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Márton-nap

Jön a Mikulás

December 6-án, kedden 16 órától
a Zűrzavar Zenekar koncertjével,
süteménnyel és a Mikulással várjuk
a kisgyermekes családokat a Városháza elé.
2. oldal

A Szociális Munka Napján

Idén a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett önkormányzati
ünnepségen tizenöten vehettek át
oklevelet, illetve hűségjutalmakat a
városvezetéstől.
5. oldal

Kitüntető címek

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

Keresztmegáldás

Mindenszentek ünnepe előtt felszentelték a Határ út és a Helsinki
út kereszteződésénél nyár végén
felállított feszületet, Losonczi Ottó
adományát.
11. oldal
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Testületi ülésen történt

I

dén is kapnak karácsonyi ajándékcsomagot
Pesterzsébet
Önkormányzatától a szociálisan rászoruló kerületi családok. A
képviselő-testület által elfogadott
javaslat szerint a koruk és egészségi
állapotuk miatt rendszeres gyógyszerszükségletű lakosok, a lakásfenntartás kiadásait nehezen viselő
lakosok, valamint a már hátralékot
felhalmozó háztartások kapnak támogatást. A karácsonyi ajándékcsomag a téli időszakban egyébként
felmerülő többletkiadások terheinek enyhítését, az ünnepre való
felkészülést is segíti.
***
A jövőben mobil kamerák segítik
a Rendvédelmi Osztály munkatársainak munkáját, miután a képviselők
jóváhagyták 4 kamera beszerzésére

tett javaslatot. A bármikor áthelyezhető, illetve interneten keresztüli
megfigyelést is biztosító kamerák jelentősen segítik majd a közterületfelügyelők munkáját.
A kamerák első körben a Rendvédelmi Osztály tapasztalatai szerint
legszükségesebb helyszínekre kerülnek ki. Így az Előd utcába az 52-es
villamos végállomásához, az Albert
utca – Nagykőrösi út kereszteződésébe, a Béga utcába, a Deák Ferenc
tér – Kulcsár utca kereszteződésébe,
a Fiumei út – Mártírok útja kereszteződésébe, a Kossuth Lajos utca 5.
számhoz, a Köteles utca 65. szám
alatti ABC-hez, a Mátyás Király
tér 15.-höz, a Nyáry Pál utca 3. –
Balassa utca szelektív hulladékgyűjtőhöz, a Török Flóri utca 2/A-hoz;
a Török Flóris u. 33. számhoz, vala-

mint be lesz kamerázva a Jókai Mór
utca teljes szakasza.
Mobil kamerákkal figyelik majd
az Alsóteleki út – Helsinki út kereszteződését, a Baross utca – Bíró Mihály utcai kereszteződést, az Eperjes
utca 47. szám környékét, a Helsinki
út (szerviz út) 40. szám tájékát, a
Károly utca – Orsolya utca kereszteződését. A Nagysándor József
utca 18. számhoz, a Téglagyártó tér
– Vízisport utca 11. kereszteződésébe, a Török Flóris utca – Alsóhatár út kereszteződésébe, a Vágóhíd
utca 18. – 26. számhoz, valamint a
Vízisport u. 28.-hoz is kerülnek kamerák.
– Jövőre további kamerák kihelyezését tervezzük. A tapasztalatok
szerint ugyanis azokon a helyeken,
ahol kamerákat szereltek fel, 50-60
százalékkal csökkentek a bűncselekmények, tehát komoly visszatartó ereje van – mondta a testületi
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ülésen Puskás Péter Pál, a Rendvédelmi Osztály vezetője.
***
Új zöldterületek kialakítását,
utcabútorok, kerékpártárolók kihelyezését, a korlátok felújítását, faszerkezetű lépcsős burkolatú lelátó
és színpad kialakítását vállalta az
Erzsébet Áruház az épület előtti betonterületen.
A korszerűsítést az áruházban
elkezdődött felújításával párhuzamosan fogják végezni, az önkormányzattal korábban kötött
településrendezési
szerződésnek
megfelelően.
Az áruházban november 16-án
kezdődtek a teljes körű renoválási munkák, amelyek keretében
felújítják az épület lépcsőházát, a
jelenleg használaton kívüli felső
szinteket, valamint az épület külső
burkolatát.
y.a.

Keressük Pesterzsébet Aranykezű mestereit!
Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy ajánljanak olyan helyi
kisvállalkozókat, szakembereket, akik több évtizede közmegelégedésre,
megbízhatóan végzik tevékenységüket. Személyes bemutatkozó levéllel
jelentkezhet az a mester is, aki környezete visszajelzése alapján saját
munkáját a jók között is a legjobbnak ítéli.
Ajánlásukat, illetve bemutatkozó leveleiket
2016. november 30-áig juttathatják el postai úton
Szabados Ákos polgármester részére
(Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. ), vagy a
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy felterjesztő levelében jelölje meg az
ajánlott mester és saját telefonos elérhetőségét, vagy e-mail címét is.
A „Pesterzsébet Aranykezű mestere” elismerést az önkormányzat
a Vállalkozók Napja alkalmával december 5-én fogja átadni.
A kitüntetetteket meghívólevélben értesíti a polgármester.

MIKULÁS ÉS ÁLLATSIMOGATÓ
Pesterzsébet Önkormányzata szeretettel várja
a kerületi gyermekeket és szüleiket
december 6-án, kedden 16 órára a Városháza elé.
A színpadon a Hevesi Imre által vezetett Zűrzavar Zenekar
szórakoztatja a kicsiket és nagyokat.
Közben szokott helyén, a karácsonyfa előtti trónusán
a Mikulás várja apró ajándékkal a kicsiket.
A Csili étterem jóvoltából idén is megkóstolhatjuk
a „sevége-sehossza” Erzsébet-süteményt, mellé a gyermekeknek forró
teát, a felnőtteknek forralt bort kínálnak.
***
December 2-ától hétvégenként, 12-étől pedig
a hét minden napján betlehemi jászol és kisállatsimogató
várja a pesterzsébeti családokat a Városháza előtt.
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Őrizzük hősi halottaink emlékét
világ értelmiségét, hogy a kommunista út tévút. A magyar forradalom
választóvonal lett Európa politikai
életében.
Pesterzsébet díszpolgára emlékeztetett: az egyik utolsó kerülete a
XX. volt a fővárosnak, amelyik elveszítette a szabadságharcot. November 4-én, a Juta-dombnál győztek a
forradalmárok. Ma már véglegesek
az adatok: saját veszteség nélkül 22
szovjet és 5 kollaboráns ÁVH-s pusztult el Pesterzsébet csatájában.
– Senki se feledkezzen meg arról, hogy most ezért loboghat koronás címerünkkel a magyar zászló,
mert egyszer 13 napig lyukas zászló
alatt küzdöttünk szabadságunkért
– hangsúlyozta Somogyváry Géza,
hozzátéve: azóta, ha a világon bárhol
forradalom tör ki, mindenütt lyukas
zászlót bontanak.
Lélekemelő ünnepi műsorról a
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola diákjai és az iskola Gyöngyvirág Néptánccsoportja gondosko-

Somogyváry Géza, Pesterzsébet
díszpolgára, az egykori Nemzeti Bizottság elnökségi tagja beszédében
feltette a kérdést:
– Megérte-e az a sok veszteség,
ami bennünket ért a forradalomban?
Kétszázötven kivégzett, kétezernél
több halott, kétszázezer emigráns,
a börtönbüntetések és internálások
hossza meghaladta az ezerötszáz évet.
Ha rövidtávon nézzük, akkor biztosan nem. Bár eredményként kell elkönyvelnünk, hogy többé nem tért
vissza Rákosi és csoportja. 1963-tól
pedig mi lettünk a szocialista világrendszer legvidámabb barakkja. Ha
azonban hosszú távon nézzük a mérleget, akkor más helyzet. Európában
ma nincsen egyetlen kommunista állam sem. Azok a fiúk és lányok, akik
hősi halottként itt és az ország többi
temetőjében nyugszanak, verték be
az első szöget a kommunizmus koporsójába.
Somogyváry Géza kifejtette: a
magyar forradalom rádöbbentette a

dott. A táncosok lobogó mécsesekkel
rajzolták ki az 56-os számot, a 12.
évfolyam diákjai a megemlékezők
közt állva sorolták a hősi halottak és
kivégzettek nevét. Eközben a Pesterzsébeti 56-os Szövetség és Pesterzsébet Önkormányzata, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége vezetése,
dr. Keszthelyi Károly, Oltványi László nemzetőr parancsnok unokabátyja, dr. Veress Anikó, Budapest Főváros XX. kerület Kormányhivatalának
hivatalvezetője, Kristyánné Aknai
Erzsébet, az MSZP XX. kerületi
szervezetének képviselője, a kerületi
politikai élet szereplői, az elhunytak
hozzátartozói, az iskolák pedagógusai

Juta-dombiak emléke
Közel két évtizede, 1998-tól fogva
nincs olyan év, hogy az erzsébeti ötvenhatosok ne látogatnának el emlékezni elesett bajtársaikra az ATRA
gyárnál állított két emléktáblához október 26-án. A régebbi táblát az 56-os
Szövetséget készíttette, ezt 2006-ban a
Magyar Nemzetőrség és a Pesterzsébeti Bajtársak egy újabbal egészítették ki,
amelyen Marossy Endre hadtörténész
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Koszorúzással emlékeztek a Juta-dombi ötvenhatos hősökre, az egykori
ATRA-gyár oldalán elhegyezett emléktáblánál, amely annak a tizenhat hősi
halottnak nevét őrzi, akik elestek a gyárnál folytatott csatában.

kutatásainak hála, már az összes hősi
halott neve szerepel. Árva József, Bence József, Csőke István, Fekete János,
Hekli János, Jakus Béla, Jandracsics
János, Karara Ferenc, Krébesz József,
Kulcsár Ferenc, Kupai László, Magyar Zoltán, Neimainn Árpád, Németh László, Rázsó László, Rózsahegyi
Károly, valamint három ismeretlen
személy nevét a megemlékezésen
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November 4-én, a Pesterzsébeti Önkormányzat és a Pesterzsébeti 56-os Szövetség Pesterzsébeti temetőben szervezett megemlékezésén kioltották a
forradalom lángját. A jelenlevők fejet hajtottak a temetőben nyugvó 92 hősi
halott és megtorlásban kivégzett előtt.

és diákjai elhelyezték az emlékezés
koszorúit.
A forradalom jelképes lángjának
kioltása után az emlékezők a gránitfalhoz vonultak, ahol a felnőttek tették le virágaikat, majd az emlékezők
a 12-es parcellához vonultak, ahol a
diákok helyezetek virágokat a hősök
sírjaira.
Oltványi László nyughelyénél
Somogyváry Géza jelentést tett az
egykori Nemzetőr parancsnoknak:
– Parancsnok bajtárs, jelentem,
Pesterzsébet Nemzetőrségének emléke fényesen ragyog. Őrizzük a forradalom lángját és hősi halottaink
emlékét.
D. A.

Zászlólevonás
Somogyváry Géza, a kerület díszpolgára, az egykori 56-os Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökségi tagja olvasta
fel. A Pesterzsébeti 56-os Szövetség
tagjai pedig így feleltek: Nem felejtjük
el! Az ünnepség végén Szabados Ákos
polgármester, Somogyváry Géza és a
bajtársak koszorúkat helyeztek el az
emléktábláknál.
Mint ismert, 1956 őszén utolsóként Pesterzsébet esett el. A Jutadombi tüzérek egészen november
11-ig feltartották a szovjet megszálló
csapatokat, akik inkább más útirányt
választottak a város felé vonulva, elkerülve a felesleges véráldozatot, saját
soraikban. A Mecséri János ezredes és
társai perben a szovjetek a Juta-dombi ütközetben elesett 11 katonájukért
cserébe ugyanannyi magyar kivégzést
követelték. E mellett 1 életfogytiglani, 30 10-15 éves, 10 1-5 évig terjedő börtönbüntetést rótt ki a bíróság.
A forradalom leverését követően a
dombot elhordták, eltörölve még az
emlékét is a hősi csatának.
D. A.

A

z 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának ünnepségsorozata az
Országzászlónál ért véget. Leeresztették az október 21-én felvont lyukas
zászlót, és helyébe felvonták nemzeti
lobogónkat. A ceremóniára a Pesterzsébeti temetőben tartott megemlékezésről érkeztek a résztvevők, a
kerület vezetői, az 56-os Szövetség, a
POFOSZ, a Magyar Nemzetőr Honvédelmi és Lövész Szövetség, a politikai pártok, civil szervezetek képviselői, magánemberek.
DIA
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– A Vegyiművek területén található valamennyi épület, tárgy, eszköz az elkövetkező hetekben, hónapokban átvizsgálásra kerül. Amelyek
veszélyes anyagokkal szennyezettek,
azokat megtisztítják, majd a bontás
és az elszállítás, illetve az ártalmatlanítás, megsemmisítés következik
– jelentette be Tarnai Richárd az
Illatos úton október 27-ei sajtótájékoztatóján.
A Pest megyei kormánymegbízott
a már elvégzett munkákkal kapcsolatban elmondta: 2015. április végén
elkezdődött a 170 tonnányi, közvetlen környezeti veszélyt jelentő hordó
azonnali elszállítása. Idén augusztus
végéig elszállították és megsemmisí-

tették a többi, egyébként szabályosan
tárolt veszélyes anyagot is.
– A most ősszel elkezdődött bontás során először megtisztítják a területen lévő összes vegyipari berendezést a rájuk rakódott vegyszerektől,
majd elszállítják azokat. A veszélyes
hulladékokat az elszállítás után teljesen ártalmatlanítják. A berendezések tisztítása során keletkező mosóvíz
speciális tartályokba kerül, melyeket
engedéllyel rendelkező szakcégek
szállítanak el a telephelyről. Csak
az elmúlt héten 17,6 tonnányi tisztításból származó veszélyes hulladékot
vittek el – közölte Tarnai Richárd.
A kivitelezési munkálatokra a
felszámolás alatt lévő Budapesti

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
fogadóórája december 1-jén, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Búcsúzunk
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Tusjakné Kasuba Jolán 2016. október
4-én elhunyt. 1956. július 23-án született
Szarvason. Tanulmányait Szarvason és a
Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői
karán végezte. 1974. szeptember 1-jétől
mint pályakezdő óvónő dolgozott Pesterzsébeten a Baross utca 81. szám alatti
óvodában 1979-ig, majd 1 évig a Torontál
utcai óvodában. 1980-ban családjával vidékre költözött. Három gyermekük született, közben elvégezte a gyermek tánctanári és a szakpedagógusi szakokat is. Hivatása volt az óvónői pálya,
nagyon szerette a gyermekeket. Sok gyermeket nevelt Pesterzsébeten
is a hat év alatt. Két éve ment nyugdíjba. 2015-ben részt vett a Baross
utcai óvoda fennállásának 50 éves évfordulóján. Nagyon büszke volt a
fejlődésre és az elért eredményekre.
Búcsúzik volt kollégáitól, akiktől sokat tanult, és búcsúzik egykori óvodásaitól, akikre mindig jó szívvel és szeretettel emlékezett vissza.
Gyászoló család
Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről tájékozódhat
az önkormányzat Facebook oldalán is.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Folytatódik az Illatos úti telephely rendbetétele

Vegyiművek Zrt. a Palota Környezetvédelmi Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést. A munkálatokat
folyamatosan ellenőrzi a Pest Megyei

Kormányhivatal, és amennyiben
szabálytalanságot észlel, megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Sz. A.

HIRDETMÉNY
A Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat
2016. december 15-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal
anyakönyvvezetői termében
közmeghallgatást tart.
Micsev Péter lnök
Minden érdeklődőt szeretettel vár önkormányzatunk.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Ideje: 2016. november 28-án 16 órakor
Helye: Civil Szervezetek Háza
Cím: Budapest, XX. kerület, Vörösmarty u. 180.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat
Ideje: 2016. november 29-én 15 órakor
Helye: Civil Szervezetek Háza
Cím: Bp., XX.ker. Vörösmarty u. 180.

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatást tart
a Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ideje: 2016. december 1-jén 1615 órakor
Helye: Civil Szervezetek Háza
Cím: Bp., XX.ker. Vörösmarty u. 180.
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Elismerések a Szociális Munka Napja alkalmából
November 12-e a Szociális Munka Napja, melyet 2000 óta hazánkban is szakmai ünnepnapként tartunk számon. Pesterzsébet Önkormányzata hagyományosan ehhez a naphoz kötődően köszönti elismerésekkel kerületünk szociális ágazatának dolgozóit, akik a hétköznapok során szinte láthatatlanul
végzik a hivatásos segítők áldozatos munkáját. A november 9-én rendezett
önkormányzati ünnepségen tizenöten vehettek át oklevelet, illetve hűségjutalmakat a városvezetéstől.

van-e felelőssége a változtatásra?
Ezekre a kérdésekre sokféle válasz
lehetséges, de az őszinte válasz a
legjobb. Az, hogy a lehetőség adott,
az azonban, hogy a politika ezzel ké-

pes-e élni, egy másik kérdés – mondta Szabados Ákos.
A polgármester így folytatta: –
Furcsa dolgok zajlanak körülöttünk
és a nagyvilágban is, és nem tudjuk,
azoknak milyen hatása lesz ránk nézve. Itt van például a menekültválság,
amellyel az ország jelentős része fog-

Kitüntetettek
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Buda Éva, a Gyermekek Átmeneti Otthona Családi Napközijének napközis
nevelője
Molnárné Németh Beatrix, a Mártírok úti bölcsőde kisgyermeknevelője
Rendesné Molnár Henrietta, a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere
Az Év közalkalmazottja
Balla Erika, a Szociális Foglalkoztató személy- és munkaügyi előadója
Németh Józsefné, a Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubjának szociális gondozója
Ujváriné Gyurics Mária, a Kossuth Lajos utcai Bölcsőde gazdasági ügyintézője
Zwick Lőrincné, a Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ konyhai
dolgozója
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Szabados Ákos köszöntötte az
ünnepség meghívottjait, a kerület
szociális ágazatának dolgozóit, az
intézmények vezetőit. A polgármester beszédét egy, a közelmúltban a
lakosság felhalmozott jövedelmét
felderítő statisztika bemutatásával
kezdte. E szerint Magyarországon
200-300 család rendelkezik 300
millió forintnál nagyobb vagyonnal.
A lakosság 4 százalékának van 150
millió és 300 millió forint közötti felhalmozása, több mint 40 százaléka
azonban csupán 7 millió forint alatti
megtakarítást tudhat magáénak.
– Ha ezt a statisztikát elkészítenénk Pesterzsébet vonatkozásában,
azt gondolom, még elképesztőbb
adatokhoz jutnánk. A különbségek
egyébként is rémisztőek, különösen
úgy, ha belegondolunk, mi ma 7 millió forint, és ez milyen életminőséget
és milyen hétköznapokat jelenthet.
Amikor a mindennapi kenyérért folyamatosan küzdeni kell, hiteleket
kell törleszteni, akkor sajnos azok az
ideák, amelyeket gyerekmesékben,
felnőtt történetekben vagy romantikus filmekben hallunk arról, hogy
az emberi értékek, a boldog család
mindenért kárpótol, nehezen hihetők. Mit lehet az életszínvonal növekedéséért tenni? Szociális munkával,
kormánystratégiával lehet-e ezen a
helyzeten változtatni? A politikának
van-e lehetősége, a helyi politikának

lalkozik. Azt ugyan látjuk, hogy azok
az emberek sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi, de mit lehet
tenni? Fel tudjuk-e vállalni azokat a
terheket, amelyek ezeknek az embereknek a befogadása jelentene számunkra? Ilyen társadalmi és gazdasági körülmények között elvárható
a szolidaritás? Egyáltalán: egymással
szolidárisak vagyunk? Tudunk-e egy
ügy érdekében felelősséget vállalni?
Én itt látom a felelősségünket, és itt
látom azt a jó utat, amin Pesterzsé-

azért, hogy ők jövedelmi viszonytól,
társadalmi helyzettől függetlenül
megértették: munkájuknak igenis
van értelme, és azt tisztességgel, becsülettel végzik nap mint nap.
A polgármester végezetül felsorolta a szociális ágazatban az idei év
során bekövetkezett fejlesztéseket,
változásokat, tervezett beruházásokat, és jelezte, amennyiben a költségvetés lehetőséget biztosít rá, az
ágazatban dolgozók anyagi támogatást kapnak az év végén.

beten az elmúlt évek során jártunk,
hogy a fontos kérdésekben képesek
voltunk egyetértésben, együttműködésben létezni.
Szabados Ákos beszédében köszönetet mondott az önkormányzat és a képviselő-testület nevében
a szociális ágazatban dolgozóknak

Az ünnepség az elismerések és a
hűségjutalmak átadásával folytatódott, majd azt követően Karsai István színművész műsorát élvezhették
a meghívottak, akiknek végül állófogadással kedveskedett az önkormányzat.
Sz.

20 éves hűségjutalom:
Adorján Csilla, a Szociális Foglalkoztató intézményvezetője
Árvay Sándorné, az Ady Endre utcai Bölcsőde kisgyereknevelője
Czirják Mónika, a Szociális Foglalkoztató adminisztrátor-pénztárosa
Hartmann Jánosné, a Lajtha utcai Időskorúak Átmeneti Gondozóházának
technikai dolgozója
30 éves hűségjutalom
Baksa Ágnes, az Ady Endre utcai Bölcsőde
bölcsődevezetője
Horváth Józsefné, a Mártírok úti bölcsőde takarítónője
Kovács Lászlóné, a Vörösmarty utcai Bölcsőde kisgyermeknevelője
Misurák Miklós Béláné, az Ady Endre utcai
Bölcsőde kisgyereknevelője
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Díszülés és kitüntető címek átadása

P

esterzsébet közéletének egyik
rangos eseménye évről évre
az az ünnepi alkalom, amikor a kerület vezetése elismeri azon
személyek példaértékű munkáját,
akik hozzájárulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez.
A november 17-ei díszülésen részt
vett dr. Hiller István országgyűlési
képviselő, a Parlament alelnöke, az
önkormányzat és a polgármesteri
hivatal elöljárói, a képviselő-testület tagjai, valamint Oláh Gyárfás, a
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
A Himnusz eléneklését követően
Szabados Ákos nyitotta meg a képviselő-testület díszülését, majd elkezdődött a kitüntető címek átadása.

Csécsi Barnabás tantervet és tankönyvet is írt, rendszeresen publikált hazai és külföldi újságokban, és
tartott előadásokat konferenciákon.
Munkáját több szakmai elismeréssel
is díjazták.
Dr. Király Ottó az Ady Endre
utcai rendelő háziorvosa 25 évvel
ezelőtt vette át a rendelőintézetben
praxisát, amelyet azóta is ugyanazzal
a fáradhatatlan intenzitással visz. Jövőre tölti be 85. életévét. Életkorát
meghazudtoló vitalitással, energiával végzi mind a mai napig felelősségteljes munkáját kerületünkben.

Pesterzsébet díszpolgárai

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Csécsi Barnabás Sándor 1991től 2016 nyaráig volt a Benedek
Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
igazgatója.

Rendkívül sokat tett az intézményért, a halmozottan sérült gyerekekért és családjaikért.
Elgondolása alapján óvodával,
majd 2 éves képzést nyújtó speciális
szakiskolával bővítette az eredetileg
általános iskolaként működő intézmény profilját. Később életre hívta
a Módszertani Intézményt, amely a
logopédiával, a gyógytestneveléssel
foglalkozó tanárokat fogja össze,
rehabilitációs foglalkozásokat szerveznek, szakmai szolgáltatást nyújtanak. A folyamatosan fejlesztett
iskola Európa-díjas lett.
Igazgatóként nagy hangsúlyt fektetett a tantestület, a pedagógusközösség fejlesztésére. Többször is Európai Uniós pályázatot nyerve vettek
részt nemzetközi továbbképzéseken.

ben az időszakban indították el a
Pesterzsébeti Művészeti Napokat is.

Hivatását magas színvonalon művelő, értő és szerető orvos. Páciensei
feltétel nélkül megbíznak benne,
tanácsait el- és megfogadják, személyében magát a gyógyítót látják.
Szakértelmével, szimpatikus, emberséges hozzáállásával azt az érzetet
kelti a gyógyulást vágyókban, hogy
a szó szoros értelmében „orvosolja”
bajukat. Dr. Király Ottó nagyon
kedvelt, szeretett orvosa a körzet
betegeinek.
Több évtizedes életpályája példaértékű lehet a jövő orvosnemzedékének.
Pesterzsébetért, az itt lakókért
végzett fáradhatatlan munkáját az
önkormányzat 2011-ben a Pesterzsébet Egészségügyéért – Szociális
Munkáért kitüntető címmel köszönte meg, most pedig Pesterzsébet díszpolgárává választotta.

Pesterzsébet Kultúrájáért
Lőkös Margit 1972 és 2008 között a Pesterzsébeti Múzeumban dolgozott, 1989-től, a Gaál Imre Galéria
megnyitásától kiállításrendezőként,
művészetszervezőként
irányított.
Számos magas színvonalú kiállítás
megrendezése fűződik nevéhez. Eb-

Alapító tagja volt a 2000-ben
megalakult Új Átlók Művészeti Társaságnak. A magyar irodalom és művészet értékeinek reprezentatív megjelentetéséért, a jövő számára való
fönnmaradásáért 1991-ben létrejött
Stádium Alapítvány vezetője 2008
óta, valamint az Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért közhasznú tevékenységet folytató kiadó vezetője.
1971 és ’90 között vezette-rendezte a Pesterzsébeten működő
amatőr Gorgó Színházat, mely érdekes keveréke volt a hagyományos
és a bábszínház ötvözetének. Több
sikeres hazai megmérettetés után
meghódították Európa városainak
közönségét is.
Lőkös Margit művészi látásmódját választott hobbija, a fotózás is
tükrözi. A 2005-re elkészült Pesterzsébeti képeskönyv már három kiadást ért meg.

tagja volt a budapesti Táborozási és
Turisztikai Bizottságnak. Munkája
mellett szerzett diplomát a Műszaki
Egyetemen, majd a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskolán.
Évekig vezette a Hajós Alfréd Általános Iskola turisztikai szakosztályát, majd a Lázár Vilmos Általános
Iskola kötélugró szakosztályát. 10
éven át társvezetője volt a Melódiák iskolakórusnak. Cupello városába
szervezett turnékat, és az olaszok
Pesterzsébetre történő látogatását
segítette.
2002-2012-ig a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa volt,
technika tantárgygondozó, kerületi,
budapesti, országos versenyek lebonyolítója, tagja a Technikatanárok
Országos Szövetségének. 2005-ben
oktatásvezetői diplomát szerzett.
Rendszeresen jelentek meg cikkei a
Köznevelés című folyóiratban.
2012-ig a Központi Műhelyt vezette, 5 éve a GAMESZ
vezetőhelyettese, működtetési csoportvezetője.

Pesterzsébet Egészségügyéért
Dr. Drenyovszky Kálmán 1934ben született Kispesten született.
Kötődése az egészségügyhöz már
születése pillanatában adott volt,
hiszen édesanyja 36 évig dolgozott
védőnőként.

Pesterzsébet Gyermekeiért
Borbély Ferenc 42 évig foglalkozott gyerekekkel. 1970 és 1990 között a Sodronyos utcai általános iskolában oktatott és csapatvezető volt.
Ezen idő alatt számtalan gyermektábort szervezett és vezetett, valamint
Érettségi után 2 évet a Pedagógiai
Főiskola biológia-földrajz szakán töltött, majd felvételt nyert az Orvostudományi Egyetemre, ahol diplomáját
„summa cum laude” minősítéssel
szerezte meg 1960-ban.
Pályafutását a Nyíregyházi Megyei Kórházban kezdte, majd a
Vásárosnaményi Járási Kórház gyermekosztályára irányították át. 19621966 között a MÁV Kórház gyermekosztályán dolgozott, 1966-tól
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pedig Pesterzsébet körzeti gyermekorvosaként tevékenykedik.
Egyik kollegája így vélekedik róla:
„Dr. Drenyovszky Kálmán 50 éve áll
az emberiség szolgálatában. Nem
feltűnő, nem harsány jelenség. Szerénysége mellett megtanultuk becsülni elvitathatatlan hivatástudatát, szakmaiságát, megbízhatóságát.
Töretlen szellemi élénkség, valódi
orvosi felelősségtudat hatja át. Szerény lehetőségeivel harcol a jobb ellátási körülményekért, önmagáért, a
betegekért. Ha hiábavalónak látszik
is a küzdelem, soha nem adja fel.”

Pesterzsébet Szociális
Munkáért
Varga Henrietta 15 éve dolgozik
a Kapitánypusztai Nappali Melegedőben. Pályakezdőként ebben az
intézményben volt szociális asszisztensi gyakornok, majd a szakképesítést megszerezve úgy döntött, itt
is marad főállásban. Feladata az otthontalanok nappali ellátásának biztosítása és az utcai szociális munka.
Sok nehézsorsú ember találja meg
problémájával, bizalmukat élvezi. Az
idősebbek iránt különösen érzékeny.
Reménytelennek látszó élethelyzetbe került rászorulók elhelyezését
oldotta meg, és kerültek így ők az
utcáról idősotthonba.

Pesterzsébeti lakos, úgy tűnik,
mindenkit ismer, őt pedig mindenki
ismeri. Ennek is köszönhető, hogy
eredményesen végzi legkiemelkedőbb tevékenységét, a lakosság megnyerését a nappali melegedő támogatására.
Tájékoztat az intézmény aktuális
igényeiről, a felajánlott adományokkal kapcsolatban útmutatást nyújt,
koordinál. Az internet, a közösségi
felületek professzionális használatával rengeteg hasznos információt ad,
munkatársai feladatait is megkönynyítve. Szociális munkája őszinte
elismerésre méltó.

Pesterzsébet
Közbiztonságáért
Keresztes László rendőr őrnagy,
a XX.-XXIII. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati alosztályának
vezetője 1994. szeptemberében
járőrként kezdte hivatásos rendőri
pályafutását a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti
Főosztályán. A rendészeti szakközépiskola elvégzését követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII.
kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályának vizsgálója volt. 2001
májusában került a kerületi kapitányságra, ahol szintén vizsgálóként
dolgozott.

Munkája mellett végezte el a
Rendőrtiszti Főiskolát, és szerzett
diplomát Bűnügyi Szakon. Ezt követően vizsgáló tisztté, majd kiemelt
fővizsgálóvá nevezték ki. Jelenlegi
beosztásában 2012 decemberétől tevékenykedik.
A szakmai körök szerint a rendőri munka egyik legösszetettebb, ha
lehet így mondani, legszebb területe
a vizsgálati munka. Széles körű jogszabályismeretet, precizitást, összetett gondolkodást igényel. Keresztes
László több mint 20 éves bűnüldözői munkája során szerzett szakmai
ismeretei birtokában vezeti a kapitányság vizsgálati alosztályát. Nemcsak elismert vizsgáló, határozott
vezető, de beosztottjainak kiváló
mentora is, a bűnüldözés elkötelezett híve.

Az egyetem alatt is versenyszerűen sportolt. 2000 óta dolgozik
edzőként.

2010-től egy új korszak kezdődött az életében az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Körrel,
ahol létrehoztak egy új szakosztályt.
Vezetésével az ESMTK Fitnesz
Szakosztálya sikert sikerre halmoz
mind hazai, mind nemzetközi szinten, a gyerektől a felnőtt korosztályig egyaránt. Irányításával 5 éve
megkezdődött az utánpótláskorú
gyermekek toborzása. 2013-ban
kapott felkérést, hogy segítsen a
birkózó-fitnesz sportosztály életre
hívásában. 2014-ben egy 12 kislányból álló formációt állított össze,
akikkel a nemzetközi porondokról
is aranyérmekkel tértek haza.
Tavaly felülmúlták eddigi sikereiket, 15 versenyszámban képviseltette magát a szakosztály. Az egyéni
versenyszámok mellett duó kategóriában is kupákat nyertek sportolói.
Kovács László Pesterzsébeten
született és jelenleg is, pontosan 70
esztendeje a XX. kerület lakosa. A

7
KOKO Motorsport Kft. tulajdonosa,
ügyvezető igazgatója.
1965-ben lett rallyversenyző a
Budapesti Volánban. A sokak által „nagy Kokó” néven ismert Kovács László a hatvanas-hetvenes
évek többszörös magyar bajnok
rallyversenyzője.

Visszavonulása után a sportág
első magyar csapatvezetője lett.
Előbb 1980-tól a Marlboro Rallye
Team-et irányította, amely vezetésével 7 országos bajnoki címet szerzett,
majd ezt követően önálló csapatot
szervezett, hogy fiatal, tehetséges
versenyzőkkel dolgozhasson. Ez az
új csapat lett a KOKO Motorsport,
amely a Nissan versenytechnikára épült. A sikerek láttán a Nissan
Motorsport Europe Ltd. 1999-ben
kinevezte a KOKO Motorsportot a
Nissan hivatalos kelet-európai képviseletére. A Nissan versenyautói 4
magyar bajnoki győzelemhez segítették a KOKO Motorsportot. Kovács
László, aki jelenleg a Rally Etikai Bizottság tagja, nagy szerepet játszott a
rallysport hazai meghonosításában.
sz.

Ünnepi koncert

Pesterzsébet Sportjáért
Kaizinger Ágnes sportolói pályafutását gyermekként művészi
tornával kezdte, amit később felváltott a versenyaerobik, majd a
fitnesz. Felsőfokú tanulmányait a
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karán végezte
testnevelő tanár és aerobic sportedző szakon.

A kitüntetettek tiszteletére adott koncertet november 17-én este a Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar. A nyilvános és ingyenes koncert
sztárvendége Bangó Margit Kossuth-díjas előadóművész volt.
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Pincétől a padlásig

November 5-én délelőtt a Városháza előtt verklis szolgáltatta a
gyülekezőknek a hangulatkeltő muzsikát, a bejáratnál igazi egyenruhás
portás tájékoztatta a látogatócsoportokat Pesterzsébet múltjáról.
Az aulában korabeli filmvetítéssel
jelenítették meg a Városháza építésének történetét és az egykori városvezetők portréját. A padláson látványtechnika segítségével Nagy Győry
István szelleme jelent meg, és mesélt
életútjáról, valamint jegyzősége alatt
elért városfejlesztési történetekről.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Több mint háromszázötvenen jelentkeztek be a Városháza fennállásának 110.
évfordulója alkalmából szervezett interaktív épületbejárásra. Az érdeklődőket 12, negyedóránként induló csoportba osztották, így járták be pincétől a
padlásig a Városházát, miközben 12 állomáshelyen más-más módon és stílusban kaptak információkat az épület elmúlt 110 évéről.

elkészültek a privát fotók, majd a
bejárás az aljegyzői irodában folytatódott, ahol egy korabeli soroksári
milimári ügyes-bajos dolgát igyekezett az egykori legendás főjegyzőt
alakító színész megoldani, a közönség legnagyobb mulatságára.
Az irattárban három hivatali
munkatárs mutatta be a régi és az
új technikai eszközöket, majd dobozhajtogató versenyt rögtönöztek
a látogatóknak.
A házasságkötő teremben korhű
ruhába öltözött anyakönyvvezető

2016. november 22.

Lakossági visszajelzések a programról
El kell mondjam, hogy a történtek
messze felülmúlták a várakozásunkat, és valami olyan élményben részesítettek minket, melyről még csak
nem is álmodtunk!
Szerintem a kerület lakosainak
nevében is megköszönhetem Önöknek a lehetőséget, az ötletet, a szervezést és mindenkinek a munkáját,
aki ebben az egészben részt vett, valamint idejével és energiájával járult
hozzá a fantasztikus nap sikeréhez.
Egyszerűen nem találunk családommal szavakat arra a kedvességre,
ötletességre és lelkességre, melyet
minden egyes pillanatban tapasztal-

tunk. Ez a gáláns és nagyvonalú rendezvény az Önök részéről egyszerűen
felejthetetlen volt.
***
Köszönöm a szép és színvonalas
városházi sétát. Hatalmas élmény
volt. Én először el se tudtam képzelni, mi érdekeset tudnak mutatni,
de annyi minden volt, hogy több nap
is kevés lenne. Nagyon kedves volt
mindenki, aki fogadott minket és elgondolkodtató volt minden információ. Köszönöm!
***
Irtó jó volt a tegnapi városházi
séta!!! Gratulálok és köszönöm.

vissza, majd a légópincéből való
szabaduláshoz a megoldás kulcsát
kellett megtalálniuk a lelkes játékosoknak. Az első három leggyorsabb
ajándékként egy-egy Zeppelin lufival is gazdagodott, hiszen 1931-ben
valóban elrepült a Városháza felett
az akkori technika csodája.
Ráadásként a Városháza mögött egy ’60-as évekbeli Cadillac-et
is megcsodálhattak a résztvevők,
lovaskocsival a Pesterzsébeti Mú-

zeumig kocsikázva pedig ott folytathatták a Pesterzsébet történetével
való ismerkedést.
A csoportok kísérését és az állomáshelyek vezetését az önkormányzati képviselők és a hivatal munkatársai közül néhányan vállalták fel.
Az interaktív épületbejárás ötletgazdája és a rendezvény főszervezője
Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- és
sajtófelelős volt.
sz.a.

ORSZÁGOS GYŰJTEMÉNYI FELHÍVÁS
Kedves Honfitársaink!
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány, mint a Főparancsnok kiskunmajsai
56-os múzeumának fenntartója és eszmei örökségének letéteményese

A nagyteremben a képviselői
székeket elfoglalva szavazhattak a
látogatók arról, hogyan tetszik nekik a terem falát elfoglaló Rátkay
Endre festmény, a Szinopszis, valamint arról is dönthettek, hogy be
szabad-e ülni a polgármester székébe fényképezkedni.
A polgármester szobáját bejárva, íróasztalánál ülve természetesen

invitálta játékos házasságkötésre a
bátor jelentkezőket.
A Pesterzsébeti Városvédő Egyesület elnöke és tagjai az egykori Városházán működött konyhát idézték
fel, káposztás rétessel és málnaszörppel kínálva a vendégeket.
A pincében a X. kerületi katasztrófavédelmi csoport közreműködésével a ’44-es bombázásokat idézték

országos gyűjtést hirdet
dicsőséges forradalmunk mindmáig feltáratlan emlékeinek felkutatása,
összegyűjtése és közkinccsé tétele érdekében.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik bármilyen megőrzésre és megismertetésre
érdemes emléket őriznek a forradalomról, és akiknek tudomásuk van mások
által megőrzött ilyen emlékekről. Össze szeretnénk gyűjteni a dokumentumokat,
tárgyakat és az egykori résztvevők vagy szeretteik, hozzátartozóik emlékezetében
megőrzött történeteket. Mindvégig oda szeretnénk figyelni a forradalom „nagy”,
országos eseményei mellett a „kisebb”, csak egyes közösségek számára
meghatározó eseményekre, és arra, hogy a névtelen vagy csak kevesek által
ismert hősök emlékezetét is megőrizzük.
Különösen szeretnénk összegyűjteni minden elérhető információt azokról, akik az
idegen megszállók és hazai kiszolgálóik ellen fegyverrel a kezükben vették fel a
harcot és áldozták életüket. Elhatározott szándékunk, hogy a kiskunmajsai 56-os
emlékhelyen, a megtorlás áldozatainak emlékére Pongrátz Gergely által emelt
kápolna közvetlen környezetében külön-külön méltó jelet állítunk minden egyes,
a magyar szabadságért elesett harcosnak.
A beérkezett gyűjteményi anyagot reprezentatív kiállításon mutatjuk be
a kiskunmajsai 56-os múzeumban, és mindenki számára elérhetően az interneten.
Feltett szándékunk ugyanakkor, hogy mindazt az összegyűjtött ismeretanyagot
külön-külön is eljuttatjuk azokba a közösségekbe, amelyek a forradalom hőseit
valaha az útjukra bocsátották.
Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
• iroda: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.
• postacím: 6120 Kiskunmajsa, Pf. 36.
• telefon: 70-210-5555
• email: muzeum@corvinista.hu
Nahimi Péter, a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány kurátora
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Szoboravató
– Mondhatnánk róla, hogy házi
alkotónk, hiszen nem az első műve
ez, amellyel megörvendezteti az erzsébetieket.
A köszöntő után az alkotó és
Pesterzsébet polgármestere közösen
leplezték le a mellszobrot.
Várhalmi András, a Csili igazgatója ismertette az egykori főjegyző
életútját. Összefoglalójából kiderült:
a nemesi család tagjai, földbirtokuk
nem lévén, tanultak és közhivatalt
vállaltak Jászberényben, illetve Egerben. Jegyzői gyakorlatát Nagy Győry
István azon a környéken teljesítette, szigorlatát azonban már Budapesten tette le. 1890-től Ráckevén
főjegyzősködött, ott ismerkedett meg
első feleségével, akitől két gyermeke

Mesterségek

N

ovember 5-én rendhagyó, egész délelőtt tartó
kiállításmegnyitóra került
sor a Bíró Mihály utcai Szabó Ervin
Könyvtárban. A résztvevők Holka
Edit Katalin festményei mellett saját
készítésű Szívcsengőit is megcsodálhatták, emellett zenéltek, táncoltak,
verset és dalokat hallgattak. Edit pedig mesélt az alkotás műhelytitkairól.
Ő maga így élte meg ezt a délelőttöt:

– Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok nagyszámú vendégserege gyűlt
össze a kiállítás megnyitóján. Pénzes
Dezső vezetésével a Magyar Virtus
Kamaraegyüttes népzenei dallamaival hangolódtunk rá a műsor kezdetére. Aztán szívbéli furulyaszó hallatszott a hét éves Kőfalvi Leventétől
– aki a Lázár Vilmos Általános Iskola
növendéke –, a Mesterségek címet

született. 1898. január 1-vel választották Erzsébetfalva főjegyzőjévé,
amely hivatalt 33 esztendőn át viselte. A várossá válást követően helyettes polgármesteri feladatokat is
ellátott. Negyven esztendei szolgálat
után vonult nyugdíjba, amikor a város díszpolgárává választotta, és utcát
nevezett el róla a Városháza mellett.
– A 150 éve született és 55 esztendeje elhunyt Nagy Győry István

portréja nem az első köztéri műve
Lelkes Márknak Pesterzsébeten –
kezdte méltatását D. Udvary Ildikó,
a Pesterzsébeti Múzeum igazgatója –,
hiszen Benedek Elek, Török Flóris,
Széchenyi István, Kölcsey Ferenc
mellszobrát és Petőfi Sándor egész
alakos bronzszobrát is ő készítette.
A ceremónia befejezéseként Szabados Ákos elhelyezte a tisztelet koszorúját a szobor talpazatán.
DIA

Interaktív megemlékezés
kapott kiállítást üdvözölve. Károly
Éva restaurátor és festőművész rendhagyó megnyitása abban nyilvánult
meg, hogy bevezetése után dialógus
formában beszélgetett velem, témaként az alkotás folyamatát választva
az anyag szeretetétől kezdve a lelki
hátterén át a korszakváltásig. Közben Jámbor Magnetta kényeztette a
lelkünket verseivel, Kőfalviné Király
Magdolna dalaival és verseivel, Rábai
Krisztina musical-részletekkel.
A magam részéről minden
kedves előadót
megszólaltatva
érdeklődtem
mesterségük
felől, ahová a
szívük vezette
őket.
Többször felzendült
a
hegedűszó,
az együttes új
dalokkal készült a rendezvényre, így
zárásként körtáncra is perdültünk,
sokat mosolyogtunk.
A Mesterségek című kiállítás
november 26-áig tekinthető meg.
A természet- és munka témájú festmények a falakon, míg a vitrinekben
festőeszközök és fázisképek láthatók,
és az öt évből egy nagy palettán emlékfotók.
cz

Rendhagyó módon emlékezett meg
az 1956-os forradalom és szabadságharcról a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola.
Az intézmény diákjainak tartott rövid
ünnepséget követően a felsősök és
néhány alsós osztály, idén először, kísérleti jelleggel, interaktív történelmi
versenyen mérték össze tudásukat.

Az október 21-én rendezett iskolai
ünnepségen Somogyváry Géza, kerületünk díszpolgára, az egykori ’56-os
Nemzeti Bizottság elnökségi tagja is
részt vett, és köszöntötte meghatottan
a gyerekeket. A 8.a osztályos tanulók
rövid műsorban emlékeztek azokra a
hősökre, akik életüket, sorsukat a független, demokratikus Magyarországért áldozták, és idézték fel a 60 évvel
ezelőtti pesterzsébeti eseményeket.
Ezt követően a vetélkedőben részt
vevő osztályok az első
emeleten
berendezett
főhadiszálláson, a Nemzetőr Parancsnokságon
vehették át a feladatlapokat, amelyek megoldásában a folyosón kihelyezett tablók nyújtottak
segítséget. A gyerekeknek összesen 22 feladatot
(például zászlókészítés,
forráselemzés, képkirakó)
állítottak össze, amelyek-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

– Családias ünnepnek nevezném
a mait, amely rólunk, a kerületről, a
köz szolgálatáról és a 110 esztendős
Városházáról szól – fogalmazott beszédében Szabados Ákos.
A polgármester felidézte: az
egykori Csillag utcát még névadója, Nagy Győry István életében
nevezték el a főjegyzőről, ezzel is
bizonyítva a közt szolgálók megbecsülését.
– Nem csupán egy köztéri alkotással leszünk gazdagabbak, hanem
mindazzal, amivel Nagy Győry István hozzájárult az akkor még önálló
település, Erzsébetfalva fejlődéséhez – hívta fel a figyelmet Szabados
Ákos, majd a mellette álló Lelkes
Márk szobrászművészhez fordult:

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

November 5-én, az Erzsébet Napok rendezvénysorozat keretében avatták fel
Nagy Győry István, Erzsébetfalva egykori legendás főjegyzője mellszobrát a
róla elnevezett utcában, a Városháza mellett.

ből adott idő alatt minél többet kellett megoldani.
– Szerettünk volna kiszakadni a
hivatalos ünnepségek keretéből, hiszen meggyőződésünk, hogy a fiatalok
csak akkor tudják átérezni a régmúlt
eseményeit, ha valamilyen formában részeseivé válhatnak – mondta
Ászkiné Papp Klára, a verseny egyik
szervezője. – A technikai rész megvalósítása, a díszítés, a főhadiszállás kialakítása Teszák Ágnesnek és
osztályának, a 8.a-nak köszönhető,
Kosárkó Tímea tanárnő pedig a tablók számítógépes összeszerkesztésében segédkezett – tette hozzá.
A kísérlet a visszajelzések alapján
nagyon jól sikerült. A gyerekek szerint a verseny nagyon jó közösségépítő
volt, az, hogy az osztályok együtt dolgoztak, közösen keresték a megoldásokat, jobban összehozta őket.
y
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Október 18-án adták át hivatalosan a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház Ady Endre utcai Szakrendelőjében az új, csúcskategóriás ultrahang készüléket, amelyet Pesterzsébet Önkormányzata ajánlott fel az intézménynek.

– A szakrendelőben havonta átlagosan 215 vizsgálatot végeztek eddig,
ami éves szinten mintegy
2600 diagnosztikát jelent.
Az új készülék gyorsabb –
így több – vizsgálatot tesz
lehetővé, kontrasztosabb,
jobb képének köszönhetően pedig pontosabbá válik
diagnosztika, ami a gyógyítás folyamatában az első és
legfontosabb lépés. További
előnye, hogy lehetővé teszi
a szív ultrahangos vizsgálatát is, így mostantól a kardiológiai betegek is nagyobb
számban kaphatnak a lakóhelyükhöz közeli ellátást
– fogalmazott dr. Ralovich
Zsolt főigazgató.

– A kórház eszközparkjában ugyan ez nem nagy
készülék, önkormányzatunk
ezzel tud segíteni nemcsak a
kórháznak, hanem elsősorban a betegeknek és a pesterzsébeti lakosoknak. Egyébként ez is egy olyan alkalom,

amikor a képviselők pártállástól függetlenül tudnak közösen gondolkodni, közösen
lépni. Ez az, amit a legtöbbre
értékelünk Pesterzsébeten,
hogy a valódi problémamegoldásban az együttműködés
jellemző. Azt az ígéretet
tudom tenni, hogy a támogatásnak ezzel nincs vége,
hiszen a képviselő-testület
döntésének köszönhetően
önkormányzatunk még idén
egy hasonló nagyságrendű
– mintegy 10 millió forint –
értékben további eszközök
beszerzésével segíti a kórházat, emellett egy 3,5 millió
forintos mobil lélegeztető
gépet vásárol. Mindez kis
lépések sorozata, de remélhetőleg segíti a munkát, az
ellátás színvonalának javítását, még akkor is, ha tudjuk,
hogy a kórházban felmerült
komoly gondok ezzel nem

Influenza elleni védőoltás
A 2016/2017. évi influenza
szezonban is lehetőség nyílik
a 60 éven felüliek, valamint
egyes krónikus betegségben
szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására.

Az influenza az influenzavírusok által okozott, fertőző
légúti betegség. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi,
illetve izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság.
A magas láz a csecsemők,
az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára
veszélyes lehet, megterheli a
szívet, a tüdőt, felboríthatja
az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese-,
máj- és a vérképző szervi betegségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel
szövődmények – hörghurut,
tüdőgyulladás – az immungyengeségben
(daganatos
betegek) szenvedőknél, az
időseknél, a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltások elsődleges célja az, hogy

egyéni védelmet nyújtsanak
azon személyeknek, akiknél
egy esetleges influenzavírusfertőzés alapbetegségük, vagy
életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá
életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben
szenvedőknek (pl. asztmás
betegeknek), szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek,
cukorbetegeknek, krónikus
máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség
miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
Az oltóanyagban olyan
vírusrészecskék
vannak,
amelyek nem okoznak betegséget, hanem „felkészítik” az
immunrendszert az influenza
elleni védekezésre. A védettség kb. 2 hét alatt fejlődik ki,
és több hónapig tart.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elő,
és az oltást is minden évben

meg kell ismételni. A hazai
influenza vakcina élő vírust
nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az
oltást követően csak igen
ritkán lépnek fel olyan nem
kívánt mellékhatások, mint
láz, fejfájás. Helyi reakciók,
(bőrpír, duzzanat az injekció
helyén) az oltottak mintegy
20%-ánál jelentkeznek, de
ezek a reakciók általában
enyhék, és 1-2 napon belül
elmúlnak.
Legyen Ön az elsők között, aki influenza elleni védőoltásban részesül!
Az oltóanyagról további tájékoztatást a háziorvosi
rendelőkben kaphat.
BFKH XX. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztály

megoldhatóak. Szeretnék
csatlakozni a sajtóban nemrégen megjelentekhez, hogy
a kórház orvosai és az őket
kiszolgáló személyzet sokszor áldatlan állapotok és
körülmények között komoly

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Új ultrahang készülék a szakrendelőben

helytállásról tesznek tanúbizonyságot. Ezt a munkát ezúton is köszönöm nekik magam és a képviselő-testület
nevében – mondta Szabados
Ákos polgármester.
y.a.

Télen is egészségesen

B

eköszöntött a hűvös,
borongós idő, amikor
nemcsak a hangulatunk romlik el, de hajlamosabbak vagyunk a megfázásra
is. Márpedig vannak praktikák, amellyel ebben az időszakban is megőrizhetjük fittségünket és egészségünket.
Az egyik legfontosabb a
rendszeres testmozgás. Azért,
mert hidegebbre fordult az
idő, korántsem kell lemondani a szabadidős sportokról.
Futni, nordic walkingozni
vagy kerékpározni ilyenkor is
lehet, csak gondoskodni kell
a réteges öltözködésről, a jól
szellőző aláöltözetről.
A mozgás karban tartja
az immunrendszert, viszont
mivel előfordulhat, hogy
sportolás után 24 óráig a
szervezet érzékenyebb a
kórokozókkal szemben, fontos, hogy az edzésnapot szabadnap kövesse. A pihenés
lényeges része az elegendő
alvás, erre különösen ügyeljünk az őszi-téli hónapokban.
Bár hűvös időben kevesebbet izzadunk, a szerveze-

tünknek ilyenkor is szüksége
van a megfelelő folyadékutánpótlásra, különösen edzés után.

Ahogy nyáron a hideg
italra, úgy ilyentájt a melegre vágyunk. Egy jó hús- vagy
zöldségleves nemcsak jólesik,
de a benne lévő ásványi és
tápanyagok az immunrendszerünket is erősítik. Csakúgy, mint az idényzöldségek
és -gyümölcsök, amelyekből
minden nap érdemes fogyasztani. Ezzel együtt ilyenkor
érdemes a vitaminokat és ásványi anyagokat „mesterségesen” is pótolni, multivitamin
kapszulával
vagy
más
táplálékkiegészítővel.
y.a.
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Az élet Benkó Sándor nélkül

– Februártól koncertezik a Benkó Dixieland
Band tagjaiból, Benkó
Sándor halála után alakult
Dixie Kings of Hungary zenekar. Töretlen a siker?
– Úgy érzem, az elmúlt
egy évben méltó módon
folytattuk azt a pályát, ami
januárban
megszakadt.
Koncertezünk, ahol csak
tudunk, felléptünk minden
hazai fesztiválon.
– Nyilván a közel 50 esztendős, a Pinceszínházban
működő Benkó Klubhoz
sem lettek hűtlenek.
– Az idei pont az 50.
évadunk. Minden koncertünk teltházas, akár a Benkó
Dixieland korszakban. A
klubestek neve február óta
Dixieland Klub. A közönség
ugyanaz, fiatalok és idősebbek vegyesen, szerencsére
azért időről időre találkozunk új arcokkal.
– Talán még nagypapával és unokájával is?
– Igen, elő szokott fordulni.
– Köszönhetően a dixieland muzsikának, ami –
hogy úgy mondjam – nem
megosztó?
– Amit mi játszunk, vagyis a tradicionális dzsessz
kortalan zene. Ugyanis anynyira régi, hogy déd-, sőt
ükszülőink fiatalkorát jellemezte. Szerencsére minden
korosztályban és korszakban
akadnak kedvelői, annyira
időtálló muzsika.
– Mennyiben dixieland,
amit játszanak?
– Az archaikus dzsessztől
a swing-ig szerepelnek repertoárunkban szerzemények.
A hangzásunkat, ami elég
egyéni, Nagy Iván pozanosénekesünknek, a banda vezetőjének köszönhetjük. Ő

hangszereli az előadott szerzeményeket, az ő elképzelése
szerint szólalnak meg feldolgozásaink.
– Nagy Iván mellett, aki
50 éve tagja az együttesnek, ön a másik legrégebbi
Benkós.
– 2007 decemberében
lettem állandó tag, tehát
technikailag Kovacsics Gábor, a dobosunk régebb óta
van a zenekarban. 2007-ben
akarta Benkó Sándor nyolctagúra bővíteni a zenekart.
Túl nagy munka lett volna
azonban minden számot áthangszerelni, így Zoltán Béla
halála után én maradtam az
egyedüli trombitás. Egyébként 1987 óta rendszeresen
felléptem velük.
– Nyolcvanhétben hogy
került a zenekarba?
– Besétáltam az utcáról.
– A Benkó Klubba, egy
trombitával a hóna alatt?
– Harsonával.
– Beszállt örömzenélni?
– Igen, és a közös improvizációból harminc éves barátság lett.
– Két évvel
azelőtt végzett a
Zeneakadémia
Jazz Tanszékén,
és – ha jól tudom
– több hangszeren, mondhatni,
majd’
minden
rézfúvóson játszott, játszik.
– Több hangszeren és többféle
stílust, a modern
dzsessztől a big
band-ig.
Jelenleg főállásban a
Készenléti Rendőrség Zenekarát
vezetem. Ezzel a
klasszikus zeneművek feldolgo-

zásától a katonazenén, vagy
a big band muzsikán keresztül a Beatlesig mindent játszunk.
– A Benkó Dixieland
Band zenészei sokfélék
voltak. A bőgős, Vajda
Sándor a modern jazz jeles
mesterének számított, míg
például Halmos Vilmos,
zongorista és énekes, a jó
értelemben vett bárzene
stílusát képviselte. A Dixie
Kings of Hungary legénységét is efféle sokszínűség
jellemzi?
– Többek között az dicsérte dr. Benkó Sándor
munkásságát, hogy integrálni tudott különböző zenei háttérrel érkező muzsikusokat. A végeredmény
pedig egységes zenei stílus
lett. Ezért szólalt meg teljesen egyedi módon a Benkó
Dixieland. Remélem, hogy
ezt sikerült megtartanunk.
De ezt nem az én tisztem
megítélni. Az biztos, hogy
otthon mindenki más-más
zenét hallgat, mégis a sokszí-

nű ízlés összekovácsolódik a
próbákon.
– Felteszem, nem volt
egyszerű klarinétost választani Benkó tanár úr helyére.
– Ennek a stílusnak
meghatározó hangszere a
klarinét. Amikor Sándor
halála után úgy döntöttünk,
folytatjuk, az is eldőlt, hogy
választanunk kell egy új
klarinétost. Dennert Árpád
2007-ben már játszott velünk, amikor a MÜPÁ-ban,
a Nyíregyházi Cantemus Kórussal előadtuk a Karácsonyi
Misét.
– A Misének erzsébeti
kötődése is van, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskarral
többször játszották…
– Ráadásul a tavaly december 6-ai, Csilibeli volt
az utolsó alkalom, amikor

FOTÓ: MTI

Benkó Sándor 2015. december 15-i halálával befejeződött a Benkó Dixieland Band (BDB) 1957ben kezdődött, egyedülálló sikereket magáénak tudható története. A legendás muzsikus,
zenekarvezető tavaly márciusban, közelgő Csili koncertjük előtt interjút adott lapunknak,
amelyből sok egyéb mellett kiderült, a BDB hosszú ideig a Csili házizenekarának számított.
Az együttes tagjai úgy határoztak, Benkó Sándor halála után is együtt maradnak, és Nagy Iván
pozanista, a zenekar legidősebb tagja vezetésével Dixie Kings of Hungary néven viszik tovább
az örökséget. Az új formáció november 27-én este 6 órakor ad koncertet a Csiliben. Szalóky
Bélával, a zenekar trombitásával beszélgettünk.

Benkó Sándor színpadra lépett. A zenekarból többen
akkor találkoztak vele utoljára. Másrészt Sándornak
szívügye volt a Mise, és úgy
láttuk, nélküle ez nem lenne
olyan, mint volt, ezért nem
tartjuk műsoron, de néhány
részletet azért előadunk a
Csili-koncerten, természetesen a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskarral közösen.
– Biztosan szívmelengető lesz. És mire készüljön
még a közönség?
– Zömében az általuk
ismert, tőlünk megszokott
dalok hangzanak el, ám készülünk újdonságokkal is.
Olyanokkal, amelyeket Iván
– aki nem mellesleg erzsébeti
– már a Dixie Kings korszakban hangszerelt.
Ditzendy Attila Arisztid
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

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

Időszaki kiállításaink
„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.
„Az idő szövete”
A 20 éves Magyar Kárpitművészek
Egyesületének kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.

Rátkay - Átlók Galéria

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

A kiállítás megtekinthető:
2016. november 9. – 2017. január
8. között Keddtől - Vasárnapig,
10-18 óráig.
„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek
Pesterzsébeten a XX. században
helytörténeti kiállítás
Megnyitó ünnepség: 2016. november 30., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 30. – 2017. július 30. 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

Gaál Imre Galéria

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

Rendezvényeink
Neményi Lili est
Francia sanzonok és
Fényes Szabolcs dalok a
Színház –és Filmművészeti
Egyetem II. éves hallgatóival
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Bp., Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2016. december 7., szerda,
16 óra

SZÍNES ÖTLETEK
Dekorációs klubunkba december 9-én, pénteken, 16 órakor várja az alkotni szeretőket Frisch
Tünde.
KÉZMŰVES KUCKÓ
november 25-én, pénteken, 16 órakor adventi
kézműveskedésre várunk!
IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban december 5-én, az olasz klubban pedig november 28-án, hétfőn 17 órakor
várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika.
A német klub következő foglalkozása december
12-én, hétfőn 17 órakor lesz. A francia klubban

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

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

PROGRAMJAINK
JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15
órától újra várja Attila bácsi az érdeklődőket,
akik logikai és kézműves játékokkal ismerkednének.
Legközelebbi alkalmak: november 23, 30, december 2, 7, 14, 16.

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

december 19-én, hétfőn várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz klub következő foglalkozása pedig november 23-án, szerdán 17 órakor
lesz.
BENNÜNK REJLŐ ENERGIÁK
Ezoterikus klubunk december 7-én, szerdán 17
órakor jelentkezik újra Frisch Tibor vezetésével.
KIÁLLÍTÁS
November 26-ig Holka Edit Katalin „Mesterségek” című kiállítását láthatják galériánkban és
tárlóinkban.
Ezt követően pedig a Pesterzsébeti Foltkórosok
patchwork kiállítását tekinthetik meg.

A rendezvényeinken való
részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal,
hogy beiratkoznak hozzánk!

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
Társalgási Klubok
Beszélgessünk németül!
nov. 30-án, 17.30-tól
Beszélgessünk angolul!
dec. 14-én, szerdán 17.30-tól
Kerekítő Hargitai Katával
Hétfői napokon
9.30: Mondókás móka;
10.10: Bábos torna
Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni
választókörzet képviselőjének
fogadóórája
2016. dec. 7-én, 18 órakor

2016. november 22.
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Ismerősünk: Rátkay Endre
helyet kellett találni, ahol elfértek
a festőművész grandiózus alkotásai.
Hosszabb keresés után akadtak rá
az egykor moziként, sőt átmenetileg
nyilvánosházként működő épületre.
– Világraszóló értéket rejt Pesterzsébetnek ez a szeglete, és erre a
csodára mind többek figyelmét kell
felhívnunk – hangsúlyozta a polgármester.
A művész unokaöccse, Rátkai
Gábor személyes élményeit osztotta
meg a szép számban megjelentekkel.
Felidézte a művész fiatalkorának,
‚
‚
a 20-as 30-as évek Erzsébetét, a
falusias környezetet a fővárosból
kitelepített hintáslegényekkel és
utcanőkkel, a család nagyméretű,
gazdagon illusztrált Bibliáját. Mind-

Köszöntőjében Szabados Ákos
polgármester úgy fogalmazott: személyes ismerősként, vagy művei által valamennyi pesterzsébeti közös
barátja volt az alkotó.
– Nem ünneplő közösség vagyunk, hanem olyan baráti társaság,
amelynek tagjai közös értékrendet
tudtak kialakítani magukban –
mondta, majd felidézte a galéria alapításának körülményeit.
Amikor Rátkay Endre úgy döntött, életművét egyben kell tartani,
megoldhatatlannak tetsző feladat
elé állította az önkormányzatot. Dr.
Hiller István, a kerület országgyűlési képviselője, aki akkor második
alkalommal került a kultusztárca
élére, nyújtott segítő jobbot. Olyan

ezek – mondta – hatást gyakoroltak
a rajzolással, festéssel foglalatoskodó
diákra. Rátkai Gábor idézett a családi legendáriumból, miért is nem
kapott diplomát nagybátyja a Képzőművészeti Főiskolán. Mint mesélte: egyesek szerint nem készítette el
kötelezően szocialista realista diplomaképét. Mások szerint a főiskola

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az 5 esztendeje elhunyt Rátkay Endre festőművészre emlékeztek október végén, a Festészet Napja alkalmából tartott rendezvényen a 10 éves RátkayÁtlók Galériában.

épületében tartózkodó ÁVH-s tisztnek nem tetszett az alkalomhoz nem
illő öltözete, ráadásul nem sikerült
beszerveznie III/III-as ügynöknek,
ezért távolíttatta el.
A rendhagyó emlékezést Geiger
György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas érdemes művész rögtönzött koncertje zárta.
DIA

Adventi hangulatú gobelinek

Dóczy Gabriella hárfaművész
produkcióját követően D. Udvary
Ildikó, a Pesterzsébeti Múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket.
Őt Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság elnöke követte, aki köszöntőjében bevallotta: egyik kedvenc
művészeti ága a gobelin.
– Nagymamámmal rengetegszer
kirándultunk Szentendrére, sosem
hagyva ki a Ferenczy Múzeumban
Ferenczy Noémi gobelinjeit – elevenítette fel emlékeit a képviselő,
aki megállapította: a kiállítás jól il-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az idő szövete címmel nyílt kiállítás november 9-én a Gaál Imre Galériában.
A tárlat a 20 éves Magyar Kárpitművészek Egyesülete tagjainak legfrissebb
alkotásait mutatja be a látogatóknak. A tárlat 2017. január 8-áig tekinthető
meg.

leszkedik mind az Erzsébet Napok
programsorozatába, mind az adventi
időszakhoz.
Wehner Tibor művészettörténész
megnyitójában röviden ismertette a
hazai kárpitművészet történetének
fontosabb állomásait. Két évtizeddel
ezelőtt, más művészeti szövetségekkel ellentétben, a kárpitművészek
nem támaszkodhattak II. világháború előtti hagyományokra, ugyanis
e művészeti ág története meglehetősen viszontagságos volt. Hivatkozási pontoknak számít a rövid életű
gödöllői szecessziós műhely, a meg-

megszakadó, és újra induló főiskolai
oktatás, illetve Ferenczy Noémi iskolateremtő munkássága.
Az 1996-ban megalakult Magyar
Kárpitművészek Egyesületének célját akkori elnöke, Dobrányi Ildikó
úgy fogalmazta meg: a szövött kárpit
műfaj művelésének, megőrzésének,
bemutatásának támogatása.
A művészettörténész Hegyi Ibolya textilművészt idézve kifejtette:
a kárpitművészet reneszánszának
fontos eredője a szövés ősi szerke-

zetének örök aktualitása, amely
ugyanakkor analóg a legfrissebb képalkotási módszerekkel.
– Két évtized rendkívül hosszú
idő egy művésztársaság életében,
fönnmaradása már önmagában sikerként értékelhető, de fontosabb
ennél, hogy egy klasszikus értékekkel bíró műforma jelenkori létjogosultságát igazolta a Magyar Kárpitművészek Egyesülete – hangsúlyozta
Wehner Tibor.
DIA
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Áldozat nélkül nincs szeretet
Szabados Ákos polgármester, eleget téve a keresztet Pesterzsébetnek
adományozó Losonczi Ottó felkérésének, a szertartás előtt néhány szót
szólt a megjelentekhez.
– A Határ út, a Topánka és a
Baross utca környékén, az önkormányzati felújítások részeként,
visszanyesettük a fákat, öntözőrendszert építettünk, füvesítettünk
– sorolta Szabados Ákos, reményének adva hangot, amely szerint
az itt élők biztosan észrevették a

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Mindenszentek ünnepe előtt felszentelték a Határ út és a Helsinki út
kereszteződésénél nyár végén felállított feszületet.

parkosabb, kulturáltabb környezetet. A polgármester ígéretet tett a
munkák folytatására, hozzáfűzve:
az önkormányzati ciklus végére az
egész kerületben hasonló változások várhatók.
– A külsőségeken túl fontos a
belső tartalom és tartás. Ez a feszület
ezt erősíti. Legyen ez a kereszt valamennyi erzsébeti számára felhívás a
szeretetre, egymás és környezetünk
megbecsülésére – fogalmazott Szabados Ákos, majd azzal zárta beszédét, hogy a lábazaton olvasható
bibliai idézetnél – „Aki követni akar
engem, vegye fel keresztjét, és úgy
kövessen.” – bölcsebbet ő sem tud
mondani.

Pesterzsébet polgármesterének
rögtönzött köszöntője és a Stabat
Mater eléneklése után Rajk János,
az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom káplánja Szent Lukács
könyvéből vett olvasmányt idézett
(Lk 32,43). Az evangéliumi szentlecke a Jézussal együtt megfeszített
két lator ellentétes magatartását
mutatja be.
– Az egyik lator káromkodott,
míg a másik imádkozott, a kereszt
alatt állók is sokféle módon reagáltak – emlékeztetett homíliájában a
Szent Erzsébet templom plébánosa,
Czap Zsolt esperes, majd áttért a jelenre:
– Most szintén sokan állunk a kereszt alatt. Sokféle módon reagálunk
a feszületre. Van, akit nem érdekel,
más ostobaságnak tartja, akad, aki
káromkodik, és aki imádkozik.
Az atya a jobb lator példájára emlékeztetve úgy folytatta: ha valaki
élete végéhez közeledve hittel, Jézushoz fordulva imádkozik, üdvözül.
Az esperes kijelentette: a kereszt
a szeretet jele, a szeretet maximuma
pedig az, ha valaki az életét adja másokért.
– A szeretet nem követeli feltétlenül az életünket, áldozatokat
azonban mindenképpen – mondta a
plébános, és utalt a lábazatra vésett
idézetre, amely szellemében vállalnunk kell mindennapi áldozatainkat: a gyermeknevelés, a becsülete-

sen végzett munka, vagy a tanulás
fáradalmait.
– Ez a kereszt arra figyelmeztet,
mondjunk le az önzésünkről – zárta
szentbeszédét Czap Zsolt.
Losonczi Ottó, Pesterzsébet díszpolgára lapunknak elmondta: régi
vágya teljesült a feszület felállításával.
– Legutóbb húsz évvel ezelőtt, az
AGIP kútnál szenteltek keresztet,
amit szintén én állítottam – emlékeztetett az ESMTK Birkózó Szakosztályának elnöke, akinek véleménye szerint a mai rohanó világban
szükséges felhívni a figyelmet a szeretetre, a jóságra, az alázatra, amit
a keresztnél semmi sem szimbolizál
jobban.
D. A.

Befejezetlennek tűnő versek költője
Örökvisszhang című új verseskötetét
mutatta be október végén a Csiliben
az Újvidéken született Bartha György
költő.

Középiskolásként fordult komolyabban a versírás felé. Az ok igen
prózai volt.
– Művészeti vetélkedőn való
részvételre kért fel a magyartanárom, aki jó szereplés esetén beígérte
az év végi ötöst, így természetesen
rábólintottam. Azonban nem jártam
túlzott sikerrel – elevenítette fel a
kezdeteket Bartha György.
Egyik osztálytársa magáévá tette
György füzetét, amelybe költeményeit írogatta, és felolvasott belőlük
az Újvidéki Rádió ifjúsági adásában.
A Héraklész harca a lepkével címűt
sikertelenül próbálta publikálni. Ám

az irodalmi lap munkatársai közt vita
bontakozott ki arról, pozitív-e Héraklész nőkhöz való viszonya, vagy sem?
– Megkérdeztek engem is, mi a
véleményem? Nem tudtam mit felelni, fogalmam sem volt Héraklész
nőügyeiről. Igaz, megszeppentem, de
azért tovább írogattam.
1976-ban egyetemi tanára a Híd
című újvidéki művészeti és társadalomkritikai folyóiratban megjelentette két versét. A siker bátorságot
öntött belé, és felkeresett minden
délvidéki magyar nyelvű újságot,
amelyek teret is biztosítottak költeményeinek. Kötetet azonban nem sikerült kiadnia, csupán jóval később,
2011-ben jelent meg az első, a Búcsú
rossz időben című.
Költészetből megélni nem lehet, nem véletlen hát, hogy Bartha

György számos szakmával bír, úgymint: magyar
nyelv és irodalomtanár,
fordító, tolmács, könyvtáros.
Amikor 1993-ban családjával áttelepült Magyarországra, szakmái közül egyikben sem tudott
elhelyezkedni, így került a
gyermekvédelembe, majd
2008-ban Pesterzsébetre, a Lajtha László utcai
Család- és Gyermekjóléti
Központba.
Tapasztalatai szerint manapság
inkább a gyengébbik nem érdeklődik
a költészet, elsősorban a történetmesélős versek iránt. Saját költői
világát úgy jellemezte: rövid, tömör,
elgondolkodtató.

– Többen mondták, úgy érzik,
nem befejezettek a verseim. Tudatosan ilyenek, hogy az olvasó tovább
gondolja, és úgy alakítsa, ahogy neki
tetszik – sommázta Bartha György.
Ditzendy Attila
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Jeles napok
A Lajtha utcai idősek klubjában ez évben
indult el a jeles napok programsorozat,
melynek keretein belül a klubtagok és
a gondozóházi lakók kirándultak a Füvészkertbe és Veresegyházára, valamint
számos neves épület megtekintésére
lehetőségük nyílt. Az év folyamán megtekintették a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Semmelweis Múzeum
és a Holocaust Emlékközpont kiállításait,
valamint megnyitásának évfordulóján a
Nagyvásárcsarnokot is bejárták. A Magyar Állami Operaház épületével az Operaház ünnepélyes megnyitójának évfordulóján
ismerkedtek meg az érdeklődők. Az alkalmakra a Humán Szolgáltatások Intézménye
dr
ingyenes mikrobuszos szállítási lehetőséget biztosított a klubtagoknak.

A szűrővizsgálat életet menthet
Hazánkban évente mintegy 9-10 ezren betegednek meg vastag- és végbélrákban,
ebből évente 5-6 ezer ember nem éli túl ezt a betegséget, így Európában dobogós helyen állunk ezen betegségek területén.
A vastagbélvizsgálat jelenlegi legbiztosabb módszere a tükrözés, melyet bódításban vagy altatásban is végezhetnek, de ezek nélkül is kibírható. Az idejében
elvégzett szűrés életet menthet, hiszen a megfelelő időben felfedezett betegség
szinte teljesen gyógyítható.
Szükséges lenne 50 éves kortól – azoknál a családoknál pedig, ahol már korábban
is diagnosztizáltak daganatos betegséget, még ennél is korábban – bevezetni a kötelező szűrővizsgálatot, amelynek célja, hogy a betegséget már kezdeti szakaszában felismerjék, és megfelelő kezelésben részesítsék a beteget. Ellenkező esetben a
beteg nagy valószínűséggel sztómássá (hasfalra kivezetett bél) válik. A sztómások
védelmét mi, az ILCO egyesületek képviseljük, és nekünk kell ennek a mozgalomnak az élére állnunk. Ha mi nem tesszük – ne legyenek illúzióink –, más nem fogja.
Az 1987-ben alakult Dél-pesti ILCO Egyesület célja Dél-Pest és a Jahn Ferenc Délpesti Kórház vonzáskörzetéhez tartozó településeken élő sztómát viselők érdekvédelme, összefogása és segítése, lelki és fizikai utógondozásuk megszervezése.
Egyesületünk minden hónap 2. hétfőjén 15 órától a dél-pesti kórház nővárszállóján
tartja összejöveteleit. Bárki megkereshet bennünket, a kérdésekre, problémákra
szakorvos és sztómaterápiás nővér ad megfelelő választ.
Érdeklődni a 0630/869 06 98-es telefonszámon is lehet.
Pollák Ottó – Dél-pesti ILCO Egyesület

Következő számunk 2016. december 13-án jelenik meg
Lapzárta: 2016. november 29. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Szkotniczky
Andrea • Tervezés, nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI
Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201
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Időseket köszöntöttek

Örömünkre szolgált az a meghívás, amit
idén a Baross ovi Lila fecske csoportja
kapott az Idősek Világnapja alkalmából
2016. október 20-ára, a Nagy Győry István utcai Idősek Klubjába.
A gyerekekkel lelkesen készültünk erre
az ünnepre, a kis műsor összeállítása
előtt beszélgettünk az idős emberekről,
hiszen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek elfogadják és tiszteljék őket. Tiszteletünk magába foglalja támogatásukat,
szeretetüket és annak kifejezését, hogy
társadalmunknak ők is hasznos tagjai,
és nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalat-

ra, arra a higgadt bölcsességre, amivel
csakis ők rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy nevelnek bennünket.
A gyerekeket is megérintette a készülődés ideje, lelkesen tanultuk az időseket
köszöntő verseket, mondókákat, énekeket, majd az elkészült műsort 18 gyerekkel adtuk elő a kedves arcú őszes nénik
és bácsik nagy örömére. A vastapsot
és a meleg tekinteteket megköszöntük,
elraktároztuk és boldogok voltunk, hogy
idén mi köszönthettük őket, mi csalhattunk mosolyt idős társaink arcára, szívére. Sok egészséget kívánunk nekik!
Rápolti Katalin

A Zene Világnapja a Zöld Oviban
Hangszeres mese előadással készültek a zeneiskolás növendékek a Zöld
Ovi gyerekeinek a Zene világnapja alkalmából. Az előadók: Czender Ágnes,
fia Czender Tamás, Molnár Dominika,
Somogyi Bori, Nagy Noémi, Szmolek
Panna, Tornyosi Péter, Soós Levente,
Gál Rebeka, Pongrácz Gergő és Kővári

leveleket raktak fel a hangszer felismerése után. Sok-sok aranyos találgatás
a furulyára esett, mikor az említett
hangszerre ért a sor, a tanító néni Jolly
Jokerként emlegette. Kérdezés után a
vidám hangulat fokozásaként egy találékony gyerkőcünk felkiáltott, ez a Jolly
Joker!

Kinga. A mese minden jelenetéhez egy
állatos dallal készültek, melyet egyenként vagy párosával adtak elő, állatos
jelmezekkel illusztrálva az előadást. A
végén hangszerfelismerős játék következett. Egy hatalmas fát hoztak magukkal, amire a hangszerekkel ellátott

Lezárásként egy közös produkciót adtak elő, melyet a tanító nénik hangszeren kísértek. Az élvezetes produkciót a
gyerekek hatalmas ovációval fogadták, a
zeneiskolás gyerekek pedig egy kis jutalommal távoztak.
Lia, Zöld Ovi
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Boldog ovi a Gyermekmosoly
A 2016/2017. nevelési évben a Gyermekmosoly Óvoda Barna Maci csoportjának részvételével elnyerte a „Boldog
Óvoda” címet, amelyet a Jobb Veled a
Világ Alapítvány által indított Boldogságóra Program keretében hirdettek meg.
Óvodánk a 2016/2017. nevelési évben a Barna Maci csoport bevonásával
csatlakozott a programhoz. Kiemelt feladatunk a 3-6
éves gyermekek
korosztályában
módszertani segítség, új ötletek befogadása
a boldogságra
való képesség
erősítésére,
kibontakoztatására. Pozitív
énkép kialakítása, a feladatok,
játékok segítségével a szeretet,
magabiztosság,
egymásra való
odafigyelés, önmagunk és társaink
tiszteletének erősítése. Egy optimista,
bizakodó életszemlélet alakítása, derűs,
vidám hangulatú mindennapok biztosítása.
A cím elnyeréséhez nélkülözhetetlen
volt csoportunk szüleinek támogatása,
együttműködése. Ötleteikkel, segítségükkel járultak hozzá a feladatok meg-

valósításához, és nagy érdeklődéssel
várják az újabb és újabb boldog órákat.
Céljaink: a gyermekeket meg kell tanítanunk az eléjük kerülő élethelyzetek minél
könnyebb megoldására. Életszemlélet
alakítása ez, mely iránymutatást adhat
a pozitív, gördülékenyebb megoldási
lehetőségek előhívására, megfogalmazására. A gyermekek magabiztossága,

bizalma, lelki egészsége nagyobb esélyt
teremthet a problémák stresszmentes,
hatékonyabb kezelésére.
A Boldogságóra Program 10 egymásra
épülő témából áll, és ezek fokozatosan
tárják a csoport, a gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, területeit,
az arra való törekvés feltételeit.
Zollner Zoltánné

Tökfesztivál
Őszi hangulatú családi programot tartottunk a gyerekeknek és szüleiknek a Zöld
Ovi Nefelejcs csoportjában október 27-én. A Madárijesztő, amit a gyerekek elneveztek Tökfilkónak, a sok kifaragott töklámpás, amiket Tökfejekre kereszteltünk, a
sok felfújt töklufik színessé és hangulattá varázsolták a csoportszobát, ahol megkezdődött a Tökfesztivál. A szülők is részt vettek ezen a hangulatos rendezvényen.
Voltak ügyességi játékok, töklámpás torta és cukoreső. A szülők és óvó nénik együtt
sok-sok finomsággal vendégelték meg az apróságokat. Mire a szem betelt a sok élménnyel, a megterített, őszi terülj-terülj asztalka is felfedte kincseit. Olyan hatalmas
Halloween partyt csaptunk, hogy szürkületre csendesült csak el az óvoda.
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A „Tátra tudósai”
Október 4-én tartottuk a Tátra Téri Általános Iskolában a Nemzeti Tehetség
Program keretében nyert pályázaton
belül a „Tátra tudósai” a fenntarthatóságért projekt nyitórendezvényét, amelyen
az 5-6. évfolyamos diákok és a projektet
megvalósító tanárok vettek részt.
A bevezető gondolatok között Olga néni
beszélt a projektről általában, majd a
„Tátra tudósai” a fenntarthatóságért

projekt tevékenységeit ismertette. A
projekt megvalósítói játékos formában
ismerték meg egymást. Ezt követően
együtt megnéztük Albert Barillé „Egy-

Kenyeret saját kézzel
szer volt…” híres rajzfilmsorozatának
Szahel a szárazság hona című epizódját, mely után Kati néni összefoglalta a
diákok segítségével a vízzel való takarékosság szükségességét jövőnk érdekében.
Néhány külföldi diák üzenetét ismertette
Éva néni, és mi is hasonló üzeneteket
fogalmaztunk meg a fenntarthatóságról.
Matematikai játékok során választottuk
meg a csapattagokat.
Az
egyik
csapat
Activity-t játszott, ahol
a
fenntarthatóság
témaköréből választottuk a felismerendő
tárgyakat, fogalmakat,
míg az informatikateremben a hulladékhasznosítást,
az
energiagazdálkodást
és a tudatos vásárlási
szokásokat játékos feladatok formájában ismertük meg.
Gazdag élményekkel távoztunk, és már
várjuk a következő projektnapot.
Kornokovics Kitti 5.a

Zöld Ovi az Állatkertben
Az Állatok világnapi projekt részeként
állatkiállítást rendezett a Zöld Ovi. Minden gyermek szülőkkel együtt újrahasznosított anyagból alkotott. A projekt
lezárásaként a Zöld Ovisok ellátogattak
az Állatkertbe, három csoporttal. Minden csoport a maga módján járta be a
parkot. Az óvónőket megkérdeztem, hogyan töltötték a napot:
A Százszorszépek: Nagyszerű Állatok
világnapi projektzárás volt ez a nap.
Amilyen állatokról beszéltünk és ismerkedtünk ebben a két hétben, azokat mind
meg is figyelhettük közelről. Simogattunk állatokat, így nemcsak látvánnyal,
hanem tapintással is tanultunk.
A Nefelejcs csoport: Először az állatsimogatót látogattuk meg, ahol a gyerekek kecskéket etettek. Azután a majmokat néztük meg, majd a nagyvadakat, az
oroszlánt, tigrist, zebrát és az elefántot.

A Madagaszkár-házba is bementünk, és
ismerkedtünk az ottani állat- és növényvilággal. Megcsodáltuk a flamingókat, a
végén a vízi állatokat néztük meg, a fókákat és a pingvineket.
A Katicák: Mi próbáltuk a leginteraktívabb módon felfedezni az állatkertet.
Kecskesimogatással kezdtünk, majd a
majomház felé vettük az irányt. Megnéztük a varázshegy belsejét, 3D-s kisfilmet
láttunk a kis dinó életének első perceiről. Ugyanitt Állatok Akcióban bemutatót láthattunk élő állatokkal: hóbagoly,
kormorán, héja repült a fejünk fölött,
mosómedve mosta a kezét és a gondozó
görényt hajtogatott. Ezután elmentünk a
flamingókkal versenyezni fél lábon állva.
Egy kellemes délelőtt után szép élményekkel gazdagodva tértünk vissza az
óvodánkba.
Lia, Zöld Ovi

Ismét kemencés hetet rendeztek a kerület felső tagozatosainak a Csili udvarán. A diákok megismerkedhettek a kenyértészta készítésének rejtelmeivel, és természetesen
fogyaszthattak is kezük munkájából.
Apró burgonyás pogácsa már csupán mutatóban maradt ottjártunkkor, az almásfahéjas kenyérlángos pedig még a Csili teraszán állított kemencében illatozott. Gulyás Tóth István pékmester, a Magyar Pékek Fejedelmi rendjének tagja elárulta: az
édességet azért kell a
már hűlő félben lévő kemencében kisütni, mivel
a cukros tészta alacsonyabb hőfokon készül el.
Nedeczeyné Helga, a foglalkozás szervezője fontosnak véli, hogy a gyerekek maguk gyúrjanak,
dagasszanak,
ugyanis
zömük más módon soha
sem ér tésztához. A keFotó: Szabó Lilla archív
mencés héten Gulyás
Tóth István mutatta be a gyerekeknek a tésztakészítés fortélyait.
– Persze ők is közreműködnek, megszurkálják és tojásozzák a pogácsákat, formázzák a perecet vagy a brióst – tette hozzá a pékmester, aki arról is beszélt, miért
fontos, hogy a gyerekek maguk gyúrják a tésztát:
– Régen, vidéken az egészen kicsiket is munkára fogták, manapság, például a diploma megszerzése után huszonévesen, már nagyon nehéz megszokni a munkát.
– A családokban a konyha volt a közösségteremtő tér – kapcsolódott Helga a beszélgetésbe, hozzátéve: a finommotoros képességeket szintén fejleszti a gyúrás,
dagasztás, formázás.
A gyerekek készíthettek perecet, kenyérlángost, orosházi banánt. Ezekről és egyéb
pékárukról sokat megtudhattak a diákok a Pékmesterek könyve című kiadványból,
amely régiókként mutatja be a hagyományos magyar kenyereket, lángosokat, kalácsokat, pereceket, és amely kötetből mindenki hazavihetett egy példányt.
A Csili jövőre a felsősök mellett tervezi alsó tagozatosok fogadását is.
DIA

Szüret a Gyöngyszem oviban
A szüret az emberiség egyik legősibb és
a gazdasági élet őszi ünnepe. Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Hűvösebbre fordul az idő, többet
esik az eső.
A mi óvodánkban is ünnepeltük az ősz
sokszínűségét, és köszöntöttük az ünne-

Rajzverseny
ovisoknak
Az Autómentes Nap alkalmából rendezett rajzverseny eredményhirdetését
tartották a Nyitnikék óvoda Csepeli átjárójánál lévő tagóvodájában, ahová a Lila,
a János és a Torontál utcai tagóvodákból
is érkeztek gyerekek.
y.

2016. november 22.

pet. Már a megelőző napokban beszélgettünk a népszokásokról, a népi megfigyelésekről, népi mondókákat, meséket
hallgattunk, dalokat énekeltünk, és ha-

gyományt teremtettünk a táncház bevezetésével, amit a néptáncot tartó Attila
bácsi vezetett.
Az idő is kedvezett nekünk, gyönyörű
napsütésben kezdtük óvodai napunkat.
Minden gyerek egy nagy fürt szőlőt
hozott a szüreti nap reggelén, amit közösen lavórokban leszemezgettünk, pici
kezükkel összenyomkodták, présünkön
lepréseltünk a zöld és lila szőlőszemeket, majd a lepréselt, friss mustot, a jó
munka eredményeként megittuk.
A nagy munkálatok alatt ropogós zene
buzdított minket. Táncoltunk és énekeltünk, mozgással lazítottuk izmainkat a
nagy munka előtt. Egész délelőtt vidáman telt az idő.
Volt, aki nagyon sokat dolgozott, de
akadtak olyanok is, akik csak szemlélődtek, jól megfigyelték a munkafolyamatokat, szóban bátran biztattak minket, de mindvégig engedték, hogy más
is odaférjen a munkához, majd amikor
a mustivásra került a sor, hogy minden
lemaradásukat bepótolják, többször is
sorba álltak poharukkal.
S. E.
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FELHÍVÁS

Plédeket, takarókat, meleg ruhákat gyűjtünk a pesterzsébeti nappali melegedőbe! Előzetes egyeztetés után a helyszínre megyünk, és a felajánlásokat
elhozzuk. Telefonszám: 06/ 286 06 01, 0620/379 6140, e-mail: melegedo@
gmail.com, weboldal: www.keraksza.hu

Kalotaszeg és környéke
A Pestszenterzsébeti Kolping Család
Egyesület idén a Kárpát-medence olyan
tájegységén töltött el egy hetet, ahol korábban a buszunk megállás nélkül ment
keresztül Székelyföld, Szászföld vagy
Csángóföld irányába. A kora reggeli
indulás után déltájt Méhkeréknél elértük a trianoni határt, első állomásunk a
nagyszalontai Csonka torony volt. Nem
hagytuk ki Arany János szülőházát sem,
melyet nemrég kaptak vissza. Másnap
Tordán megnéztük a katolikus és a református templomokat. A város szélén
lévő, ma már nem működő sóbányában
magyar nyelvű vezetést kaptunk.
Kolozsvárott ellátogattunk a házsongárdi
temetőbe, ahol nagyjaink nyugszanak:
Wesselényiek, Bethlenek, Wass család
stb. A következő állomásunk a gyönyörűen felújított Déva vára volt, majd következett a Bélesi-tó. A havasrekettyei
vízeséshez 1-2 kilométert kellett gyalogolni, de megérte.

A Sárkányok kertjében, a felszíni erők
és az időjárás által kialakított hatalmas
sziklaalakzatok alatt éreztük, hogy törpék vagyunk.
Bálványosváralján egy emlékmű emlékeztetett azokra, akik az I. és II. világháborúban, illetve 1989-ben vesztették
életüket. A továbbiakban több kazettás
mennyezetű református templomot kerestünk fel. A magyarvalkói templom
felé menet Szent László pénzét találtuk.
Hétvégén falunap volt Kalotaszentkirályon, ide meghívták a kárpát-medencei Szentkirály nevű településeket.
Ének, tánc volt a program, és egy tájházat is felavattak. Hazafelé a nagyváradi
székesegyházban vettünk részt hálaadó
szentmisén, majd megnéztük a felújított várat. Megálltunk Kenderesen is, és
meglátogattuk vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó szülőhelyét, a Horthy
kastélyt.
Takács István – elnök

Családi kertszépítő délután
Az előző évekhez hasonlóan, a Bóbita
Óvoda idén is pályázott az önkormányzat által kiírt Madarak Fák Napi környezetszépítő támogatás elnyerésére.
A pénzjutalomból négy homokozónkba
tiszta homokot hozattunk, valamint kicseréltük a legkisebb homokozó teljes
faburkolatát.
A homok péntek délelőtt a gyerekek
nagy örömére teherautóval megérkezett. Mint korábban, úgy az idei évben
is óvodaszépítő, segítő délutánt szerveztünk a családok részére. Az udvarunkon a lelkes nagypapák, édesapák
gyermekeikkel együtt lapátolták, majd
talicskázták a tiszta homokot, és a saját csoportjuk homokozóját töltötték

fel vele. Ez idő alatt az udvart szépíteni vágyó lelkes édesanyák a virágos
kertjeinket gondozták és mentesítették
a gaztól. Egyik homokozónk fakeretét
a folyamatos igénybevétel, valamint
az időjárási ártalmak tönkre tették.
Nagypapák és édesapák megvásárolt
faanyagból felújították a homokozó
keretét.
Ezúton köszönjük az önkormányzat
anyagi támogatását, valamint a „Bóbitás” szülők segítőkészségét, mellyel
sikerült gyermekeink számára rendezettebb, tisztább, egészségesebb és
legfőképpen biztonságosabb udvart varázsolnunk.
Kenessey Erika
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Szüreti játszóház
„Érik a szőlő”címmel szüreti játszóházat
tartott október 20-án a Gyermekmosoly
óvoda Bíró Mihály utcai óvodája. A kézműves foglalkozásokat a zeneiskola növendékeinek interaktív bemutatója zárta.
Pedagógiai programunk egyik kiemelt
feladata az élményekben gazdag, változatos óvodai élet megszervezése, ezért
idén is, hagyományainkhoz
híven
megrendeztük
a
szüreti játszóházat.
Remek alkalom ez
a gyerekekkel és
családjukkal való
ismerkedésre, kapcsolatépítésre.
A
csoportokban
rendkívül színes és
változatos kreatív
tevékenységek közül válogathattak a
résztvevők, készíthettek csuhévirágot, őszi üvegbaglyot,
őszi koszorút, almát tojástartóból, töklámpást, őszanyót falevelekből, szőlőt
papírcsíkokból.

A záróműsort a Lajtha László Alapfokú Művészeti és Zeneiskola tehetséges
növendékei adták, interaktív módon
bevonva az óvodásokat is. Hangszerek
sokaságán csendültek fel az ismert gyerekdalok, énekek. Feledhetetlen élményt
nyújtott a hangszerek együttes megszólalása. A közösen átélt élmények arra

sarkallnak minket, hogy a kerület tehetségpontjaként minél szorosabb együttműködést alakítsunk ki a zeneiskolával.
Szima Krisztina

Őszi szakmai nap
A Gyermekmosoly Óvodában évről évre
kiemelünk pedagógiai programjainkból
egy területet, amit alaposan körbe járunk,
elméleti-gyakorlati oldalról megvizsgálunk. Idén a zenei nevelés került előtérbe.
Felkértük Takács Pálma zenepedagógust,
ossza meg velünk tudását, segítsen minél
hatékonyabb megvalósításában. Elsők között kaptunk ízelítőt hamarosan megjelenő
könyvéből, melynek címe: „Körbe-körbekörbejár”. A közös dalok, mondókázások,
ritmikus mozgások során megtapasztaltuk és számtalan példát kaphattunk az
egyéni képességek kibontakoztatására,
fejlesztésére. A térérzékelés, a testséma,
a hallás, a ritmusérzék, a reflektáló képesség fejlesztése, és még sorolhatnám a
lehetőségek sokszínűségét. A gyors-lassú
érzékeltetésére, gyakoroltatására játékos

tapasztalatszerzéssel, cselekedtetéssel
számtalan változatot próbáltunk ki. Fejlesztő hatása igazán sokoldalú, hiszen
komplex módon fejlődik a gyermekek
együttműködő képessége, szem-kéz koordinációja és figyelemkoncentrációja.
Mindannyiunk nevében mondhatom:
lelkesedéssel várjuk, hogy újonnan
szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat
kamatoztathassuk csoportjainkban, és
átadjuk azokat a különleges élményeket,
melyekben nekünk is részünk volt. Öröm
volt megtapasztalni Pálma töretlen lelkesedését, elhivatottságát, magas szintű
elméleti és gyakorlati szakmai tudását,
játékosságát, végtelen türelmét és szeretetét, amely példaértékű minden óvodapedagógus számára.
Heiter Rita
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Újabb nemzetközi sikerek az
ESMTK Birkózó Szakosztály életében
Október 22-23-án Szlovákia fővárosában, Pozsonyban került meg-

rendezésre a Rendőr Európa-bajnokság, ahol szakosztályunk színeit
Majoros Ármin Mózes képviselte.
Mózes a civil életben rendőrként
dolgozik, de többször bizonyította
már, hogy a birkózószőnyegen is komolyan kell venni őt. Pozsonyban is
bebizonyította, méghozzá duplán, hiszen a Rendőr Európa-bajnokságon
a nehézsúlyúak mezőnyében mind
kötöttfogásban, mind szabadfogásban megszerezte az Európa-bajnoki
címet. Birkózónk a verseny folyamán
olimpikonokat és világbajnoki érmeseket győzött le, így teljesen megérdemelten állhatott mindkétszer a
dobogó legfelső fokára.
Október 25-30. között a törökországi Corumban került megrendezésre
az Egyetemi Világbajnokság. Szakosztályunk mindhárom fogásnemben érdekelt volt Nagy Mihály, Sleisz Gabriella és Nagy Péter révén. A verseny
első napján felnőtt válogatott birkózónk, Nagy Mihály lépett szőnyegre
szabadfogás 86 kg-ban. Misi selejtezővel kezdett, ahol kirgiz ellenfele nem

okozott neki különösebb
gondot. A folytatásban ukrán
ellenfél következett, akit 7:2
arányban múlt felül. Az elődöntőben egy hazai pályán
versenyző törökkel
kellett megküzdenie a döntőbe jutásért. Misit több
ponttól is megfosztották a mérkőzésen, ennek ellenére
13:10-re nyert és
döntőbe jutott. A
döntőben iráni ellenfelét sajnos nem
tudta legyőzni, így
birkózónk ezüstérmet szerzett a világbajnokságon.
Sleisz Gabriella a női 60
kg-os súlycsoportban képviselte szakosztályunkat. Gabi rögtön
az elődöntőben bemutatkozott, ahol
török ellenfelét a második menet
közepén sikerült betusolnia, így dön-

tőbe jutott, ahol kanadai vetélytársa
ellen nem tudott diadalmaskodni,
így Gabi is világbajnoki ezüstérmet
vehetett át a verseny végén.
A világbajnokságot a kötöttfogásúak küzdelmei zárták, ahol Nagy
Péter (80 kg) képviselte szakosztályunkat. Peti a negyeddöntőben
német, az elődöntőben pedig orosz
versenyzőt győzött le, így klubtársaihoz hasonlóan ő is döntőbe jutott. A
döntőben török ellenfelet kapott, aki
többször állhatott már világversenyen
a dobogó legfelső fokára. Petit sem ez,

sem pedig a török közönség nem hátráltatta, és az utolsó másodpercekben
megfordítva a mérkőzést, egyetemi
világbajnoki címet szerzett.
2016 októberében szumó
sportágban is részt vettünk
világversenyen. Szilágyi Erik
révén a Szumó Európa-bajnokságon voltunk érdekeltek, amely Németországban,
Frankfurtban került megrendezésre. Eriknek ezen a
versenyen sikerült megvédenie Európa-bajnoki címét
U 16-os kategóriában, és
aranyérme mellé csapatban még egy
bronzérmet is sikerült begyűjtött.
Szakosztályunk is igen komoly
feladat előtt állt, elnökünk, Losonczi
Ottó megálmodta, hogy megvalósít
egy nemzetközi versenyt a határainkon túl élő magyar anyanyelvű birkózók részére. Az I. Kárpát-medencei
kadet kötött- és szabadfogású Nemzetközi Birkózó Versenyre október
22-én került sor a Kruj Iván Sportcsarnokban. A nemzetközi versenyen a hazai egyesületek mellett még
öt ország (Szlovákia, Románia, Ukrajna, Szerbia és Moldova)
birkózói vettek részt.
A rendezvény világversenyeket megszégyenítő körülmények között került megrendezésre. A mérkőzések 3
kiemelt szőnyegen zajlottak,
a közönség a kivetítőkön
folyamatosan követhette az
eseményeket, és természetesen a látványelemek sem

maradtak el. Az eseményt számos
közéleti személyiség, olimpiai, világ- és
Európa-bajnok sportoló tisztelte meg
jelenlétével. A délelőtti programban
zajlottak a selejtezők, a délutáni program a megnyitóval kezdődött, amelyet a döntő mérkőzések követtek. A
megnyitó a volt Nagy-Magyarország
területén lévő szomszédos országok
zászlajának felvonultatásával vette
kezdetét, majd az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére a lyukas
magyar zászló is a helyére került. A
zászlók ünnepélyes felvonására a magyar és a székely himnusz alatt került
sor, Mága Zoltán szimfonikus zenekarának kíséretében. Köszöntőt mondott Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, valamint Farkas Tibor, a
Magyar Birkózó Szövetség főtitkára, a
megnyitó zárásaként pedig az ESMTK
Fitnesz és Birkózó Szakosztályának,
valamint Losonczi Richárdnak látványos bemutatói következtek.
Az esti finálékba négy birkózónk
jutott be. Horváth Zsolt (szf., 76 kg),
Bak Gergely (kf., 69 kg), Losonczi
Dávid (kf., 76 kg) és Szőke Alex
(kf., 85 kg) egyaránt magabiztosan
nyerték a döntőiket, aranyéremmel
zárták a versenyt. Nagy Róbert (kf.,
54 kg) és Szilágyi Erik (kf., 100 kg)
ezüstérmet, Varga Raul Csaba (szf.,
58 kg) és Bagosi János (szf., 100 kg)
pedig bronzérmet vehetett ár. Molnár Tamás (kf., 85 kg) negyedik,
Kreisz Ádám (szf., 63 kg) ötödik helyen végzett, Mester Milán (szf., 76
kg) és Szenttamási Tamás (kf,. 69
kg) kiestek a versenyből.
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Ne csak tévében nézd a sikereket!
–A gyerekek tanulják a sportági
alapmozgásokat, lábtempót, labdatechnikákat – magyarázta az edző.
Az ember azt gondolná, biztosan
vannak testalkatbeli elvárások a jelentkezőkkel szemben, azonban az
egykori hálóőr felvilágosított: mindenkit várnak, fiúkat és lányokat,

A Zodony utcai uszodában még
javában rótták hosszaikat a munka után sportra vágyók, amikor a
medenceparton összeverődtek az
edzésre érkező srácok. Az első, ami
szembe ötlött, hogy több korosztály
gyerekei hangoskodtak a maguk
kamaszos módján. Ráadásul a megtermett fiúk csoportjában egy lány is
részt vett a viháncolásban.
– Ők tavaly kezdtek pólózni. Zömében 2002-ben születtek, de akad
fiatalabb és idősebb is köztük – magyarázta Ficsor Péter, edző, az Egri
VSC egykori kapusa. – Amint kialakul egy nagyobb bázis, akkortól lehet
több korosztályra bontani a gyerekeket – tette hozzá.
Közben elindította az edzés első
félóráját, az úszást. A kapuk a közönség távoztával kerülhetnek medencébe, és akkor kezdődhet az igazi
élvezet, a labdás foglalkozás. Az edzésen csoportonként végzik a munkát,
ki-ki erejének, életkorának megfelelő
feladatokat kap az edzőktől, így lehet
őket idővel egy szintre hozni.

– Alap, hogy valaki jól tudjon úszni a négy úszásnemben – világosított
fel Ficsor Péter, majd hozzáfűzte:
mind az úszó, mind a vízilabda szakosztály kialakulóban van, ezért nem
rutinszerű az úszókkal való együttműködés, vagyis nem az ESMTK
rátermett és rutinos úszóiból válnak
a pólócsapat későbbi tagjai.

Vizes évzáró

N

ovember elején tartotta
meg évadzáró vacsoráját az
ESMTK két legújabb szakosztálya, a Kajak-Kenu és a Sárkányhajó. Az eseményen a szakosztályok
sportolóin és vezetőin, edzőin kívül
részt vett Szabados Ákos polgármester, Harót János, az ESMTK elnöke,

valamint Répás Péter, a Vízisport
utcai vízitelep vezetője. A mintegy
százfős rendezvényen Répás Péter
üdvözölte a megjelenteket, majd
adta át a szót Molnár Gábornak, a
Kajak-Kenu Szakosztály vezetőjének, aki a szakosztály jelenéről és
eredményeiről beszélt, majd díjazott

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Néhány éve kezdte meg működését az ESMTK vízilabda szakosztálya. Különböző fúziós próbálkozások után végül két esztendeje Dr. Horkai György, szakosztályvezető és Harót János, az ESMTK elnöke az önálló működés mellett
döntöttek. Mondhatni hiánypótló módon, hiszen a szakág 1945 óta hiányzott
Pesterzsébet gazdag sportéletének palettájáról. Az idei, szeptemberben indult idényben már korosztályos versenyen is indítottak egy csapatot. A cél
a fejlődés, a versenyzés légkörének megismerése, a rendszeres edzésekre
szoktatás.

akik szeretnék megismerni a vízilabda sport szépségét. Céljuk, hogy a
gyerekek megszeressék a sportágat,
rendszeresen sportoljanak, mozogjanak.
Ami komoly csábítást jelenthet,
nem más, mint a szakosztályvezető,
dr. Horkai György mesteredző személye.

Az olimpiai és kétszeres Európabajnok pólós 1993-97-ig irányította
a magyar férfi válogatott munkáját.
2011 szeptemberétől kinevezték az
utánpótlás válogatottak szövetségi
kapitányának. A magyar utánpótlás válogatottak szép eredményeket
értek el az elmúlt években a korosztályos világ- és Európa-bajnokságokon.
A mester növendékei közül
Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő részt vettek a riói olimpián, de
rajtuk kívül már többen is bemutatkoztak a magyar válogatottban.
– Próbáljuk arra nevelni a gyerekeket, hogy a tanulás fontos, de a
sporttal jól megfér egymás mellett.
Igaz, hogy a versenyszerű sportolás
sokszor lemondásokkal jár, de jó
szervezéssel, no meg akarással öszszeegyeztethető. A tanulás mellett
érdemes esténként lejönni az uszodába –mondta Ficsor Péter.
Akit vonz Magyarország egyik
legsikeresebb sportága, azt várják
minden este fél 7 és 8 óra között a
Pesterzsébeti Uszodában, kéthetente
szombatonként pedig bajnoki mérkőzéseken próbálhatja ki magát.
Jelentkezni Miklósfalvi Évánál a
30/301 42 27-es, dr. Horkai Györgynél a 70/931 96 10-es telefonszámon, vagy személyesen az uszodában
lehet.
Ditzendy

minden gyermeket az eredményeihez
mérten. Ezt követően Szatmári Szilvia, a sárkányhajósok vezetője ismertette az idei eredményekben és nemzetközi sikerekben is gazdag évet.
A továbbiakban Szabados Ákos
polgármester méltatta a sportolók
munkáját, valamint vázolta a Duna
melletti vízitelepet érintő terveket.
A beszédeket Harót János zárta,
aki felidézte a tavaszi indulást és

azt, hogy az azóta eltelt rendkívül
rövid idő alatt hova jutott el a két
egyesület. A sárkányhajósok számtalan hazai versenyen értek el dobogós eredményeket, a szezon végét
megspékelték a moszkvai világbajnokságon megszerzett érmekkel. A
kajakosok között pedig már három
utánpótlás kerettagot üdvözölhetnek, Fojt Sára, Biró Barna és Tribol
Bertalan személyében.
y.
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Aranyos világbajnokság

3. forralt bor futás

Két arany, kilenc ezüst, három bronz –
ez a Römi Sárkányhajó Klub mérlege a
szeptember elején Moszkvában rendezett ICF Sárkányhajó Világbajnokságon.
A megmérettetése 4 földrész 19 országából több mint ezer versenyző érkezett,
a nemzetek válogatottjai 10-es és 20-as
hajókban, 200, 500 és 2000 méteren

December 10-én, szombaton 15 órakor kezdődik a Pesterzsébeti Futóklub 3. forralt
bor futása. Helyszín: Budapest XX. Eperjes utca - Vasút sor kereszteződésénél lévő
zöld/erdős terület. A vállalkozó kedvűeknek 4 kört, azaz 6,4 kilométeres távot kell teljesíteniük úgy, minden kör után egy fél deciliter forralt bort le kell húzni. (A versenyzők
saját bögrét is vihetnek.) Az előnevezéseket a level@duathlon.hu email címen lehet
leadni, névvel és születési dátummal, a helyszínen 14.30-kor lehet nevezni.
y.

mérték össze erejüket. A pesterzsébeti
székhelyű Römi mintegy hatvan fővel
képviselte Magyarországot.
Amint az eredmények is bizonyítják,
csapatunknak a hosszú táv sokkal jobban megy, mint a rövid, hiszen mindkét
aranyat a 2 ezer méteres távon sikerült

megszereznünk – mondta Reményi
Péter, a Römi és a magyar válogatott
csapatkapitánya. – Premier számban,
amelynek tíz aktív, olimpiáról itthon
maradt kenus, többek között az olimpiai
bajnok Vajda Attila is tagja volt, háromszor is a második helyen végeztünk. Persze sok függ a sorsolástól is, mivel akik
elsőként indulhatnak, sima vízen
evezhetnek,
és
nem kell a többi
hajót kerülgetniük – tette hozzá a
csapatkapitány.
Reményi
Péter
ezzel együtt elégedett az elért
eredményekkel. A
csapat hamarosan
elkezdi a felkészülést a 2017-es
sárkányhajó Európa-bajnokságra, amelyet Szegeden rendeznek meg
a nyár elején. A jövő év másik fontos
megmérettetése lesz a szeptemberi klub
világbajnokság, amelyen a pesterzsébeti
sárkányhajósok a Römi színeiben indulnak majd.
y.a.

Body building sikerek
Medek Tibor, a Fitness 2000 testépítője az október 1-jén megrendezett Body
Sport Kupa Nemzetközi Testépítő Versenyen masters +50 kategóriában ezüstérmet szerzett.
A két héttel később tartott Fitparádé
WBPF Sportfesztiválon szintén ebben a
kategóriában 4. helyezést ért el.
Október utolsó szombatján Hódmezővásárhelyen tartották a Krykó Kupa WBPF
világbajnoki kvalifikációs versenyt, ahol
Tibor bronzérmes lett, így indulhat a
Thaiföldön, Patayán decemberben megrendezendő WBPF Világbajnokságon,
amelyen masters +60 kategóriában képviseli majd hazánkat.
y.

Hét érem a Magyar Nagydíjon

Az első év „koronája”
Az augusztusi pihenőidőszak után az
ESMTK kajak-kenu szakosztályának
sportolói visszatértek a mindennapi
edzéshez, hogy a 2016-os versenyszezon hátralévő versenyein minél jobb
eredményeket érjenek el. Sikerült is
nekik, hiszen szeptember utolsó három
hétvégéjén „szárnyaltak” a vízen.

Majd soron következett az utolsó, Dunai
István Emlékverseny Sukorón, ami egyben a korosztályos válogatottak kialakításában is fontos megmérettetés volt. Itt
is a már felsorolt gyerekek bizonyítottak:
Tribol Bertalan 1000 m-en (a „király
számban”) 3. helyezést ért el, testvére,
Bence 8. lett. Az Énekes Dominik – Pap

A Lágymányosi-öbölben rendezett versenyen 2000 m-es távon Gottschall
Kadosa 6., Biró Barna 1., Pap Tamás 6.,
Dráviczki Dóra 4., Juhász Máté 6., Fojt
Sára 2., Tribol Bertalan 1., Tribol Bence
6. lett. 200 m-es váltóban 13-14 éves
korosztályban a Tribol Bertalan – Tribol
Bence – Pingor Patrik egység megnyerte
a számot, a 12 éveseknél ugyanebben a
számban a Biró Barna – Pap Tamás –
Énekes Dominik trió a 2. helyen végzett.
Ezt követte a szolnoki rendezésű Nagy
Zoltán Emlékverseny, ahol a többek között a Fojt Sára, Dráviczki Dóra, Tribol
Bertalan, Tribol Bence, Biró Barna, Babai
András, Juhász Máté, Boda Márkó, Fojt
Zalán, Kaiser Ádám, Énekes Dominik,
Pap Tamás, Pingor Patrik, Bardócz Barnabás összetételű kis csapat rengeteg
éremmel gazdagította gyűjteményét.

Tamás páros 7., Boda Márkó 4., Juhász
Máté 5., Biró Barna 4. helyen végzett,
Fojt Sára pedig megnyerte futamát.
– Nagyon fontos megemlíteni, hogy
utóbbi két versenyzőnk ezzel „történelmet írt”, ugyanis ezzel az eredménnyel
szakosztályunk első válogatott sportolói
lettek. Rendkívül büszke vagyok rájuk!
Óriási eredménynek tartom, hogy 6
hónap alatt elérték, elértük ezt az eredményt. Év közbeni eredményeik, edzés
munkájuk alapján 100 százalékosan
megérdemlik a sikert. Természetesen,
nem kisebbítve érdemeiket, de akármennyire is egyéni sportágról beszélünk,
nem szabad elfelejteni, hogy csapatban
dolgozunk. Így ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni az egész szezonban végzett munkáját! – mondta Molnár
Gábor szakosztályvezető.
y.

Szeptember 17-én és 18-án rendezték meg Sukorón a sárkányhajó Magyar Nagydíjat. A versenyen megmérkőztek egymással az iskolások a Sulisárkány sorozat utolsó
fordulójában; a Cégek, települések kategóriában a területi Roadshowkról továbbjutott
csapatok. Az igazolt versenyzők más számokban mérhették össze tudásukat, mint a
bajnoki sorozat versenyein: 200 méteren 10-es hajókban, 200 méteres váltófutamban
(ahol egy 10-es hajót vált egy 20-as hajó úgy, hogy a kormányosok átadják egymásnak
a váltóbotot), valamint 20-as hajókban 4000 méteren. Az ESMTK sárkányhajó csapata
hét éremmel gazdagodott a hétvégén. Aranyérmet szereztek masters mix 200 méteren, masters férfi 200 méteren és 2x200méteres váltóban. Senior férfi 200 méteren és
senior férfi 4000 méteren a dobogó második, senior női 4000 méteren és senior mix
4000 méteren pedig a harmadik fokára állhattak az ESMTK-s sárkányhajósok.
y
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Megújul a pesterzsébeti INTERSPAR
Új szolgáltatásokkal és rendkívül
széles áruválasztékkal vehetik birtokba november 24-től a vásárlók a
kívül-belül modernizált Széchenyi utcai INTERSPAR hipermarketet.

A 25 esztendős SPAR Magyarország Kft. idei beruházásai közül a
legnagyobb léptékű a pesterzsébeti.
Az 1998-ban épített INTERSPAR-t
csaknem kétmilliárd forintból modernizálták, a vásárlók november
24-től vehetik birtokba. A fejlesztéssel a vevői igényeket szem előtt tartó, innovatív, esztétikus környezetet
alakítottak ki, ahol a vásárlás valódi
élményt nyújt az áruházba betérőknek. A hipermarket a korábbinál

több, összesen 95 szakképzett eladónak biztosít már munkát.
Az összesen 6 ezer négyzetméter
alapterületű INTERSPAR mostantól két bejáraton át közelíthető meg,
s már több mint 20 ezer terméket
kínál vásárlóinak. A fiatalos stílusú,
természetes anyagok felhasználásával épített belső tér a SPAR 21.
századi, nemzetközi szakemberek
segítségével megalkotott áruházmodelljét tükrözi, amelyben jól áttekinthetően különülnek el az egyes
termékcsoportok.
A megújult INTERSPAR számos
korszerű és vevőbarát szolgáltatással
várja vásárlóit. A hagyományos kaszszák mellett mostantól új kasszain-

formációs rendszer segíti
tájékozódást. A mozgólépcsők és mozgójárdák
segítségével a vásárlók
még kényelmesebben közelíthetik meg az üzletet
a szabadtéri és a fedett
parkolóból is. Az áruház
előterében pedig mobiltelefon töltőpontot is kialakítottak. A bejárat
mellett SPAR to Go étterem várja
a vendégeket, ahol minőségi készételek, szendvicsek és grilltermékek,
egészséges saláták is kaphatóak. Ebben a zónában ingyenes wi-fi is biztosítja az internet elérést.
A SPAR üzletpolitikájában a
fejlesztések mellett nagyon fontos

Világbajnoki második a para-karatéka

M

inden idők legnagyobb karate versenyén, a 23. WKF
Karate Világbajnokságon
Linzben, második alkalommal szerveztek para-karate versenyszámokat. A VB-re 120 ország ezerkétszáz
versenyzője nevezett, míg a parakarate versenyszámokban 26 ország hetvenhárom sportolója indult.
A fogyatékkal élők 3 kategóriában
versenyezhettek: értelmi akadályozot-

SZOLGÁLTATÁS
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
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs
zsebbe pénz. Több mint 500 elégedett
család. Személyi kölcsön 9,99% kamattal, lakáshitel 4% alatt. Hívjon: 0630/985
50 00
SZÁMÍTÓGÉP szerviz. Telepítés, vírusirtás és minden, ami kell. Ingyenes kiszállással. 0620/920 40 66
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email: szerviz@szerviz.info

tak, látássérültek, valamint kerekes
székesek.
Hazánkat az ausztriai VB-n négyen képviselték, ebből a Békés
Harcosok Dojo három versenyzője:
Csatári János tanulásban akadályozott, dr. Kátai Németh Vilmos látássérült, valamint Molnár Zsolt kerekes székes kategóriákban. Csatári
János kiérdemelte a 23 induló közül
a döntőbe jutást, ahol ezüstérmet,
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
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90,
Rácz Mihály.

azaz világbajnoki 2. helyezést ért
el, Kátai Németh Vilmos és Molnár
Zsolt is nagyszerűen teljesített, de
FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 06/30 422 17 39
NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák javítását, tisztítását vállalja. 10-től 18 óráig.
061/282 42 47
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN Felvidék utcában
négylakásos társasházban magasföldszinti 61 nm, 2,5 szobás, erkélyes, tehermentes lakás, 18 nm garázzsal, tárolókkal eladó. Ár: 18,3 millió Ft. 0620/362
76 24

Telket keresek
500-1000 nm-ig Erzsébeten.
Bontásra ítélt ház is érdekel.
Tel.: 0630/914 11 41

helyen áll társadalmi ügyek felkarolása, ezért a vállalat 1.000.000 forintos támogatást nyújt a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
számára, amely fontos egészségügyi
intézménye a városrésznek.
Az üzlet elérhetősége és nyitva
tartása: 1201 Budapest, Széchenyi
utca 1. H-SZ: 6:00-22:00; V: 8:3019:30.
(x)
sajnos nem jutottak dobogóra a nagyon színvonalas mezőnyben. A negyedik hazai versenyző Garai Nóra,
az UTE kerekes székes versenyzője a
4. helyen végzett a női kategóriában.
Csatári János a pesterzsébeti Benedek Elek Szakiskola szociális gondozó és ápoló szakos végzős tanulója.
A 19 éves fiatalember negyedik éve
karatézik az iskola karate sportkörében, és nagy reményekkel nézhet
a 2020-as, Tokióban megrendezésre
kerülő paralimpia elé.
Halász J. Attila, edző

ÁLLÁS
XXI. KERÜLETI nyomdaipari cég az alábbi munkakörökbe keres alkalmazottakat:
gépmester, targoncás, portás, segédmunkás és betanított munkás. Jelentkezés: olahnyomda@olahnyomda.hu

23. kerületi cukrászüzem teljes
munkaidős állásra takarítót
keres. Folyamatos munkalehetőség biztosított. Jelentkezni a
0620/983 89 23-as telefonszámon, illetve önéletrajz formájában a rendeles@cukraszat.hu
email címen lehet.

EGYÉB
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.
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Hirdessen
a Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Az utolsó oldalon megjelenő hirdetés:
40% felár
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Digitális átállás az ESTV Pesterzsébet csatornán
A Magyar Telekom minden analóg sugárzást
megszüntet a közeljövőben az ország teljes területén, és az analóg jellel sugárzott helyi TV csatornákat digitalizálja. Az ESTV műsorának terjesztése
2016. november végétől Pesterzsébeten is digitális
technológiával folytatódik, vagyis az eddiginél kiválóbb minőségben, élesebb képpel, jobb hangminőséggel lehet nézni a programokat a Telekom hálózatán. A szolgáltatás elektronikus műsorújsággal is bővül. A digitális átállásról
részletes információ található a Telekom honlapján és ügyfélszolgálatán:
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/akciokkedvezmenyek/aktualis/digitalis-leszek

Az ESTV műsora mind a Telekom, mind pedig a DIGI digitális műsorterjesztő hálózatán elérhető a pesterzsébeti lakosság számára.
Mobil eszközökön az „ESTV Pesterzsébet” nevű, ingyenesen letölthető
applikációval nézhetik meg a tévéműsorban közreadott videókat.
Az „ESTV Pesterzsébet” csatorna youtube-on a
https://www.youtube.com/channel/UC8ix-q6L5rUxni3oe8hHL9g helyen érhető el. A videók innen letölthetők, megoszthatók.
Műsorújságunkat a www.centrumtv.hu honlapon olvashatják. Az ESTV
Pesterzsébet műsorában jelnyelvi tolmácsolással készült videók is láthatók.
Szerkesztőségünk elérhetősége:
email: info@centrumtv.hu,
telefon: +36 1 7206046

