult a diák-
olimpia, majd a magyar zászló és 
az olimpiai láng mögött megér-
keztek az iskola tornatermébe a 

különböző sportágak képviselői. 
A szurkoló gyerekek bepillantást 
nyerhettek többek között a foci, 
a karate (amely jelenleg ugyan 
még nem olimpiai sportág, de 4 
év múlva már az lesz), a ritmikus 
gimnasztika, az aerobik, a torna, 
a kosárlabda világába, de volt 
vívó, teniszező és vízilabdás is.
A bemutatók, illetve bemutatko-
zások után a sportoló gyerekek 
– stílszerűen – egy-egy Sport 
szeletet kaptak a tanítóktól, 
majd a nyakukba akasztották a 

saját kezűleg készített 
olimpiai aranyérmet. 
A rendezvény végén a 
gyerekek megtekint-
hették a földszinten 
berendezett olimpiai 
kiállítást, amelynek 
alkotásait az elmúlt 
hetekben az alsós 
osztályok készítették 
rajz-, illetve technika-
órákon.                y.

Diákolimpia az „Attilában” Szüret és vásár

Teréz-nap a Baross oviban
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi 
Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a grafikai rajzokon látható férfit 
felismeri, személyes adataival, vagy jelenlegi tartózkodási helyével 

kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a 
06-1-421-1800 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése 

mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 
06-80-555-111 telefontanú zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), 

a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

MOZAIK

Sajnos az utóbbi időben egyre gyak-
rabban kap az önkormányzat lakossági 
panaszbejelentéseket patkányok jelenlé-
téről a kerület különböző területeiről. A 
Fővárosi Önkormányzat szerződésben 
áll a Bábolna Bio Kft.-vel, amely Buda-
pest egész területén, így kerületünk-
ben is díjmentesen végez patkányirtást 
lakossági bejelentés alapján. Patkány 
észlelése esetén bejelentést kell tenni a 

cégnél, amely időpont-egyeztetést köve-
tően kihelyezi az irtószert a bejelentő in-
gatlanán. A kihelyezést követően három 
héttel a cég ellenőrzést tart a fertőzött 
címeken, és az irtószer-kihelyezést a fer-
tőzöttség fennállásáig ismétlik.
Kérjük, hogy amennyiben patkányt lát a 
kerületben, hívja a Bábolna Bio Kft.-t a 
06(1)-432-0412-es telefonszámon.

y. 

A Szent Erzsébet főplébánia templom-
ban Czap Zsolt plébános október 2-án, 
szentmise keretében szentelte a termé-
nyeket, hálát adva Istennek és kérve, 
hogy legyen a jövőben mindenkinek ele-
gendő étel az asztalán.
A keresztet almából és dióból, az orszá-
gunk címerét kukoricából, csipkebogyó-
ból, fehér babból, levendulából, a szívet 
piros almából készítette el Várhelyi Már-
ta, majd a kompozíciókat füge- és tökle-
véllel rakta körbe.

sz.

Mint minden évben, így 
idén is megünnepelték a 
Népmese napját a FSZEK 
Bíró Mihály utcai könyvtá-
rában. A bibliotéka tema-
tikus sorozata, amelyben 
a határon túli népmeséket 
helyezték előtérbe, lezárult, 
így ettől az évtől a külön-
böző mesetípusokkal fog-
lalkoznak. Idén állatmesét 
választottak, mégpedig az 
Egyszer volt Budán kutyavásár címűt. A mese elolvasása után Molnár Éva nyugdíjas 
könyvtáros a magyar kutyafajtákról mesélt a gyerekeknek. Természetesen a játék 
sem maradhatott el: a kutyáknak nagyon jó a szaglásuk, így különböző szagokat 
kellett azonosítaniuk a gyerekeknek. Majd megérkeztek a vendégeik, három gyö-
nyörű kutyus, a Pesterzsébeti Kutyaiskola tanulói. Egy akita, egy fekete színű német 
juhászkutya és egy fekete orosz terrier a gazdáikkal, akik a felelős kutyatartásról 
meséltek a gyerekeknek. A kutyusok nagyon barátságosak voltak, jól tűrték, hogy a 
sok gyerek simogassa őket.                cz.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba érkező 
kismamák már egy megújult, színesebb 
szülészeti osztályon hozhatják világra 
gyermekeiket. A felújítás első lépéseként 
az eddig színtelen, fakó várótermet fes-

tették újra a PPG anyavállalat és a cég 
magyarországi leányvállalatának, a PPG 
Trilak Kft. összefogásával.
A PPG Trilak Kft. a világon elsőként 
pályázott az amerikai cégcsoport tá-
mogatói alapjánál, a „PPG Colorful 

Communities”-nél egy egészségügyi 
intézmény megszépítésére. A kedvez-
ményezett a XXIII. kerületi Jahn Ferenc 
kórház szülészeti osztálya lett, ezzel a 
vállalat most szűkebb pátriájában segí-

tett. Az anyavállalat az 
eddigi legmagasabb 
összeggel támogat-
ja a magyarországi 
programot. A jelen-
tős anyagi támogatás 
mellett a felújításhoz 
a PPG Trilak biztosí-
totta a legújabb le-
mosható falfestékét, 
melyhez már a ható-
sági jóváhagyást is 
megkapta a kórházi 
felhasználásra.
Várhatóan az év vé-
géig befejeződik a 

komplett felújítás, így a szülészeti osz-
tály várótermét követően a teljes eme-
let megszépül a szülőszobákkal és a 
koraszülött intenzív részleg folyosóival 
együtt.

y.

Hatodszor rendezték meg a kerületi szer-
vezetek és az önkormányzati intézmé-
nyek munkatársainak horgászversenyét 
szeptember 24-én, a Joker-tavon. Az idei 
megmérettetésre 9 csapat nevezett.
A helyek sorsolása reggel 7-kor volt, a 
verseny 8-tól délig tartott, majd követke-
zett a mérlegelés – tudtuk meg Sztanyek 
Zoltántól, a program kitalálójától és 

szervezőjétől. Az első helyet (8 kiló 70 
dekányi hallal) az MSZP 2-es számú 
csapata, a másodikat (5,7 kilónyi hallal) 
a Csili, a harmadik helyet pedig (3,8 ki-
lónyi hallal) a Rendvédelmi Osztály csa-
pata szerezte meg.
Díjazták a legnagyobb halat fogó sport-
társat is, aki a Csili csapatának hölgy 
tagja volt. Roczó Józsefné Arankának 

egy 3 kiló 60 dekás ponty 
akadt a horgára.
A legjobbak a serlegek 
mellé italt, horgászfelsze-
relést és kisebb ajándéko-
kat kaptak.
A pecázást jól megérdemelt 
ebéd követte, ami idén sem 
halászlé volt. A versenyzők 
jóízűen fogyasztották el 
Szikora Attila bográcsban 
készített babgulyását.

y.a.

Elszaporodtak a patkányok kerületünkben

Terményszentelés Kutyákkal ünnepeltek

Megszépülő szülészeti osztály

Ekkora halat fogtak
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Rendhagyó koncertet tartottunk 2016. 
október 3-án, a Zene világnapja alkalmá-
ból a zeneiskola Máté János termében, 
amelyen hármas művészeti találkozó 
zajlott le. Kolozsvárról érkeztek vendé-
geink, Nagy Ibolya, a Kolozsvári Opera 
munkatársa és Nagy Gábor festőművész, 
akik szerzőpárosai A Gazdát kutyájáról 

című könyvnek. Nagy Ibolya szívhez 
szólóan mutatta be a könyvet, az ötlettől 
a keletkezésen át a képek megfestéséig. 
Így együtt mutatkozott be az irodalom és 
a képzőművészet, amely zenei keretbe 
ágyazódott be. A hangversenyen isko-

lánk növendékei és tanárai szerepeltek. 
A műsor elején kalotaszegi népdalok 
csendültek fel, szép hangon, stílusos 
előadásban. Hallhattunk zongoradara-
bokat, amelyeket kivétel nélkül kifejező 
hangon, a művek karakterét tükrözve 
adtak elő a növendékek. Nagyszerű-
ek voltak az énekes műsorszámok, és 

csodálatos hangon muzsikált 
a klarinétegyüttes is. Jó volt 
hallani és látni az együtt ze-
nélés összhangját és örömét! 
Harsonaszó színesítette az 
összeállítást, Schubert Szere-
nádja hangzott el nagyon szép 
előadásban. A hangverseny 
végén egyre feldobottabb lett 
a hangulat, amelyet Kálmán 
Imre: Marica grófnőből köz-
ismert Hej cigány című betét-

dalának remek előadása, és az utolsó 
műsorszámként elhangzó fergeteges 
marimba darab biztosított. A koncer-
ten tanáraink kísérték a szereplőket, a 
tőlük megszokott magas művészi szín-
vonalon.                                   Sz. Zs.

Rendhagyó módon zárta 
a népmese napjához kap-
csolódó programsorozatát 
a Hajós Alfréd Általános 
Iskola. A vállalkozó kedvű 
osztályok a szeptember 30-
ai éjszakát az iskolában töl-
tötték, de előtte Pécsi Ildikó 
Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színésznő mesélt nekik.
A művésznő Mesés játékok, 
játékos versek című saját kö-
tetéből olvasott fel annak a mintegy száz 
alsósnak, akik részt vettek a különleges 
programon. A mesélés előtt felelevenítet-
te egyik jellegzetes, és szívéhez igen közel 
álló szerepét, Csámpás Rozit az Indul a 
bakterház című örökzöld filmből, annak is 
kedvenc mondatát: „Csend legyen, vagy 
taknyon tenyeröllek!”, ezzel megalapozva 

az oldott és jó hangulatot. Pécsi Ildikó ezt 
követően elővette mesekönyvét, és inte-
raktív esti mesét olvasott a gyerekeknek, 
amelyet sok-sok nevetés kísért.
A vidámság az osztálytermekben foly-
tatódott, ahol a gyerekek matracokon 
töltötték az éjszakát.

y.

A FSZEK Pacsirta utcai könyvtárában is 
megünnepelték az állatokat. Kutyákkal 
(Fotel és Vidor), teknőcökkel, gabona-
siklóval érkeztek a Kispesti Állatvédelmi 
Járőrség munkatársai. Vidám hangula-
tú, élvezetes ismeretterjesztő előadást 
tartottak a Lázár Vilmos Általános Iskola 
4. osztályosainak a felelős állattartásról.
Ezután a Spániel Fajtamentés képvisele-
tében Theo cavalier spániel segítségével 
megismerkedhettek a gyerekek a „sárga szalag a pórázon” jelentésével. Nem mintha 
a szalag viselésére szüksége lenne Theónak! Bár priuszos volt, problémás kutyaként 
fogadta örökbe gazdája, a rendezvényen kedvesen, vigyorogva gyűjtögette a sok 
simogatást.
A délelőttöt dr. Tukor (angol cocker spániel) művész úr zárta, Waltner Magdival, aki 
elmesélte Tuki megható történetét. A Spániel Fajtamentéshez kerülését, a műtétjeit 
és elválaszthatatlanságuk megpecsételését, az örökbefogadását, amit a srácok döb-
benten, meghatódva hallgattak.                cz.

Az idei szeptember is bővelkedett prog-
ramokban a Nyitnikék Óvodában. Alig 
kezdődött el az év, és máris egy szuper 
szüreten vehettek részt az ovisok. Kicsik 
és nagyok együtt szemezgették a szőlőt, 
préselték, nyomkodták, majd kóstolták a 
finom mustot. Közös tánccal és frissen 
sült pogácsával ünnepeltünk, akár az 
igazi szüreteken, majd egy óvoda körüli 
közös felvonulással, énekléssel zártuk 
szüreti mulatságunkat.
Szeptember 22-én az Autómentes Nap 
alkalmából az óvoda udvara közleke-
dési pályává alakult át, ahol a gyerekek 
különböző akadálypályákon mehettek 
végig otthonról hozott kis biciklijükkel, 
motorjaikkal.
A szeptembert a hagyományos Mihály-
napi vásárral zártuk, amit egy egész dél-
előttös program előzött meg, ahol a gye-
rekek különböző ügyességi feladatokon 
vehettek részt, mint például a lovas futó 
verseny, az állatos teke, a malacok be az 
ólba játék, de volt háziállatos puzzle, és 
nem utolsósorban kukoricaszemezgető. 
A délelőtt fantasztikus táncházzal zárult, 
ahol sok-sok néptánclépéssel gazdagod-
tak a gyerekek és az óvó nénik egyaránt.
Délután a gyerekekkel közösen kipakol-
tuk portékáinkat, és kezdődött a vásár. 
Az óvó nénikkel együtt a gyerekek is 
nagy élvezettel, kikiáltókkal, árusoknak 
beöltözve árulták a játékokat, sütemé-
nyeket, saját készítésű portékáikat, amit 

a szülők meg tudtak venni. A befolyt ösz-
szegből idén is állatkerti belépőt kapnak 
majd a gyerekek.

Finé Tatarek Zsuzsanna

Koncert és könyvbemutató Népmese napja, másként

Délelőtt Tukival

Ősz a Nyitnikék oviban

Következő számunk 2016. november 22-én jelenik meg
Lapzárta: 2016. november 8. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
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Rendhagyó rajztanfo-
lyam indul novemberben a 
Csiliben. A „Kis remekmű-
vek” 10 éve Olaszországban 
sikeresen működő, egyedi és 
sajátos módszert alkalmazó 
vizuális művészeti oktatási 
forma. Megalkotója Holler 
Erika Zója festőművész, aki, 

miután visszaköltözött Ma-
gyarországra, úgy gondol-
ta, itthon is megismerteti a 
6-14 éves művészpalántákat 
módszerével.

– Ez a tanfolyam nem csak 
játék, vagy gyerekfelügyelet. 
Lesz benne a saját magam ál-
tal átdolgozott jobb agyfélte-

kés rajztanítás 
is. emellett a 
gyerekek meg-
ismerkedhet-
nek különféle 
technikákkal 
(grafit, színes 
ceruza, akva-
rell, filctoll, 
akril, olaj-
kréta, papír-
mozaik stb.), 
valamint olasz 
nyelvleckét is 

vehetnek. Célom, hogy kö-
zelebb hozzam a gyerekeket, 
a fiatalokat a rajzhoz, a fes-
tészethez és a művészettör-
ténethez, hogy felfedezzék a 
vizuális művészet világát, és 
megtanulják az alkotásaikon 
keresztül kifejezni magukat 
– magyarázza a festőművész.

A tanfolyam november-
től 2017 májusáig tart, a fog-
lalkozások havonta 3 alka-
lommal, 2-2 órában lesznek.

Akinek felkeltette ér-
deklődését a tanfolyam, 
október 26-án, 27-én és 
28-án 17 órától ingyenes 
bemutató órán vehet részt. 
Helyfoglalás, további rész-
letek, bővebb információ a 
0670/272 44 43-as mobil-
számon kérhető.

y.

MEGHÍVÓ 
ORVOSI INFORMÁCIÓS ELŐADÁSRA

Bruno Gröning – a múlt század nagy gyógyítója – 
szerint nincs gyógyíthatatlan betegség, 

csak gyógyíthatatlan ember. 
Akik elfogadják a segítséget, 

azok természetes úton mind meggyógyulhatnak.
Az előadást orvos kommentálja, 

és gyógyultak számolnak be történetükről.

Több esetben már az 
Információs előadáson történtek gyógyulások!

A belépés ingyenes, 
adományt köszönettel elfogadunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a Csili Művelődési Központ 

(XX kerület, Baross utca 55.) Vízvári termében 
2016. október 29-én 15 órakor. 

Információ: Bartókné, 0630-/749 21 01.

MOZAIK

SZOLGÁLTATÁS

REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat-, 
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kos-
suth L. u. 31/A, 6. üzlet (szökőkútnál). 
0620/920 99 81
J20
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség 
nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs zseb-
be pénz. Több mint 500 elégedett család. 
Személyi kölcsön 9,99% kamattal, lakás-
hitel 4% alatt. Hívjon: 0630/985 50 00

SZÁMÍTÓGÉP szerviz. Telepítés, vírusir-
tás és minden, ami kell. Ingyenes kiszál-
lással. 0620/920 40 66

FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. 
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarí-
tással-fóliázással. 06/30 422 17 39

NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák javí-
tását, tisztítását vállalja. 10-től 18 óráig. 
061/282 42 47

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály.

RUHA- ÉS TEXTILVARRÁST, átalakítást, 
felhajtást, szegést vállalok. XX. kerület, 
Lázár u. 45. Nyitva: H-K 10-17 óráig. 
Őrsi Marika 283 10 71

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-
24-70 email:szerviz@szerviz.info

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. 0620/288 51 48

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

OKTATÁS

FRANCIA nyelvoktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakor-
lott nyelvtanár. 0620/487 22 09

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

ÁLLÁS

BEJÁRÓNŐT-takarítónőt keresek 2 he-
tente, teljes körű takarításra, hosszú távra 
egy 60 nm-es jó állapotú lakásba. Csak 
megbízható, leinformálható személyt je-
lentkezését várjuk. 0670/505 16 80

OTTHONI munka! Ajándéktárgyak össze-
állítása stb. 0690/60 36 07 (audiopress.
iwk.hu 500 Ft/min+áfa, 0620/910 45 17)

INGATLAN

EGYÉB

Vigyázót, segítőt keresünk 19 éves, jó 
állapotú autista fiunk mellé. Feladata: 
sétáltatás, programra kísérés, lakásban 
való felügyelet, bevásárlás stb. Csak 
leinformálható, megbízható személy 
jelentkezését várjuk, csak hosszú távra. 

Az időpontok változóak, tehát ez alkal-
mi munka. Órabér megegyezés szerint. 
0670/505 16 80, werneroliverautista@
gmail.com

VEGYES

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 
Bontásra ítélt ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41

+5000 Ft-ot adok az újság felmu-
tatásakor vásárlás esetén!

Régiség felvásárlás készpénzért!
19. és 20. századi antik és 

modern festményt, régi bútoro-
kat, fali-, asztali és álló órát, 

lakberendezési tárgyakat, asztali 
díszeket, ezüst gyertyatartót, 

cukordobozokat, hibásat is, ha-
gyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét 
minden napján hívható. 0670/600 

03 23, Markó István. E-mail: 
marko.antik@freemail.hu

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

háztól házig 2 nap! 
Kárpittisztítás otthonában! 
www.szonyegexpressz.hu. 
280 75 74, 0630/949 43 60

GÁZKÉSZÜLÉK
karbantartás – tisztítás

konvektor, héra, cirkó, tűzhely
javítása, bekötése, cseréje

VÍZÓRACSERE
a legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-k, tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
géppel, falbontás nélkül!

INGYENES KISZÁLLÁS
061/401 08 09

Pintér Zoltán víz-gázszerelő

JÓGA TANFOLYAM
kezdő csoportok: 

csütörtökönként 18 órától
a Csili Művelődési Központban
(1201 Nagy Győry István u. 4-6.)

Első alkalom ingyenes.
www.jogatan.hu

érd.: lilla@jogatan.hu

Rajztanfolyam olasz nyelvleckével
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Szeptember 13-18. között a grú-
ziai Tbilisziben került megrendezésre 
a kadet világbajnokság, ahol szakosz-
tályunkat 4 versenyzőnk képviselte. 

A verseny a kötöttfogásúak küz-
delmeivel kezdődött, ahol két bir-
kózónk szállt harcba. Bak Gergely 
(63 kg) már az első napon szőnyegre 
lépett. Birkózónknak nagyon erős 
sorsolása volt, hiszen első ellenfe-
le a nyolcaddöntőben az idei kadet 
Európa-bajnokság második helyezett 
orosz birkózója volt. Gergő sajnos 
ezen a mérkőzésen 8:0 arányú vere-
séget szenvedett, ám az orosz birkó-
zó meg sem állt a döntőig, így Gergő 
a vigaszágra került, ahol egy török 
versenyzővel kellett megküzdenie. 
Az első menetben egyik fél sem tu-
dott akciót végrehajtani, ám birkó-
zónkat megintették, így 1:0-ás török 
vezetéssel kezdődött meg a második 
menet, ahol a török aktívabban bir-
kózott, és 8:0-ra meg is nyerte a mér-
kőzést, ami versenyzőnk számára a 
világbajnokság végét jelentette. Bak 
Gergely összesítésben a 23. helyen 
zárta a versenyt. 

A második versenynapon lépett 
szőnyegre Szőke Alex (85 kg), aki-
nek 21-en mérlegeltek súlycsoport-
jában. A selejtezőben első ellenfele 
egy fehérorosz versenyző volt, akit 
remek birkózással 6:2-re sikerült 
megvernie. A nyolcaddöntőben a 
hazai pályán versenyző, korábban 
Európa-bajnoki bronzérmes grúz 
versenyző következett. Alexet ez 
nem tántorította el, a grúzt is legyőz-
te 5:1 arányban. A négy közé jutá-
sért finn ellenfél következett, akit 
3:0-ra sikerült felülmúlnia, majd a 
döntőbe kerülésért az Ázsia-bajnok 
iránival került össze, akit Alex na-
gyon taktikus birkózással 1:0 arány-
ban legyőzve került az esti fináléba. 
Az aranyéremért folytatott harcban 

ellenfele az az osztrák volt, aki kor-
csoportja egyik legrutinosabb birkó-
zójának számít, több érmes helyezést 
szerzett már világversenyeken, és 
Alexet is sikerült már legyőznie. Az 
összecsapás hatalmas iramban kez-
dődött, amelyből birkózónk jött ki 
jobban, és 1:0-ás magyar vezetéssel 
vonultak pihenőre. Folytatásban 
a mérkőzés képe nem változott, és 
Alexnek sikerült kiléptetnie a sző-
nyegről ellenfelét. A mérkőzés vé-
gén Alexet egyszer megintették, de 
ez a lényegen nem változtatott, Sző-
ke Alex 2:1-re legyőzte ellenfelét, 

és megszerezte az ESMTK Birkózó 
Szakosztály első világbajnoki címét, 
ezzel 18 év után Magyarországnak 
ismét lett kadet világbajnoka.

A kötöttfogás után a lányok kö-
vetkeztek, ahol szakosztályunkból 

az idei kadet Eu-
rópa-bajnokságon 
aranyérmet szerző 
Elekes Emese (65 
kg) volt érintett. 
Emese súlycso-
portjában 18-an 
mérlegeltek. A 
nyolcaddöntőben 
első ellenfele az 
az olasz verseny-
ző volt, akivel az 
Európa-ba jnok i 
döntőben is ösz-

szecsaptak. Emesének szerencsére 
ezúttal sem okozott gondot az olasz 
versenyző, 5:0-ra sikerült megver-
nie. Második mérkőzésén bolgár el-
lenfelét végül szintén 5:0-ra legyőz-
ve bekerült a legjobb négy közé. 
Az elődöntőben a tavalyi évben a 
kadet világbajnokságon ezüstérmet 
szerző orosz ellenfél következett. 
Sajnos az orosz ezúttal erősebbnek 
bizonyult, 4:0-ás vereséget szenve-

dett Emese, így a délutáni prog-
ramban a bronzéremért léphetett 
szőnyegre. Ellenfele egy amerikai 
birkózó volt, aki ellen Emese ha-
talmas iramot diktált, meg is lett 
az eredménye, hiszen 2 pontért si-
került levinnie ellenfelét, és ezt az 

előnyét a mérkőzés végéig meg is 
tartotta, 2:1 arányban megnyerte 

a mérkőzést, ami 
egyben a bronzér-
met is jelentette 
számára.

A verseny a sza-
badfogásúak küz-
delmeivel záródott, 
ahol Horváth Zsolt 
révén volt érdekelt 
s zakosz tá lyunk. 
Zsolt a 76 kg-osok 
között indult, ahol 
24-en mérlegeltek. 
Selejtezővel kezdte 

a napot, ahol japán ellenfelétől 12:2-
es arányú vereséget szenvedett. Mi-
vel ellenfele az elődöntőben szoros 
mérkőzésen kikapott, nem jutott a 
döntőbe, így Zsolt végül a 15. helyen 
fejezte be a világbajnokságot.

Az ESMTK Birkózó Szakosztá-
lya 10 éves jubileumán a nemzet-
közi eredményeket tekintve felért a 
csúcsra. 

2016-ban Elekes Emese Európa-
bajnoki aranyérmet és világbajnoki 
bronzérmet, Szőke Alex pedig világ-
bajnoki címet szerzett. A két sporto-
lót a világversenyek után méltókép-
pen fogadta az ESMTK családja a 
repülőtéren. Mindkettőjüknek szá-
mos megkeresése volt különböző te-
levízióktól, újságoktól, a média igazi 
sportcsillagként kezelte őket. 

Emese, Alex, családtagjaik és  
szakosztályunk elnöke, Losonczi 
Ottó meghívást kapott a Parla-
mentbe, ahol az Országgyűlés al-
elnöke, dr. Hiller István szintén 
elismerésben részesítette sportoló-
inkat.

Somodi Klára, Pesterzsébet Ön-
kormányzat Egészségügyi és Sport 
Bizottságának elnöke egy külön ün-
nepség keretein belül megköszönte 
nekik azt a dicsőséget, amelyet a 
kerületnek szereztek, és elismerő ok-
levélben részesítette őket. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke elismerésben részesítette 
Elekes Emesét és Szőke Alexet

Szőke Alex, Világbajnoki aranyérmes birkózó

Szőke Alex

Szőke Alex a győzelem utáni pillanatokban

Elekes Emese Világbajnoki bronzérmes birkózó
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Nem indult jól a szezon az orszá-
gos III. osztály Közép B csoportjában 
szereplő legidősebb utánpótlás kor-
osztálynak, amely 3 vereséggel kez-
dett.  A 4. fordulóban szabadnapos 
U19-es csapat az 5. fordulóra össze-
szedte magát, és 7:5-re verte meg a 
Hatvan csapatát hazai pályán.

– A győzelem után vártuk a foly-
tatást, azonban Cegléden a rengeteg 
kialakított helyzet kimaradt, ezért a 
ceglédiek otthon tartották a 3 pon-
tot. A 7. fordulóban a Balassagyar-
mat csapatát fogadtuk, és 2:0-ás 
vesztett állásból nagyot hajrázva 2:2-
re egalizáltuk a mérkőzést. A csapat 

így jelenleg a 11. helyen áll – tud-
tuk meg a szakmai munkáért felelős 
Nagy Dániel utánpótlás vezetőtől.

A tabella élén áll ugyanakkor a 
szintén az országos III. osztály Kö-
zép B csoportjában szereplő U17-es 
korosztály, amely a „kötelező” hazai 
mérkőzéseket hozta (a Pénzügyőrt 
4:1-re, az UTE egy évvel fiatalabb 

csapatát 3:0-ra, Hatvant 11:2-re, 
míg Balassagyarmatot 5:0-ra verte 

meg), valamint 
idegenben sem 
veszített pontot. 
Kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott 
Mezőkövesden, az 
ottani akadémi-
ai csapatot 4:2-re 
győzte le, Cegléden 
3:1-re vitézkedett. 
A csapatból hár-
man – Majtényi 
Milán, Gombkötő 
Árpád és Zai Kris-

tóf – a regionális U17-es válogatott-
ban is képviselték az ESMTK-t. 

Az U16-os csapat a korosztályos 
budapesti bajnokságban szerepel, 
8 forduló után 7 győzelemmel (Új-
pesti Haladás, Mészöly Focisuli, 
Budatétény, Pestszentimre, Lőrinc, 
Inter CDF és Budaörs ellen) és 1 
döntetlennel (Újpest ellen) a 2. he-

lyen áll. Az U16-os bajnokság góllö-
vő listáját jelenleg Pataki Gergő, az 
ESMTK játékosa vezeti.

– Nagyon nagy figyelmet fordí-
tunk az említett 
korosztályokra, 
hiszen a felnőtt 
korosztály kapu-
jában vannak, 
ezért előre meg-
tervezett szakmai 
program és pe-
riodizáció alap-
ján dolgozunk 
velük. Többen a 
felnőtt csapattal 
is edzettek már, 
ahol érezhették 
többek között a 

felnőtt futball gyorsaságát, kemény-
ségét is, ami miatt még elszántabbak 
lettek.  Az U19-es, U17-es és U16-os 
korosztályos csapataink nagy része 
a Budapest Baptista Szakközépisko-
la és Sportiskola tanulói, ami nagy 
segítség nekünk, hiszen az említett 
periodizációt megkönnyíti, hogy já-
tékosainknak  délelőtti foglalkozáso-
kat is tudunk tartani – mondta Nagy 
Dániel.

Az U15-ös csapat 3 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 2 vereséggel a 8., 
az U14-es, egyben legfiatalabb nagy-
pályás korosztályos csapat 4 győze-
lemmel és 3 vereséggel a 7. helyen 
áll az országos II. osztály Közép A 
csoportjaiban.

Az U13/U12-es csapatok az OTP 
Bank Bozsik-program tornáin szere-
pelnek, amelyből eddig 3 fordulót 
rendeztek meg a SZAC pályán, a 
CSHC pályán és Soroksár sporttele-
pén. A gyerekek a SZAC, a Soroksár 
SC , a CSHC, az UTE és a Kispest 
SE csapataival mérkőztek meg. A 
korosztály félpályán játszik 20 perce-
ket, minden tornán 5 mérkőzést 9 a 
9 ellen.

Az U11/U10-es csapatok szin-
tén a Bozsik programban vesznek 
részt, szintén torna rendszerben. Az 
ESMTK két csapattal szerepel a tor-
nákon: a „piros” csapat a CSHC, a 
Csepel, a SZAC, az UTE, a Pénzügy-
őr és a Kastélydomb, míg a „fehér” 
csapat az ASI DSE, a Városgazda, a 
KISE és a BKV Előre csapatai ellen 
játszanak kéthetente 7 a 7 ellen. 

Az U7-es és U9-es korosztályos 
csapatok is a Bozsik programban 
szerepelnek. –  Úgynevezett feszti-
válokat rendez egyesületünk, mint 
a korosztályok kiemelt rendezője. 
A fesztivál jellemzője, hogy minden 
résztvevő gyermek ismerkedjen a 
sportág szépségével, akár mérkőzés-
játék, akár egy technikai játékos gya-
korlat formájában. Klubunk eddig 
szeptember 18-án és október 2-án 

rendezett fesztivált az Airnergy FC, 
a Puebla Focisuli, a Soroksár SC csa-
patai részvételével, amelyekre ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk. 
A gyerekek a fesztiválok és a tornák 
végén is csokoládét kapnak, a leg-
ügyesebbeket oklevéllel jutalmazzuk 
meg – tudtuk meg Nagy Dánieltől.

Az utánpótlás vezető végül el-
mondta: – Az U7-es, U9-es, U11-es 
és U13-as korosztályos csapataink 
szekciójában is felépített szakmai 

program alapján 
dolgoznak edzőink. 
Az életkori sajátos-
ságokat, a szenzitív 
időszakokat figye-
lembe véve egysé-
ges munka folyik, a 
sportág megszeret-
tetése mellett ké-
pességfejlesztés,  a 
technika alapozás 
és a játékhelyzetek 
oktatása zajlik.

y.a.

Folyamatosan bővül az utánpótlás
SPORT

Az ESMTK Futball Szakosztályának utánpótlása a 2016/2017-es szezont 160 
igazolt játékossal kezdte meg, amely mára 200 főre emelkedett. A csapatok 
túl vannak a 7.-8. fordulón, a legsikeresebb jelenleg az U17-es, amely cso-
portjában a tabella élén áll.



22 2016. október 25.HIRDETÉS



232016. október 25. KULTÚRA



24 2016. október 25.HIRDETÉS


