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Karácsonyra várva

Aranykezű mestereink
A Vállalkozók napja alkalmából ve-
hették át a kerületünkben példaér-
tékűen tevékenykedő vállalkozók, 
szolgáltatók a „Pesterzsébet Arany-
kezű mestere” kitüntető címet.

2. oldal

Házaspárok köszöntése Pesterzsébeti Aranyanyu
Pesterzsébet Önkormányzata idén is 
az Erzsébet Napok rendezvénysoro-
zat keretében köszöntötte az 50., 60. 
házassági évfordulójukat 2016-ban 
ünneplő párokat.

Richter Aranyanyu Díjat kapott 
Zémann Erika, az ESMTK ritmikus 
gimnasztika szakosztályának veze-
tőedzője pedagógus kategóriában, a 
zsűri döntése alapján.

3. oldal 11. oldal

Doktor úr kérem…
Pesterzsébet XX. századi egészség-
ügyét és orvostörténetét bemutató, 
rendhagyó és hiánypótló helytörté-
neti kiállítás nyílt a Gaál Imre Galé-
ria tetőterében.

9. oldal
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November 30-án vettünk végső 
búcsút a pestszentimrei ka-
tolikus templomban Berényi 

Andrástól, a Pesterzsébeti Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. 
A képviselők és a jelenlévők egyperces 
néma felállással adóztak emléke előtt.

* * *
Pesterzsébet Önkormányzata 

nettó 1 millió forintos támogatást 
biztosít a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
háznak, melyet az intézmény vezeté-
se a dolgozók jutalmazására fordít. A 
képviselők egyhangú döntését meg-
előzően Szabados Ákos polgármester 
tolmácsolta a képviselő-testületnek 
a kórházzal kapcsolatban az elmúlt 
évek során kialakított álláspontját 
az elmúlt napokban az intézmény-
ben történt sajnálatos eset apropó-
ján: – Pesterzsébet Önkormányzata 
többször is próbálta felemelni szavát 
a dél-pesti kórházban uralkodó álla-
potok miatt, a műszaki fejlesztés, a 

betegellátás színvonalának javítása, 
valamint az ott dolgozó, sok eset-
ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
kollégák elismerése érdekében. 

Erre – pártállástól függetlenül – 
sokszor felhívtuk országgyűlési kép-
viselőink figyelmét is, hogy a maguk 
eszközeivel próbáljanak ebben a 
sziszifuszi küzdelemben részt venni. 
Pesterzsébet Önkormányzata évek 
óta nem jelentéktelen összegekkel 
próbált támogatást nyújtani a kór-
háznak, csakúgy, mint az ellátási 
körzethez tartozó többi önkormány-
zat is. Ugyanakkor ezek a néhány 
tízmillió forintos, egyébként nem le-
becsülendő összegek az alapvető el-
látási problémákat, a létszám- és esz-
közhiányt nem képesek megoldani.

A polgármester emlékeztetett 
arra, hogy mind az akkori képvise-
lő-testület az előző ciklusban, mind 
a jelenlegi testület kezdeményezte, 
hogy a dél-pesti kórház legyen ki-

emelt kórház, az ott dolgozók mun-
kája kapjon nagyobb támogatást és 
megbecsülést, valamint a tervezett 
kórházfejlesztéseknél vegyék figye-
lembe a több mint 400 ezer beteget 
ellátó intézményt.

– Sajnálatos, hogy egy ilyen sze-
rencsétlenséget követően került ri-
valdafénybe a kórház, ugyanakkor 
bízom abban, hogy éppen ez az ügy 
lesz az, ami miatt megérkezik a tény-
leges segítségnyújtás – fogalmazott 
Szabados Ákos, aki ezt követően 
tolmácsolta dr. Hiller István, a Par-
lament alelnökének szavait. Mint 
elmondta, az országgyűlési képviselő 
tarthatatlannak ítéli az egészségügy 
rendszerén belül a dél-pesti kórház 
helyzetét, finanszírozását, ezért ahogy 
eddig, úgy ezentúl is mindent meg-
tesz azért, hogy a helyzet érdemben 
változzék. Hiller István – dél-pesti 
képviselőtársaival együtt – költség-
vetési módosítási kérelmet nyújtott 
be a Parlamentbe, amelyet a népjó-
léti bizottság május 18-án elutasított. 
A képviselők december 5-én újabb 

kérelemmel, illetve interpellációval 
fordultak a kormányhoz a kórház 
helyzetének javítása érdekében.

Az ülésen a képviselők egyhan-
gúan elfogadták Gémesi Emese 
indítványát, mely szerint induljon 
egyeztetés a dél-pesti kórház és az 
önkormányzat között a kerületi la-
kosok legalább elfogadható szintű 
ellátása érdekében.

* * *
A 2017-es esztendőben is biz-

tosítja az önkormányzat a kerületi 
óvodások és iskolások számára a kor-
csolya-, valamint az úszásoktatást – 
döntöttek egyhangúan a képviselők.

* * *
A képviselők és a pesterzsébeti 

lakosok is folyamatosan jelzik, hogy 
a kerületben elszaporodtak a patká-
nyok. Éppen ezért az önkormányzat 
határozatot hozott arról, hogy a fő-
városban az ingyenes patkányirtást 
végző Bábolna Bio Kft.-től a kerület 
egészére megrendeli a patkányirtást.

Sz. A.

A lakossághoz intézett fel-
hívásra érkezett jelölések, 
valamint a kerületi keres-

kedelmi és iparkamara felterjesz-
tése alapján 2016-ban tizennyolc, 
kerületünkben példaértékűen te-
vékenykedő vállalkozó, szolgáltató 
vehette át a „Pesterzsébet Arany-
kezű mestere” kitüntető címet de-
cember 5-én a Csili protokollter-
mében.

Immáron 9. éve, hogy – Szabados 
Ákos polgármester kezdeményezésére 
– a Vállalkozók napja alkalmából az 
önkormányzat a kerületi kereskedelmi 
és iparkamara jóváhagyásával elisme-
résben részesíti a lakosság közmegelé-
gedésére több évtizede kitűnő szakmai 
tevékenységet végző pesterzsébeti 
mestereket. Eddig összesen százhar-
minchárom helyi vállalkozó, szolgálta-
tó kapta meg a kitüntető címet. 

A kitüntetetteket Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte, és kö-
szönte meg nekik azt a színvonalas 
munkát, amelyet az itt élőkért, az itt 
élőknek végeznek.

A résztvevőket az elismerő ok-
levelek átvétele után Habók János 
mikromágus műsora szórakoztatta, 
majd – az önkormányzat meghívásá-
ra – díszvacsorát költhettek el.

Sz. A.

Testületi ülésen történt

Aranykezű mestereink TÁJÉKOZTATÓ
az év végi csökkentett 

ügyfélfogadás rendjéről
Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébeti Polgármesteri 

Hivatal 2016. december 21. és 
2016. december 31. között 
csökkentett ügyfélfogadási 

renddel működik.

Utolsó munkanap: 
2016. december 21. (szerda) 

ügyfélfogadás 14.00 óráig 
Első munkanap: 

2017. január 2. (hétfő) 

A csökkentett ügyfélfogadási idő-
szak alatt 2016. december 28-án 

(szerdán) 08.00 órától 14.00 
óráig a következő szervezeti egy-

ségek tartanak ügyfélfogadást:
• Hatósági Osztály
• Közművelődési, Egészségügyi és 
Szociális Osztály
• Pénzügyi és Számviteli Osztály
Szervezési Osztály (fax, irattár, 
gépkocsi, iktatás)
• Rendvédelmi Osztály (biztonsági 
szolgálat, közterület-felügyelet – 
lakáson tartott telefonos ügyelet-
tel)
• Városfejlesztési, Közbeszerzési 
és Pályázati Osztály (lakáson tar-
tott telefonos ügyelettel)
• Vagyongazdálkodási Osztály (la-
káson tartott telefonos ügyelettel)

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



32016. december 13. ÖNKORMÁNYZAT

Az ünnepségen Szabados Ákos 
polgármester, Juhász Lajosné, Ko-
vács Eszter és Nemes László alpol-
gármesterek, valamint a képviselő-
testület megjelent tagjai fogadták 
a vendégeket, majd Garasné Ficsor 
Zsuzsanna anyakönyvvezető köszön-
tötte őket.

Szabados Ákos ünnepi köszöntő-
jében elmondta:

–Többek között azért választot-
tak meg a pesterzsébeti lakosok, 
hogy mindazoknak, akik megérdem-
lik, elismerést, jókívánságot és kö-
szönetet mondjak. Így a mai alkalom 
is elsősorban az engem felhatalmazó 
erzsébeti lakosoktól jön, akik nevé-
ben köszönetet mondhatok az el-
múlt hosszú évtizedek közös együtt 
munkálkodásáért, a példamutatá-
sért, a gyermeknevelésért, a család-
gondozásért és annak a közösségnek 
az összetartásáért, amelyből felépült 
Pesterzsébet nagyobb közössége, 
amelyből épült ez a város és ez az 
ország az elmúlt 50-60 esztendőben. 
Nemcsak azokra az évekre, nem-
csak arra az őszinte tiszteletre és 
szeretetre gondolunk, ami Önöket 
jóban és rosszban egymáshoz kötöt-
te az elmúlt évtizedekben, hanem 
a mögöttünk hagyott úgynevezett 

történelmi időszakra is, amelyben a 
hétköznapok részeként álltak helyt 
becsülettel és tisztességgel. Nem kis 
kihívásokkal kellett szembenézniük 
a hátrahagyott esztendőkben, és ezt 
kell mintaként, példaként állítani 
gyermekeiknek, unokáiknak. Nekik 
nem hőstetteket, hanem a hétköz-
napi küzdelmeket, a gondok, problé-
mák megoldását, az oda vezető utat 
kell megtanulniuk, mindazt, amit 

Önök már gyakoroltak, vagy akár 
kitapostak a következő generáció-
nak. Ezért jár a köszönet, ezért jár a 
gratuláció és az elismerés.

A polgármester ezt követően sze-
mélyesebb hangvételben folytatta 
beszédét: – Ha Önökre nézek, nem 
idős embereket látok, hanem fiatal 
tekinteteket. Lehet, hogy ebben a 
pillanatban azokra az időkre gondol-
nak, amikor párjuk kezét megfogva 
akár éppen ennek a háznak a falai 
között mondtak egymásnak boldogí-
tó igent, és azóta kitartottak, helyt-
álltak, szerettek és szeretve voltak. 
Csak azt tudom kívánni gyerme-
keiknek, unokáiknak, saját gyer-
mekeimnek és unokáimnak, hogy 

ugyanígy élhessék meg az életüket, 
gondok és nehézségek közepette, de 
mégis eredményesen, a végső elszá-
molásnál pedig nyugodtan és bol-
dogságban.

Szabados Ákos köszöntője után 
az anyakönyvvezető idézte fel a há-
zaspárok együtt töltött évtizedeinek 
főbb pillanatait, majd következett az 
ünnepélyes fogadalomtétel.

A rendezvényen a házaspárok 
emlékplakettet és egy-egy szál virá-
got kaptak, a ceremónia végeztével 
pedig az önkormányzat díszebédre 
invitálta őket a Csili étterembe, ahol 
ifj. Vajda Gyula és zenekara szóra-
koztatta őket.

y.a.

November 25-én a Csiliben köszöntötte Pester-
zsébet Önkormányzata a kerületben évtizede-
ken át tevékenykedett óvodapedagógusokat, 

akiknek műsorral és ajándékkal 
kedveskedett a városvezetés.

Szabados Ákos polgármester és 
Juhász Lajosné alpolgármester kö-
szöntő szavai után az óvó nénik a 
Baross utca 81. számú Óvoda Lila 
fecske csoportjának karácsonyváró 
műsorát, a Rock & Magic Akroba-
tikus Rock&Roll Egyesület bemu-
tatóját, valamint a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola taná-
rainak és diákjainak – Tassonyiné 
Zalay Lídia, Karmanóczki Tünde, 
Andrási Boglárka, Győrfi-Bátori 
Zsófia – musical előadását hallgat-
hatták meg.

Az ajándékcsomagba a Gyermekmosoly Óvoda Kék 
Cinke Tagóvodájának nevelőtestülete által készített 
ajándék is bekerült.            y.a.

Megerősítették házassági fogadalmukat

Nyugdíjas óvónőket köszöntöttek

Pesterzsébet Önkormányzata hagyományosan az Erzsébet Napok rendezvény-
sorozat keretében köszönti azokat a kerületi párokat, akik az adott évben 
50, illetve 60 évvel korábban kötöttek házasságot, és jelentkeztek az önkor-
mányzat felhívására. A november 24-én megrendezett ceremónián – család-
tagjaik jelenlétében – a kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 
megerősítették az 5, illetve 6 évtizede kimondott boldogító igent. 

Köszönet
„Többünk nevében szeretném 
megköszönni az önkormányzat 
rendezvényét. Szavakkal nem 
tudom kifejezni azt a rengeteg 
szeretetet, kedvességet, amivel 
a házasságkötő teremben fo-
gadtak minket, és ami körülvett 
bennünket az egész rendezvé-
nyen. Jómagam sajnos egyedül 
jelentem meg az ünnepségen, 
mivel feleségem megbetege-
dett. Külön köszönöm Garasné 
Ficsor Zsuzsának, hogy amikor 
a fogadalomtételre került a sor, 
odaállt mellém, megfogta a ke-
zem, hogy ne kelljen egyedül 
elmondanom a fogadalmat.”

Szijártó Gyula
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Ez történt 2016-ban

Január 27-én adták át ünnepélyes keretek között a fel-
újított Ady Endre utcai szakrendelőt. 

Idén a közterületek karbantartására fordított kiemelt 
figyelmet az önkormányzat, több lakótelepi zöldterület 
is megújult.

Október 4-én adták át ünnepélyesen a tűzoltóság mel-
letti területen a felújított és kibővített idősek szabadidő-
parkját.

Október 4-én megnyitotta kapuit az 
új futókör, a kosárlabdapálya és a 
játszótér a Lajtha László utca és az 
Ónodi utca sarkán.

November 5-én, az Erzsébet Napok 
rendezvénysorozat keretében avat-
ták fel a Városháza mellett Nagy 
Győry István mellszobrát, amely 
Lelkes Márk alkotása.

Október 18-án adták át hivatalosan a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház Ady Endre utcai 
Szakrendelőjében az új, csúcskategóriás ult-
rahang készüléket, amelyet Pesterzsébet Ön-
kormányzata ajánlott fel az intézménynek.

Február 10-én adták át a XX.-XXIII. ke-
rületi Tűzoltóparancsnokság megújult 
konyháját, amelyet  Pesterzsébet és So-
roksár Önkormányzata támogatásából 
korszerűsítettek.

Március 1-jétől új helyen, a Török Flóris 
u. 219/A szám alatt működik a felnőtt 
háziorvosi ügyelet.

A Magyar Sport Napja alkalmából május 2-án tartotta Pesterzsébet Önkormányzata az 
első Pesterzsébeti Sportgálát, ahol átadták „Az év sportolója” és „Az év edzője/sportve-
zetője” kitüntető címeket, valamint átvették jutalmukat a kiemelkedő eredményeket 
elért sportolók.

Június elején vehették birtokba a kisgyermekes családok Pesterzsébet legújabb játszóterét, a Vízisport 
utcában lévő Vizes játszóteret.
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Beszédét Szabados Ákos polgár-
mester azzal kezdte: az ünnep ma-
napság sok mindennel jár együtt, fe-
kete péntekkel, karácsonyi vásárral, 
sütéssel-főzéssel. A várakozás ideje 
nem csupán az ajándékozásról szól, 
nemcsak a külsőségekről, hanem ar-
ról is, hogy az ember belül felékesíti 
magát.

– Ilyenkor elmondjuk gyermeke-
inknek, mit jelent az ünnep, bátran 
vállaljuk kereszténységünket, és ha 
nem vagyunk hívők, azért átvesz-
szük ennek az ünnepnek a legfon-
tosabb mondanivalóját, a szeretetet 
– hangsúlyozta Szabados Ákos, aki 
kifejtette: ellenfeleink és ellensége-
ink felé megbocsátó módon, őszinte 
szeretettel kell fordulnunk. A meg-
békélés, a baráti kézfogás, a csalá-
don belüli összefogás advent legfon-
tosabb üzenete.

– Ez az emberen múlik, de Isten 
tehetségéből – fogalmazott a polgár-

mester, majd köszöntője végén közös 
főhajtásra hívta az ünneplőket, a né-
hány napja elhunyt Berényi András, 
a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének emléke 
előtt.

Nagy Bálint: Régi adventi esték 
című költeményét Jung Zsanett és 
Vámos Réka, a József Attila iskola 
hetedikesei adták elő. Őket dr. Papp 
Miklós görög katolikus parochus kö-
vette.

– A karácsonyhoz hozzá tartozik 
a betlehem, és annak három fontos 
eleme, a betlehemi csillag, a szere-
tet, a jászol – mondta a lelkipásztor, 
majd így folytatta: a betlehemi csil-

lag a bölcseknek mutatta az utat, de 
a csillag mindenkié. A csillag mutat-
ja az értékeket, merre kell menni, 
mi fontos, és mi nem. Ilyen közös 
csillag a család, a becsület, a munka, 

az egészség, a barátság, a 
művészetek értéke.

– Kétféle szeretet lé-
tezik – folytatta. – Az 
elfogadó, irgalmas, átöle-
lő szeretet, másik fajtája 
a sürgető, a követelő, 
a jóra, az igazságra, az 
igényességre noszogató. 
A karácsony mindkettő 
ünnepe.

A parochus a jászol 
jelképével kapcsolat-

ban így fogalmazott: – Az első ka-
rácsonykor a betlehemi istállónak 
istállószaga volt, szegénység volt és 
hideg. Ne engedjük, hogy a kará-
csonyból cirkusz legyen, jóléti ün-
neplés, mert az ünnep az értékekről, 
a szeretetről szól.

Végül felhívta a figyelmet arra, 
hogy a gyertyaláng sérülékeny, így ad-
vent ideje alatt jusson néhány percnyi 
időnk megtalálni a belső békénket, 
adjunk esélyt, hogy Isten meggyújt-
hassa bennünk a béke lángját.

A beszéd végén meggyújtotta az 
adventi koszorú első lángját, ame-
lyet a Szeghalmi Ágnes vezette Csili 
Népdalkör dallal köszöntött.

D. A.

– Hogyan készül Pesterzsébet 
polgármestere az év végi ünnepekre?

– A karácsonyi időszak nekem 
szinte ugyanolyan korán kezdő-
dik, mint a kereskedelemben, azzal 
az előnnyel, hogy lényegesen több 
bensőséges pillanatot tudok meg-
élni. Év vége táján feltorlódnak a 
rendezvények intézményeinkben, a 

civil szervezetekben, a társadalmi és 
baráti körökben, ahol az évértékelés 
és a tervezés mellett mindig vannak 
olyan percek, amelyek a szeretetről, 
az együttlétről, azaz a karácsony üze-
netéről szólnak.

Az igazán meghitt pillanatok ter-
mészetesen a családban zajlanak, és 
ennek, amióta újra kisgyermekes 

édesapa lettem, újfajta bája lett a ko-
rábbiakhoz képest. Az idei ünnep pe-
dig azért is lesz különleges, mert már 
nagyapaként is szerepet tudok vállal-
ni, Kamilla nevű kisunokámnak ez 
lesz az első karácsonya.

Hivatalos programjaimat igyek-
szem úgy alakítani, hogy a karácsonyt 
megelőző néhány napot a gyerekeim-
mel töltsem. Ez feleségemnek is nagy 
segítség, hiszen nyugodtan tud sütni-
főzni, amíg házon kívüli programot 
szervezek Lilivel és Balázzsal.

A fenyőfát 23-án késő este, a 
gyerekek lefekvése után állítjuk fel, 
ami egyébként az én részemről nem 
kis erőfeszítést igényel. A termetes fa 
igazítása, beállítása, a fényfüzérek fel-
aggatása alumínium létráról és még 
sorolhatnám, ahogy férfitársaim is jól 
tudják, embert próbáló feladat.

– Mit jelent Önnek karácsony 
ünnepe?

– Talán közhelyesen hangzik, de 
mint sokaknak, úgy számomra is azt 
jelenti, hogy ilyenkor a család ösz-
szejön a terített asztalnál, és a világ 
távoli pontján élő rokonsággal is si-

kerül kapcsolatot teremteni, ha nem 
is személyesen.

A szentestét mindig szűk családi 
körben töltjük, 97 éves édesanyám-
mal, aki velünk él. Másnap jönnek 
a nagyobb testvérek, párjaikkal, 
családjukkal, és ismét körbeüljük az 
ünnepi asztalt, időt szánva arra, hogy 
beszélgessünk egymással.

– Ki hozza a Szabados családba 
az ajándékot?

– Gyermekeinket vallásos szel-
lemben neveljük, így természetesen 
a Jézuska. Ez az időszak egyébként jó 
alkalom arra, hogy a gyerekek szint-
jén beszélgessünk a hitről, arról, hogy 
mit ünneplünk karácsonykor. Ezek a 
beszélgetések sokszor saját megnyug-
vásunkat is szolgálják.

Visszatérve az ajándékozásra: 
amíg a lakás díszítésében, a fa kivá-
lasztásában, az ünnepi lakomában 
feleségem és én is igyekszünk a lehe-
tő legtöbbet kihozni, az ajándékozás-
ban próbáljuk tudatosan visszafogni 
magunkat, hiszen a család nagy, így 
értelmetlen lenne túl sok mindennel 
elhalmozni a kicsiket.      SZ.A.

„Az ünnep a szeretetről szól”

Karácsony: megnyugvás és szeretet

Az Egyházzenei Kórushangversenyről 
érkező énekesek gregorián himnu-
szával kezdődött november 26-án 
este a Városháza előtt a gyertyagyúj-
tás ünnepe. 

Hagyományos karácsonyra készül az idei évben is Szabados Ákos és családja. 
Az ünnepek középpontjában természetesen a gyerekek állnak, ez az időszak, 
amikor a polgármester igyekszik minél több időt tölteni velük, és ilyenkor van 
alkalom a rokonokkal való kapcsolatteremtésre is. 
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November 16-án, az Erzsébet Napok rendezvénysorozat keretében tartotta a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP) a hagyományos Sisi Német 
Nyelvű Szavalóversenyt a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában. A korábban 
kerületi szintű verseny ma már Budapest több iskoláját és a dél-pesti agglomeráció-
ban lévő német nemzetiségi települések intézményeit is érinti, számítanak a verseny 
meghirdetésére, jelentősége kiemelkedő.
Az NNÖP  a szakmai zsűri által legjobbnak tartott versenyzőket értékes, német nyel-
vű könyvekkel jutalmazta, a díjazottak emléklapot és oklevelet is kaptak.

A nyertesek és felkészítő tanáraik:
I. Kategória: általános iskola 5-6. osztály
1. Jakab Dóra – József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Isk. (Heimné Drenyovszky 
Barbara)
II. Kategória: általános iskola 5-6 oszt. nemzetiségi
1. Szücs Gilda Izabella – Piros Iskola (Imréné Farkas Katalin)
III. Kategória: általános iskola 7-8. osztály
1. Tornyossy Péter – József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Isk. (Heimné 
Drenyovszky Barbara)
IV. Kategória: általános iskola 7- 8. osztály nemzetiségi
1. Kis Olivér – Taksony Vezér Ált. Isk. (Hontváriné Haraszti Katalin)
V. Kategória: Gimnázium
1. Deminger Diana – Német Nemzetiségi Gimnázium (Laczkó Erzsébet)

Az Erzsébet Bál ezúttal a jampecok vi-
lágába kalauzolta azt a kétszázhatvan 
vendéget, akik részt vettek az Erzsébet 
Napok fesztivál egyik kiemelkedő ren-
dezvényén. A szervező Csili Művelődési 

Központ munkatársai ennek jegyében 
alakították a színházterem dekorációját, 
és választották a fellépőket. A bálon ját-
szott a Coctail Zenekar, a sztárvendég 
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar volt, 

a házigazda szere-
pét Balássy Betty és 
Varga Feri vállalták, 
a nyitótánc pedig a 
Holdugatók klub-
jának rock and roll 
bemutatója volt.
Az idei bál is nagy-
szerű hangulatban 
zajlott, a tombolán 
pedig értékes aján-
dékok leltek gazdára.
 y.

November 15-én tartotta hagyományos 
Erzsébet-napi koncertjét a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola.
Az est három szempontból is kötődött 
a hagyományápoláshoz: az Erzsébet 
napok rendezvénysorozathoz már a kez-
detkor csatlakoztunk, és minden évben 
megrendeztük a hozzá kapcsolódó zene-
iskolai hangversenyt. 
Közel egy évtizede, hogy a Szivárvány 
Fotóklub tagjainak képeiből összeállított 

kiállításnak helyet adunk, azóta a koncert 
a kiállításmegnyitóval bővült. A fotóklub 
1999 óta működik Fabók Katalin vezetésé-
vel. Az idei kiállítás egy pályázatra készült, 
melynek három témája volt: Részlet: min-
den, ami nem egész; Fekete, fehér; Ösz-
szetartozás, boldogság, öröm. Érdemes 
megtekinteni, hogy az alsó tagozatos 
gyerekek miként látják a világot, milyen 
ötleteik vannak és ebből milyen érdekes, 

szép fotók születtek. Végül igazgatónk, 
Balásházi Bálint nagyszerű elképzelése 
alapján – az iskola vezetőségével egyetér-
tésben – hagyományteremtő szándékkal 
Lajtha László emlékérmet nyújtott át az 
intézmény egy tanárának és egy tanu-
lójának. Első alkalommal Tomasovszki 
Katalintó szolfézstanár és Bana Adrienn 
klarinét szakos növendék vehette át az 
elismerést hosszú évek óta, kiemelkedő 
színvonalon végzett tevékenységéért.

Az ünnepélyes bevezető után kezdetét 
vette a színes hangverseny. Zömmel 
kisebb tanulóink szerepeltek, korukat 
meghazudtolóan magas szakmai színvo-
nalon adták elő cselló-, citera-, zongora-, 
hegedű-, fuvola-, klarinétdarabjaikat, de 
hallgathattunk opera- és operett-részle-
teket is.  A hálás közönség nagy tapsok-
kal köszöntötte az est szereplőit.

sz.

A „SISY” – a BKSzC Erzsébet Királyné 
Szakgimnáziuma idén is ünnepi napo-
kat tartott a kerületi Erzsébet Napokkal 
párhuzamosan. Programkínálatunk új 
elemekkel is bővült. Ennek a színpom-
pás mozaiknak darabkáit mutatjuk meg 
a kerület lakosainak, és várjuk őket sze-
retettel tanműhelyünkbe a Kosutiba!
„Hozz 1 könyvet, vigyél 1 könyvet”: 
könyvcsere
Szó szerint életre kelt a nemrég még 
kopár pihenő: könyvolvasgatás, beszél-
getés és jókedv járta át a vidámmá, ott-
honossá tett kis sarkot.
Több diák is jelezte, hogy szívesen fris-
sítené olvasnivalóit, így az Öko-kuckó 
része lett az élő-könyvespolc, amely to-
vábbra is várja azokat, akik cserélnének 
egy könyvet vagy egy-egy szünetben a 
telefonjuk helyett könyv után nyúlnának.
„Latinovits Zoltán: Verset mondok” - az 
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgim-
názium szavalóversenye
Iskolánk a Csili támogatásával idén is 
megrendezte budapesti szavalóverse-
nyét, amelyen 16 iskola 31 diákja kép-
viseltette magát. Sokan közülük évek óta 

visszatérő versenyzők a baráti légkörnek 
és a közös értékeknek hála. Versenyünk 
nem a megmérettetésről szól: a vers 
szeretete köt minket össze. Nagy örö-
münkre idén olyan iskolák közösségébe 
is eljutott rendezvényünk híre, akik ed-
dig még nem küldtek diákokat.
A zsűrielnöki munkát ismét Galkó Ba-
lázs színművész vállalta. Kiemelte, hogy 
nemcsak a művészi kivitelezés tesz ha-
tásossá egy előadást, az is hitelesít, ha 
olyan verseket választanak a gyerekek, 
amelyek személyiségükkel harmóniában 
vannak. Végső üzenete a tanároknak 
szólt: hagyjuk meg diákjainknak a vers-
választás szabadságát!
A szakmai versenyek
Idén a rock & roll volt a mottó. A tanulók 
frizurát fésültek, sminket készítettek, kör-
möt díszítettek. Munkájuk tükrözte a rock 
& roll hangulatot; ügyesen használták a 
díszeket, az öltözéket, sminket, hogy a 
végeredmény minél kreatívabb és látvá-
nyosabb legyen.
Az egyéni és csapatversenyre száznál 
több diák jelentkezett, tehetségük, szor-
galmuk, szakmai tudásuk tükröződött a 

versenymunkákban 
(köszönjük a felké-
szítést mestereik-
nek), a díjkiosztó a 
Csiliben igazi show 
volt.
Vendégeink voltak 
sepsiszentgyörgyi 
testvériskolánk és 
a Határtalanul prog-
ram támogatásával 
a szlovákiai Gútai 
Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközép-
iskola csoportjai.

Jampecok bálja Erzsébet-napi koncert

Mozaikcserepek a „Sisy”-ből

Sisi szavalóverseny
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Telt házas emlékkoncertet adott no-
vember utolsó szombatján az egykori 
Benkó Dixieland Band tagjaiból idén év 
elején alakult Dixie Kings of Hungary a 
Csiliben, ahol dr. Benkó Sándor tavaly 
decemberben utoljára lépett a közön-
ség elé. A koncerten közreműködött a 
Pesterzsébeti Vegyeskar Pálffi Krisztina 

vezetésével, valamint a Coda Nostra Big 
Band. A zenészek dixieland muzsikával 
emlékeztek és gondoltak szeretettel el-
hunyt társaikra, Benkó Sándorra, Zoltán 
Bélára (Zotyóra), Halmos Vilire, Vajda 
Sanyára, Bagyari Bélára, Laux Józsefre 
és Mankovics Istvánra.

y.

Nyolc kerületi általános, illetve középis-
kola képviselte magát november 14-én a 
Csili Művelődési Központ által szervezett 
hagyományos helytörténeti, helyismereti 
vetélkedőn és játékon. Idén – a kerek év-
fordulók apropóján – az 1956-os 
forradalom és szabadságharc he-
lyi eseményeihez és emlékhelye-
ihez, a 110 éves Városházához, 
valamint Nagy Győry Istvánhoz, 
egykori községi és városi főjegy-
zőhöz kapcsolódó kérdések sze-
repeltek a feladatlapokon.
A szervezők természetesen idén 
sem feledkeztek meg a vetélkedő 
játékos részéről, így többek között 

asztalifoci-versenyen, valamint „1 perc és 
nyersz!” jellegű feladatokban mérhették 
össze ügyességüket a csapatok.
A fődíjat a XX. kerületi Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola nyerte meg.          y.a.

Dobray István halálának 10. évfordu-
lója alkalmából a Pálffi Krisztina vezet-
te Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a 
Műszaki Egyetem Énekkara (karnagy: 
Vida Györgyi), valamint a Műszaki 
Egyetem Szimfonikus Zenekara Dvořak: 
Requiem című művét adták elő Erdélyi 
Dániel vezényletével a Szent Erzsébet 
Főplébániatemplomban.

Dobray István számos másik mellett, a 
műegyetemi kórust irányította, Pester-
zsébeten több iskolában tanított, és lett 
a kerület díszpolgára 1996-ban, nem 
mellesleg pedig Pálffi Krisztina nagypa-
pája volt.
– Óriási örömmel énekeltünk az em-
lékére, csakúgy, mint öt évvel ezelőtt 
Mozart Requiemjét – árulta el az unoka, 

hozzátéve: amatőr 
kórusnak már az 
is megerőltető, 
hogy két órát kell 
vég igéneke ln ie , 
ráadásul a mű igen 
nehéz.
– Eddigi 17 évünk 
legnagyobb meg-
mérettetésén va-
gyunk túl – vallotta 
be Pálffi Krisztina.

D. A.

Idén 6 kerületi általános, illetve középis-
kola tizenhárom tanulója vett részt a Kos-
suth Társaság által rendezett 17. Kossuth 
Szónoklatversenyen november 24-én. 

A versenyen dr. Sturcz Zoltánné, a 
Kossuth Társaság elnöke köszöntötte a 
résztvevőket és köszönte meg a diákok-
nak és felkészítő tanáraiknak a munkát, a 
támogatóknak pedig a felajánlott tárgy-
jutalmakat. Ezt követően átadta a szót 
Zaj Ferencnének, a társaság elnökségi 
tagjának.
– A részvételi arány és az egyre több ér-
deklődő azt mutatja, hogy figyelemmel 
kísérik és elismerik a Kossuth Társaság 
munkáját, amit a felnőttek és diákok ha-
zafias neveléséért tesz – mondta.

A versenyzőknek egy kötelező Kos-
suth-szöveget (a Cassandra-levél rész-
letét), szabadon választott szövegnek 
pedig XIX. századi ismert politikusok 

beszédét kellett elmonda-
niuk. A zsűri tagjai Fekete 
Katalin, az Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Informatikai 
Bizottság elnöke, Komoróczy 
László képviselő, elnöke pe-
dig Gavlik István, a Kossuth 
Szövetség örökös tiszteletbe-
li elnöke volt.
A támogatóknak köszönhető-
en minden versenyző és fel-
készítő tanár jutalomkönyvvel, 

emléklappal, a helyezettek ezek mellett 
emlékéremmel és horgolt virággal tér-
hettek haza.
Az idei verseny győztese az általános 
iskolások kategóriájában Duna Dorottya, 
a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulója lett (felkészítő 
tanára Pongráczné Krizmanits Mária). 
A középiskolásoknál Köröskényi Emese 
(felkészítő tanára Takaró Mihályné), a 
Kossuth Lajos Gimnázium diákja bizo-
nyult a legjobbnak.

y.a.

Újfent hangos sikert aratott az adventi 
gyertyagyújtást megelőző Egyházzenei 
Kórushangverseny a Szent Erzsébet 
templomban.
A rendezvényen Rózsavölgyi Ildikó kar-
nagy köszönő és köszöntő szavai után 
Kovács Eszter alpolgármester vette át a 
szót, aki, mint 
e l m o n d t a , 
szempillantás-
nyi időnek élte 
meg a tavalyi 
kórushangver-
seny óta eltelt 
egy eszten-
dőt. – Ebben 
a villanásnyi 
365 napban 
rengeteg min-
den történt: is-
merkedtek, elbúcsúztak, összekötöttek, 
szétválasztottak, elvesztettek, megtalál-
tak, kacagtak és sírtak, alkottak, vagy 
romboltak, születtek és meghaltak – so-
rolta Kovács Eszter, majd így folytatta: 
– Ami mindezeket összeköti, a remény 
és a vágyakozás. A remény, hogy sikerül 
megváltani a világot, legalábbis valóra 
váltani álmainkat, a legjobbat nyújtani 
szeretteinknek. Vágyakozás arra, hogy 
mindezeket elérhessük, hogy amikor 

utunk végéhez érünk, elmondhassuk: 
mindent megpróbáltunk. Kovács Eszter 
a következőkben kifejtette: mindenki 
máshonnan gyűjt erőt ehhez, az egyik 
ilyen forrás pedig a zene, a kórushang-
verseny. Elárulta: komoly feladatok előtt 
megfelelő muzsikát választ, amelyet 

meghallva úgy érzi, nincsen olyan aka-
dály, amit ne lenne képes legyőzni.
A hangversenyen fellépett az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Énekkar, a Bella Musica 
Nőikar, a Canto Armonico kamarakórus, 
a Csili Művelődési Központ népdalköre, 
a Soroksári Pedagógus Kórus, a Vox 
Voluptatis Kórus, valamint Gajda Kor-
nélia hegedű- és Tóth Anna Zita fuvola-
művész.

DIA

Remény és vágyakozásA dixie királyai

Dobray István emlékkoncert

Helytörténeti vetélkedő

Ifjú szónokok
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Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő legközelebb 2017. febru-
ár 9-én 17 órától tart fogadóórát az MSZP Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).
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A megnyitón Tassonyiné 
Zalay Lídia, a Lajtha László 
AMI magánének tanárának 
növendékei gondoskodtak a 
hangulatról. 

Somodi Klára, az Egész-
ségügyi és Sport Bizottság 
elnöke köszöntőjében örö-
mének adott hangot, amiért 
szakmájába vágó kiállítást 
rendeztek a galériában.

– Érdemes végignézni, 
mert kiderül, milyen volt a 
múlt, és milyen a jelen – fo-
galmazott a képviselő.

Szikszai Anikó, a Szik-
lakórház Atombunker Mú-
zeum operatív igazgatója 
megnyitójában kiemelte: 
Pesterzsébet történetének 
egy olyan szeletét mutatja be 
a kiállítás, amelyre a múze-
um fennállása óta még nem 
került sor.

– Bemutatja az egészség-
ügyi intézmények és egye-
sületek megalakulásának 
történetét, betekintést kínál 
a kor orvosainak minden-
napjaiba – sorolta, emlékez-
tetve: Erzsébet a közegész-
ségügyi elmaradottságával 

folyamatosan küzdő mun-
kásváros volt.

A Sziklakórház feladata 
megismertetni látogatóival 
mindazon orvosok, nővérek, 
önkéntes ápolók munkáját, 
akik a XX. század szélsőséges 
megpróbáltatásai ellenére is 
képesek voltak tanúbizony-
ságot tenni emberségükről, 
példát állítva a mai kornak, 
társtalan a múzeumok közt.

– Ezért megtisztelő, hogy 
a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum, az Országos 
Széchényi Könyvtár, az Or-
szágos Sportegészségügyi 
Intézet, a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és a Zsebők Zol-
tán Szakrendelő mellett mi is 
együttműködhettünk a Pest-

erzsébeti Múzeum munkatár-
saival – mondta az igazgató.

Az operatív igazgató 
kitért arra, hogy jelen ki-
állítás kezdőpontja lehet 
egy olyan, más múzeumo-
kat érintő programnak, 
amelynek középpontjában 
az egészségügy XX. századi 
professzionalizálódása áll. A 
Pesterzsébeti Múzeum által 

elvégzett munka szükséges, 
hiszen az orvostörténet alul-
reprezentált.

– Az egészségügy és az 
életmentés olyan témák, 
amikről nehéz ismereteket 
átadni a nagyközönségnek. 
Jelen kiállítás pedig határkő 
ebben a folyamatban – szö-
gezte le Szikszai Anikó.

DIA

Az open, azaz nyitott 
slam poetry versenyre bárki 
benevezhet, emellett szer-
veznek tematikus és meghí-
vásos viadalokat. Az efféle 
verses megmérettetések szü-
letési dátuma ismert. 1984-
ben Marc Smith (becenevén 
Slam Papi) alanyi költő és 
barátai egymásnak olvasták 
fel műveiket, és kisvártatva 
más társaságokat meghívva 
mérték össze tudásukat. A 
puszta felolvasás ekkorra 
performansz jelleget öltött. 
Vagyis felhasználták a köl-
tészet, a rap, a színház, va-
lamint a stand up comedy 
egyes elemeit. Ennek köz-

vetlen előzményül a spoken 
word mozgalom szolgált. 
Már maga a műfaj meghatá-
rozása is igen sajátos: „nem 

zene, nem színház, nem 
tánc, de olyan performansz 
költészeti forma, mely ke-

veredhet ezekkel 
a ’nem szó-alapú’ 
művészeti ágak-
kal”.

Időben visz-
szafelé haladva, 
múlt századi gyö-
kerei az avant-
gárd költőkig, az 
élőbeszéd ritmu-
sát követő beat 
költőkig, hang-
költőkig és a dub 
zenét használó 
dub költőkig nyú-
lik. Irodalomtör-

téneti előzményei a trubadú-
roknál keresendők, illetve az 
ókori görög költői viadalok 
esetében már megjelent a 
versengés.

A IV. Csili Slam Poetry 
Verseny egyetlen megkö-
tése a háromperces időkor-
lát volt. A műsorvezetést a 
műfaj jeles csillaga, Horváth 
Kristóf vállalta. Ha netán így 
ismeretlenül cseng a neve, 
eláruljuk slammer nevét: 
Színész Bob.

A viadalon Bánóczi Beá-
ta győzött, Orbán Zsuzsanna 
és Élő Csenge előtt.

DIA

November 30-án tartotta a 
már hagyományosnak számí-
tó AIDS világnapja alkalmá-
ból szervezett rendezvényét 
Budapest Főváros Kormány-
hivatala XX. Kerületi Hiva-
tala, melyet Pesterzsébet 
Önkormányzata és a Csili 
Művelődési Központ támo-
gatásával rendez meg évről 
évre.

A programra meghívott 
kerületi diákokat Szabados 
Ákos polgármester, a ren-
dezvény fővédnöke köszön-
tötte.

A fiatalok elsőként dr. 
Zacher Gábor, a Honvéd 
Kórház Sürgősségi Beteg-
ellátó Osztályának osztály-
vezető főorvosa előadását 
hallgathatták meg a kábí-
tószer-használat veszélyei-
ről. A népszerű szakember 

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

Ezt követően a Csili szín-
háztermének aulájában inter-
aktív foglalkozások várták 
a diákokat, a kihelyezett 
tablókról, prospektusok-
ból pedig az AIDS-szel és a 

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

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

y.

Doktor úr kérem…

Felolvasás másképpen Szúr6od

A címben szereplő cím-
mel nyílt Pesterzsébet XX. 
századi egészségügyét és 
orvostörténetét bemutató 
helytörténeti kiállítás a Gaál 
Imre Galéria tetőterében. A 
rendhagyó és hiánypótló tár-
lat nyolc hónapon keresztül 
tart nyitva.

November 18-án immár negyedik alkalommal rendezett slam 
poetry versenyt a Csili Művelődési Központ. Az open kategóri-
ában meghirdetett megmérettetésre huszonketten neveztek. 
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Houchard Iván a fővárosban 
született 1921. szeptember 
23-án. Különös hangzá-

sú neve a franciaországi hugenotta 
ősöktől ered. Képzőművészeti alap-
ismereteit mások mellett a legendás 
festőművésztől, Vaszary Jánostól 
szerezte. Érettségije évében, 1940-
ben előkészítő tanulmányokat foly-
tatott Gallé Tibor festőnél, Varga 
Nándor Lajos grafikusnál, valamint 
Koren István szobrásznál. Rá egy 
esztendőre már Rudnay Gyula osztá-
lyába járt az Országos Magyar Királyi 
Képzőművészeti Főiskolán. És aztán 
jött a világháború…

1946 elején térhetett haza ame-
rikai és francia hadifogságból. Mű-
szaki rajzolói szakbizonyítványt 
szerzett a Kohó- és Gépipari Minisz-
térium Iparági Oktatási Bizottsága 
előtt, majd Domanovszky Endre 
mester osztályában fejezte a Kép-
zőművészeti Főiskolát, ahol 2009-
ben vette át aranydiplomáját. Több 
budapesti középiskolában dolgozott 
rajztanárként, többek között az 
Apáczai Csere János Gyakorló Isko-
lában, a Kölcsey Ferenc Gimnázi-

umban. Az Iparművészeti Főiskola 
Belsőépítészeti Tanszékén pedig az 
1980-ban távozó Rubik Ernő mun-
kakörét vette át.

Tagja a Budapesti Pedagógus 
Képzőművészeti Stúdiónak és nyári 
művésztelepeinek. Tanári munkája 
elismerésként több miniszteri kitün-
tetésben részesült. Tárlatai Itáliában 
és Magyarországon voltak.

95 évesen egészséges, most sem 
pihen, önálló átfogó kiállításán dol-
gozik, mi több, doktori dolgozatát 
írja a Képzőművészeti Egyetemen, 
Koszta József festészetéből.

D. A.

A karácsony a legtöbb ember szá-
mára az ünnepek közt is kiemelt he-
lyet foglal el, a „Csilis” szakszervezeti 
karácsony minden tag számára évről 
évre szép és méltó ünneplés. A ren-
dezvényt Sárfi-Kránicz Ferenc elnök 
nyitotta meg.

– A karácsony a szeretet ünnepe, a 
meghitt ünneplés ideje. Ilyenkor visz-
szatérünk az igazi értékekhez, azok-
hoz, amelyek a hétköznapokban néha 
háttérbe szorulnak. Karácsony táján 

a legtöbb ember jobban figyel szeret-
teire, embertársaira. Néha egy szóval, 
egy mosollyal sokkal többet tudunk 
adni, mintha drága ajándékokkal hal-
moznánk el egymást. A mai gyerekek 
többsége csak annyit tud az ünnep-
ről, hogy ajándékot kap. Legtöbben 
ebben látják a karácsony értelmét 
is, pedig nem erről szól. Az igazi ün-
nephez és a boldogsághoz szükségünk 
van egy erős összekötő kapocsra, ami 
nem más, mint a szeretet – mondta.

Az elnök be-
szédében kitért 
arra, hogy az 
i dő s e b b e k n e k 
óriási szerepük 
van abban, hogy 
a fiatalabb kor-
osztálynak, az 
unokáknak to-
vábbadják ezt 
a gondolkodás-
módot, és pél-
dát mutassanak 

szeretetből, tisztességből, ember-
ségből.

– Ez a példamutatás szereteten 
alapuló ajándék, melyet többszörö-
sen kapunk vissza. Nemcsak ilyen-
kor, karácsonykor, hanem az év 
minden napján – hangsúlyozta.

Az eseményen jelen voltak a ke-
rület elöljárói, dr. Hiller István or-
szággyűlési képviselő, a Parlament 
alelnöke, Szabados Ákos polgármes-
ter, valamint Losonczi Ottó, Pest-
erzsébet díszpolgára, a rendezvény 
főtámogatója is.

Az elnök szívből jövő köszöntője 
és közvetlen szavai meghatottsá-

got varázsoltak a lelkekbe. Azután 
következett Kalocsai Zsuzsa Jászai 
Mari-díjas operettprimadonna mű-
sora, és természetesen a felhőtlen vi-
dámság, a zene, a finom falatok és az 
ajándékcsomag sem maradt el.

cz

Korát meghazudtolóan fiatal

A MASZSZ karácsonya
A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alap-
szervezete, tekintettel 901 fős létszámára, idén is két napon, december 5-én 
és 6-án tartotta immár hagyományosnak számító karácsonyi ünnepségét. 

A Nyugdíjas Szakszervezet 
jövőre is várja soraiba az új 

tagokat a kerületből. 
Jelentkezni lehet személyesen a 
Csiliben lévő irodában, vagy a 

283-0370-es telefonon.
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1991-ben 29 lelkes volt „Kos-
suth-diák” megalapította a Pester-
zsébeti Kossuth Lajos Gimnázium 
Baráti Köre Egyesületet.

A tagság létszáma folyamatosan 
emelkedett, jelenleg 140-en va-
gyunk. A közösség évente több prog-
ramot is szervez. Egyesületünk nem 
tűz ki hatalmas célokat, de elképzelé-
seinket következetesen végrehajtjuk.

Folyamatosan gyűjtöttük a múlt 
tárgyi emlékeit, hagyományokat 
élesztettünk fel, visszaemlékezése-
ket jegyeztünk fel, számunkra fontos 
személyek képmását helyeztük el az 
iskola belső terében, részt veszünk 
a Pesterzsébet Önkormányzata által 
szervezett eseményeken. Elindítot-

tuk őszi művészeti estjeinket, rend-
szeressé tettük őszi kirándulásunkat. 
A tavaszi közgyűléseken „fehér asz-
tal mellett” hosszú beszélgetések zaj-
lanak elfeledettnek hitt barátokkal.

Alapító tagként nagyon sokat 
segített és segít Horváth Gábor, a 
gimnázium eddigi igazgatója. Re-
méljük, hogy az iskola új vezetője, 
Hajdu Zsolt hasonló intenzitással 
fog támogatni bennünket, hiszen a 
munkába már évekkel ezelőtt be-
kapcsolódott.

2016. november 11-én tartottuk 
megemlékezésünket a Városháza 
üléstermében. Jelenlegi elnökünk, 
dr. Ila Zsuzsanna komolyan veszi a 
folytatást. Családi hagyomány alap-

ján is lelkesen 
dolgozik értünk. 
Édesapja, dr. Ila 
Lajos a P. KO-
BAK pénztárno-
ka és „motorja” 
volt, egészen ha-
láláig.

A születésna-
pi ünnepséget a 
volt és jelenlegi 
elnök beszámo-
lója indította. A műsor színvonalas 
hegedűduóval kezdődött, amelyet 
egyik tagtársunk írásaiból felolvasott 
„szösszenetek” követtek. A prog-
ramot mandolinmuzsika zárta. Az 
alapító tagoknak apró ajándékokkal 
kedveskedtünk. Az ünnepség kis 
fogadással fejeződött be. Nagy bána-
tunk, hogy a fiatalabb tagtársakból 

álló utánpótlás ezidáig elmaradt! To-
vábbra is várjuk a Kossuthban érett-
ségizett fiatalabb és idősebb társaink 
jelentkezését dr. Székely Ferencné 
alelnöknél telefonon (06-20/955-
2547), illetve a gimnáziumban Hor-
váth Gábornál személyesen vagy 
levélben.

dr. Székely Ferencné, alelnök

TÁRSADALOM

– Aranyanyu pedagógus zsűri 
díjjal tüntették ki. Az biztos, hogy 
ez nem közönségdíj, hanem mi?

– Az Aranyanyu pályázatra szü-
lők, hozzátartozók pályáztatnak 
pedagógust, orvost, egészségügyi és 
szociális dolgozót. Négytagú zsűri 
voksol kategóriánként a beérkezett 
nevek közül négy emberére, közülük 
a közönség választja ki a győzteseket. 
E mellett a zsűri minden kategóriá-
ban választ szakmai díjazottakat.

– Ahogy olvastam, a díj célja „a 
nők társadalmi megbecsülésének 
és önbecsülésének növelése”. Ez 
afféle feminista elismerés?

– Dehogy! Egész egyszerűen a 
nők megbecsüléséről szól.

– Önt sokszor megbecsülték, 
sokféle díjjal. Megkapta a Pest-
erzsébet Sportjáért kitüntetést, 
a Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség Életműdíját, a Köztársa-
sági Érdemrend Ezüst keresztjét…

– Köszönhetően az egyesületünk 
jó szülői hátterének. Ők odafigyel-
nek arra, hogy a versenyeken kívül 
is kapjak plusz megerősítéseket.

– Azért az önkormányzat kitün-
tető címét csak nem a szülők jár-
ták ki…

– Azt nem.
– Fontosak a díjak?
– A megerősítés fontos.

– Van egy vitrine, amiben tartja 
a kitüntetéseit?

– Nincs. A nappaliban tartom 
őket a polcon.

– Ott vannak az érmei is, ami-
ket sportolóként szerzett? Például 
az Európa-bajnoki bronzérmei?

– Azok anyukáméknál vannak. 
Azokra ők büszkék.

– Édesanyja választotta a ritmi-
kus sportgimnasztikát?

– Ő, mert kicsi és sovány voltam. 
Azt akarta, hogy megerősödjek. Há-
romévesen vittek el egy tanfolyam-
ra, később onnan választott ki kilenc 
évesen az Óbudai Termelőszövetke-
zet SK edzője.

– Csepeltől, ahol gyerekeske-
dett jó messze van Óbuda…

– Másfél óra oda, ugyanannyi 
vissza. Amikor öt évvel később meg-
alakult a csepeli szakosztály, akkor 
átigazoltam.

– Középiskolába is ilyen elszán-
tan járt?

– Oda keveset jártam be. Szep-
temberben volt a világbajnokság, 
ezért én csak októberben kezdtem az 
első osztályt.

– Nem ment a tanulás rovására 
a sport?

– Az iskola mindenben segített. 
Tanáraim elkaptak a folyosón, és 
mondták, miből maradtam le, mit 

kell bepótolnom. Sőt, vitrint rendez-
tek be a sikereimből, annyira büsz-
kék voltak rám.

– Bulizás helyett is tornázott?
– Minden helyett.
– Hová nem járt be középisko-

lába?
– A Kulich Gyula Ruhaipari 

Szakközépiskolába. De mindenki-
nek jobb, hogy nem varrok. A dresz-
szeket sem én csinálom.

– Feltételezem, fiúk abba az 
iskolába nem jártak. A ritmikus 
gimnasztika is női sport. Ezek sze-
rint a pasik kimaradtak az életéből?

– Későn kezdtem. Napi nyolc óra 
edzés mellett mással nem igen fog-
lalkoztam.

– Megérte?
– Meg. Bármikor újrakezdeném. 

Lehet, hogy azért, mert fogalmam 
sincs, miből maradtam ki. A fiam is 
sportol, kajakozik, de nem engedtem, 
hogy élsportoló legyen. Ő ne marad-
jon ki mindenből, hanem legyen gye-
rek. A tanítványaimat szintén ebbe 
az irányba terelem, függetlenül attól, 
hogy én imádtam azt az életet.

– Legalább a pályaválasztással 
nem akadt gondja.

– Hát nem. Fogalmam sincs, mit 
csinálnék, ha nem ezt. Tizenkilenc 
évesen fejeztem be a válogatottsá-
got, utána még két évig sportoltam 
egyesületi szinten. Akkor kezdtem el 
gyerekekkel foglalkozni. 

 Biztosan azért, mert az én edzőm 
szintén foglalkozott kicsikkel. Most 
már harmincnyolc esztendeje csak 
a ritmikus gimnasztikáról szól az éle-
tem. Sose lehetett eltántorítani, sose 
akartam mást csinálni, sose adtam 
föl.

– Ennyi nő között hogyan is-
merkedett meg a férjével?

– Az első férjemmel versenyen. 
Egyik tanítványom szüleinek barát-
jaként jött el. A második férjemmel 
az interneten.

– Internetes társkeresőn?
– Igen.
– Nem vagyok meglepve.
– Sose szerettem bulizni, vagy 

diszkóba járni…
– De hisz nem is járt.
– Mai napig nem értem, mit sze-

retnek benne az emberek.
– Ők meg azt nem értik, mit le-

het ennyire szeretni az rg-n. Tény-
leg, mit?

– Versenyzőként a legjobb dolog 
versenyezni, megmutatni mit tudsz. 
Olyan dolgokat csinálni, amit a hét-
köznapi ember sose fog tudni, de te 
tudod, mert megdolgoztál érte. Több 
vagy, mint a többiek. Edzőként olyan 
tudást adhatok át, amivel a gyere-
kek kiteljesednek, boldogok lesznek. 
Remélem, hogy sportolóként ők is 
ugyanazt érzik, amit én annak idején.

Ditzendy Attila Arisztid

Pesterzsébeti Aranyanyu

25 éves a P. KOBAK 

Hatodik alkalommal adták át a Richter Aranyanyu Díjat. Az elismerésben az 
alapítók, Rácz Zsuzsa író és a Richter Gedeon Nyrt. szándéka szerint az ok-
tatásban, egészségügyben és a szociális ágazatban láthatatlanul felbecsül-
hetetlen munkát végző nők részesülhetnek. Az egyik idei kitüntetett Zémann 
Erika, az ESMTK ritmikus gimnasztika szakosztályának vezetőedzője.
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„110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

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

„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek 
Pesterzsébeten a XX. században
helytörténeti kiállítás

Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. no-
vember 30. – 2017. július 30. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Évzáró koncert a Quartetto 
Ancora-val
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
Időpont: 2016. december 28., 
szerda, 16 óra

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

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

KÉSZÜLJÜNK A KARÁCSONYRA! 
Éva néni mesél nektek az ünnepről, aztán 
kézműveskedünk december 19-én, hétfőn, 16 
órakor!

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától újra várja Attila bácsi az érdeklődőket, 
akik logikai és kézműves játékokkal ismerked-
nének. Legközelebbi alkalmak: december 14, 
16, 21.

IDEGENNYELVI KLUBOK
A német klub következő foglalkozása december 
12-én, hétfőn 17 órakor lesz. A francia klubban 

december 19-én, hétfőn várja a beszélgetőtársa-
kat Megyeri Béla. Az orosz klub következő foglal-
kozása pedig december 14-én, szerdán 17 órakor 
lesz.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban és tárlóinkba a Pesterzsébeti Foltkó-
rosok patchwork kiállítását tekinthetik meg.

TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk angolul!

dec. 14-én, jan. 11-én, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
dec. 28-án, 17.30-tól

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

Kerekítő Hargitai Katával 
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének 

fogadóórája
2017. jan. 4-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

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

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

Rendezvényeink

PROGRAMJAINK

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy december 24-27-ig, illetve december 31-én, 
szombaton, zárva leszünk! Kellemes ünnepeket kívánunk!

A két ünnep között is várjuk Önöket szeretettel!

Kedves Olvasóink! Könyvtárunk 
dec. 26-27-én zárva tart. 

Dec. 28-30-ig a szokásos nyitvatartási 
rend szerint várjuk Önöket!

Áldott Karácsonyt és békés, 
szerencsés Új Esztendőt kívánunk!

Minden kedves látogatónknak Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
2017-ben is szeretettel várunk mindenkit kiállításainkon, rendezvényeinken!
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Jelenleg 408 tagot számlál a 
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 
Szervezet (a Tisztelet Társaság 
tagja), amely nagyon népsze-

rű, mert rengeteg sokszínű progra-
mot szervezünk tagjainknak. Havi 
rendszerességű a zenés, táncos 
klubdélután a Csili étteremben, egy 
évben háromszor (Nőnap, Idősek 
világnapja, karácsony) látjuk ven-
dégül tagjainkat ingyenes műsoros, 
zenés, táncos, vacsorával egybekö-
tött vidám délutánra a Csili színház-
teremben.

Ezen felül ki-ki érdeklődése 
szerint választhat a hegyi túrák, 
kirándulások, városlátogatások, 
a jó idő beköszöntével pedig a 
gasztrofesztiválok között. Ingyenes 
jogsegélyszolgálatot biztosítunk. 
Időnként ingyenes ruhabörzét tar-
tunk. Kártya és sakk klubfoglalko-
zásaink vannak. Szoros kapcsolatot 
ápolunk a Csiliben működő Nyugdí-
jas Klubbal, akik rendszeresen részt 
vesznek programjainkon.

Idén ingyenes számítástechnikai 
alapismeret (Windows, internet, 
e-mail, Facebook) tanfolyamot szer-
veztünk, amit jövőre folytatunk.

A Tisztelet Társaság részéről 
Schmuck Andor többször szerez 
meglepetést ingyen színházjegyek-
kel, könyvekkel és egyéb ajándé-
kokkal. 

Ha valaki egyedül érzi magát, és 
társaságra vágyik, akkor a Pesterzsé-

beti Duna Nyugdíjas Szervezetben 
biztosan mindezt megleli egy remek 
társaságban. 

A tagság életkora széles skálán 
mozog, 45 évestől a szépkorúakig.

Kitűnő hangulatban telt decem-
ber 1-jén a Csili színházteremben 
megtartott év végi rendezvény, 
amely Szabados Ákos polgármes-
ter és dr. Hiller István országgyűlé-
si képviselő, a Parlament alelnöke 

köszöntőjével kezdődött, és melyen 
több kerületi vezető is jelen volt. A 
rendezvényen Nemes Dóri ének-
számokkal, a Carisma együttes pe-
dig vidám műsorral szórakoztatta 
az egybegyűlteket, a zenéről Varga 
Norbert gondoskodott. Mindenki 
meglepetésére Mikulások jelentek 
meg, akik szaloncukrot osztogattak. 
A tombola is nagy sikert aratott, a 
sok apró ajándék mellett a fődíj egy 
elektromos masszírozó készülék és 
egy nagy torta volt.

Haladva a korral létrehoztuk a 
szervezet Facebook oldalát, melyet 
egyre többen látogatnak, ott napra-
készen jelennek meg a programfel-
hívások, és a programokon készült 
fotók is megtekinthetők.

Szeretettel várunk új tagokat is, a 
tagsági díj egy évre 2500 Ft, melyet 
irodánkban is be lehet fizetni (Csili 
Művelődési Központ B. épület, 1201 
Budapest, Baross u. 55., hétfőtől 
csütörtökig 8-tól 12-ig.)

Csibor Attiláné (Zsóka), elnök

November 22-én a „Tátra tu-
dósai” a fenntarthatóságért 
egy újabb Projekt Napját 

tartottuk meg, melynek témája a 
hulladék hasznosítása volt. Előze-
tesen tájékozódtunk az interneten 
arról, hogy micsoda remek dolgokat 
lehet hulladék palackból, csomago-
lóanyagból, dobozból készíteni. A bő 
kínálat megmozgatta fantáziánkat, 
és ruhákat, fejdíszeket, robotokat, 
járműveket készítettünk az általunk 
összegyűjtött hulladékokból. Továb-

bá megismertük a 
hulladéktípusokat, 
a szelektív hulladék-
gyűjtés és a hulla-
dék-újrahasznosítás 
fontosságát.

Megtudtuk, hogy 
november utolsó 
péntekén, a Black 
Friday napján tart-
ják a nemzetközi 
„Ne vásárolj sem-
mit” napot, mely 
felhívja a figyelmet 
a túlfogyasztásra és 
a tudatos vásárlásra.

Pár gyerek és a 
projektet vezető ta-
nárok, Olga néni és 

Éva néni megígérték, hogy csatlako-
zunk ehhez a programhoz, és ezen a 
napon nem vásárolunk semmit.

Nagyon várjuk már a következő 
alkalmat, amikor folytathatjuk mun-
kánkat, és hulladékból karácsonyi 
díszeket készítünk a közelgő ünne-
pekre, majd kiállítjuk az elkészült 
tárgyakat.

Ma is nagy örömmel dolgoztunk 
csapatunkban!

Szalai Lilla, 
Ujvári Cintia 6.a

November 17-én, Főváros 
napján Tarlós István főpol-
gármester Budapestért-díjat 

adományozott Somogyváry Gézának, 
kerületünk díszpolgárának, üzem- és 
rendszerszervező mérnöknek. Az in-
doklás szerint az 1956-os forradalom 
és szabadságharc résztvevője részére 
mérnöki munkásságáért, valamint az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
során tanúsított áldozatos tevékeny-
ségéért, az 

‚
56-os eszme ápolásáért 

érdemelte ki az elismerést.

Bánó Attila: 
44 meghök-
kentő eset 

a magyar történe-
lemből – Becsü-
let című könyvét 
méltatta Szabó Ti-
bor Benjámin, az 
Atheneum Kiadó 
igazgatója novem-
ber 30-án a Kos-
suth Lajos utcai 
képviselői irodában. A könyvbemu-
tatót követően nyílt meg Bánó Mik-
lós „Határtalanul” című politikai 

plakátkiállítása. A két rendezvényt 
a fővédnök, Juhász Lajosné alpolgár-
mester nyitotta meg           cz.

„Dunás” nyugdíjasnak lenni jó

A Tátra tudósai Budapestért-díjat kapott

Könyvbemutató és plakátkiállítás
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Nem kevesebb mint huszadik 
alkalommal tartottak András-napi 
kolbásztöltést a Gézengúz Óvoda 
Vackor Tagóvodájában november 
30-án. A 110 éves óvoda egyik óvó 
nénije fejéből pattant ki a hagyo-
mányőrző, András-napi kolbásztöl-
tés ötlete. A siker máig tart, hiszen 
két évtizede ismerkedhetnek a kicsik 
e jelentős magyar népszokással, és 
természetesen magával a kolbásztöl-
téssel, Jucus néni irányításával, aki a 
tornácon felállított kézi töltőmasina 
működésével ismertette meg a köré 
sereglett gyerekhadat. És ami a lé-
nyeg, a srácok saját kezükkel készít-
hették el a kolbászt.

– Fontos a gyerekeknek, hogy lás-
sák, miből van, és hogyan készül az a 
sült kolbász, amivel addig kizárólag a 

közértpultban, vagy otthon a tányér-
jukon találkoztak. Ez alól esetleg 
azok kivételek, akiknek falun élnek 
rokonai – mondta Fekete Katalin, az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és In-
formatikai Bizottság elnöke.

Az óvó nénik és az óvó bácsi, 
Bobori Gyula, a tagóvoda vezető-
je hagyományos paraszti viseletben 
sürgölődtek az ovisok közt. Aki nem 
a kolbásztöltés rejtelmeivel ismerke-
dett, körtáncot tanult az udvaron 
vagy népi ügyességi játékban próbál-
ta ki magát.

Buc-Horváth Gabriella óvodave-
zető elmesélte, hogy a másik két tag-
óvoda nagycsoportosai is átjöttek, 
így közel kétszáz lurkó András-napo-
zott a kertben és odabent.

Ditzendy Attila

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 
Lila tagóvodája (Kossuth Lajos utca 
3.) az intézmény „40 évesek leszünk” 
programsorozatának keretében ad-
venti gyertyagyújtásra hívta meg a 
szülőket és a kedves érdeklődőket 
november utolsó péntekén.

Minden gyermekcsoport verssel, 
dallal készült, így köszöntve advent 
első vasárnapját. A gyerekek kezé-
ben égő mécsesek fénye beragyogta 
az előkertet, de az ablakok és az utak 
széle is gyertyafényben tündökölt. 

A műsorban fellépett a Pesterzsé-
beti Városi Vegyeskar több tagja, 
továbbá hegedűjátékával varázsolta 
el a gyerekeket Ficsór Réka Eszter, 
a Dunaharaszti Zeneiskola növen-
déke. Az első gyertyát az intézmény 
vezetője, Győrné Varga Kornélia 
az óvoda legfiatalabb gyermekével, 
Vörös Viktóriával és a legidősebb 
gyermekével, Pados Benedekkel 
gyújtotta meg. Az ünnepség végén 
forró teával kínáltuk a résztvevőket.

Várhalmi Andrásné

Idén november 14-e és 18-a kö-
zött rendeztük meg az Erzsébet-hét 
kulturális programsorozatot a Pest-
erzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita 
tagóvodájában. 

A program keretein belül az óvo-
dás gyermekek megismerkedhettek 
szűkebb környezetünkkel, Pesterzsé-
bet kulturális értékeivel. Elsétáltunk 
a Szent Erzsébet templomhoz, meg-
néztük Árpád-házi Szent Erzsébet 
szobrát. Helytörténeti sétát tettünk 
a „Kosutiban”, megtekintettük a Sisi 
szobrot. A hét folyamán több cso-
port is „Lovagi tornát” rendezett, a 
lányok hercegnő, a fiúk lovagi ruhát 
öltöttek magukra. 

A hét utolsó napjára Erzsé-
bet-bált szerveztünk a szülőkkel, 
hozzátartozókkal közösen. A hat 
csoportban hatféle vidám, kreatív 
alkotótevékenység zajlott. A gyere-
kek a szülőkkel közösen látogathat-
ták a csoportokat, és készíthettek 

számukra szimpatikus kiegészítőket. 
Az elkészült alkotásokért egy-egy 
papírvirág volt a jutalom. Aki össze-
gyűjtött hármat – azaz elkészített há-
rom királyi, vagy királynői kiegészí-
tőt –, a büfében a Palacsintás király 
megvendégelte egy „Sisi koktélra” 
(málnaszörp) és palacsintára. 

Lezárásként mécsessel a kezünk-
ben elsétáltunk a Sisi szoborhoz, és 
közös énekléssel búcsúztunk a prog-
ramsorozattól. 

A pozitív visszajelzések igazolták, 
hogy a „Bóbitás” családok jól érezték 
magukat, hiszen egy nem mindenna-
pi eseményen vehettek részt. A ren-
dezvény a családok és az óvoda har-
monikus kapcsolatának kialakítását, 
megtartását is támogatta.

Nem kétséges, hogy ennek a mos-
tanra már hagyományossá vált prog-
ramsorozatnak a következő nevelési 
évben is teret adunk.

Kenessey Erika

Intézményünkben pedagógi-
ai programunkhoz kapcsolódóan, 
első ízben került megszervezésre az 
egészségtudatos magatartásra nevelő 
„Egészséghét” rendezvénysorozat. A 
hét első napján intézményen kívüli 
programokon vettek részt a csopor-
tok: piacra, zöldséges üzletbe, sorok-
sári tájházba, játszóházba látogattak.

Délután a védőnő és egy szülő 
közreműködésével vérnyomás-, vér-
cukormérést szerveztünk a szülők 
részére.

A következő napon a baleset-
megelőzésre fordítottuk a hangsúlyt, 
a biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatos ismereteinket bőví-
tettük, a Kékcinke Tagóvodába 
pedig Balogh Zoltán mentőápo-
ló látogatott el.

A szerdai, csütörtöki nap 
a gyümölcsökről, zöldségekről 
szólt. Felsorolni is nehéz mind-
azt a sok finomságot, amit pe-
dagógusaink a gyermekekkel 
együtt készítettek: egészséges 
gumicukrot, birsalmasajtot, 
paleotortát, zöldségsalátát, ré-
patortát, sütőtököt, savanyú-
ságot. Az utolsó napon csa-
ládokkal közös programokat 
terveztünk, amikor alma-, sár-

garépa-, narancs-, a bátrabbak cék-
la- és uborkalevet is kóstolhattak. 
A Mákvirág Tagóvodában ezen a 
napon Oravetz Péter zöldségszobrász 
volt a vendég.

A szülők „Vásárt” szerveztek, 
ahol saját készítésű finomságaikat 
árulták, csakis természetes, egészsé-
ges alapanyagokból készítve: paleo-
kekszek, torták, fitt-muffinok, piték, 
szörpök, gyümölcslevek, kókusztej, 
sütőtökgolyó, befőttek, lekvárok,  
retek- és lucernacsíra is vásárolható, 
kóstolható volt. 

Tot Katalin

Hagyományok ismerete

Lokálpatriotizmusra nevelnek

Egészséghét a Gyermekmosolyban

Adventi gyertyagyújtás a Lila oviban
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December 9-én immáron 11. al-
kalommal szervezte meg a pesterzsé-
beti óvodásoknak a Mikulás Kupát 
Varga Sándor sport referens, az ese-
mény házigazdája az önkormányzat 
támogatásával.  Az ovisokat Juhász 
Lajosné alpolgármester köszöntötte. 
A Csili színháztermében az ovisok 
énekére megérkezett a Mikulás is, 
aki szokásához híven végigizgulta a 
versenyt. Miután a Mikulás helyet 

foglalt a színpadon, a Pesterzsébeti 
Művészeti Stúdió táncosainak be-
mutatója következett, majd az álta-
luk vezetett bemelegítés.

A csapatok idén is 4 verseny-
számban mérték össze gyorsaságukat 
és ügyességüket. A verseny végén 
mindenkit győztesnek hirdettek, 
majd a Mikulás és segédei minden-
kinek átadták jól megérdemelt jutal-
mát, egy-egy csomagot.            y.

Már a hét elejétől kezdve a gye-
rekek szüleikkel együtt hozták a ki-
faragott tököket az óvoda bejárata 
elé, amiket otthon a gyerekekkel 
együtt készítettek el. A benne lévő 
mécseseket egész héten minden reg-
gel meggyújtottuk, így azok gyönyö-
rű fényükkel fogadták a még sötét 
reggeleken érkező gyermekeket az 
óvodába. Mikor a csoportok mentek 
az udvarra, a gyerekek minden al-
kalommal megcsodálták a tököket, 
és lelkesen mutogatták egymásnak, 
hogy melyiket ki csinálta.

Október 27-én egy hatalmas 
óvodai Halloween party keretében 

búcsúztunk az októbertől. Délelőtt 
több csoportban is a gyermekek be-
öltöztek különböző ijesztő jelmezbe, 
sütiillat lengte be a folyosókat. A 
két angol csoport egymást megláto-
gatva, „Trick or treat!” felkiáltással 
gyűjtögetett cukrot, ahogy az kül-
földön szokás.

A délelőtti móka után pedig a 
csoportok kézműves délutánt szer-
veztek. A hangulat fantasztikus volt, 
minden csoportban más és más, szu-
per, néhol rémisztő, néhol vicces 
dolgot készíthettek a szülők a gyere-
kekkel.

Finé Tatarek Zsuzsanna

November 18-án, pénteken a 
Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Kollégium tanárai és diákjai nagysza-
bású rendezvényre készültek, hiszen 
megérkezett iskolánkba a „Bündel”, 
mely batyut jelent, a kitelepített 
magyarországi németek történelmi 
tragédiáját jelképezi, és amely nem-
zetiségi iskolából vándorol nemzeti-
ségi iskolába.

Az ünnepélyes megnyitó után 
Pócsik Viktor történelemtanár elő-
adását hallgathattuk meg a soroksári 
svábok kitelepítése témában, majd 
átadásra került a Bündel, melyet az 
Audi Hungaria Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium képviselői nyúj-
tottak át. Bozzai Zsuzsanna és Varsá-
nyi Krisztina tanárnők előadásában 
megismerkedhettünk egy korábbi 

DNG-projekttel, mely ugyancsak a 
magyarországi németek elhurcolásá-
val, elűzetésével foglalkozott.

A műsort a projektmunka kö-
vette, majd az elkészült eredmé-
nyeket mutatták be a különböző 
csoportok képviselői. Ám ezt a na-
pot lelkiismeretes munka, készülő-
dés előzte meg.

Iskolánk ezen a fontos feladaton 
dolgozott november első két heté-
ben, ami magába foglalta a svábok 
kitelepítését és elhurcolását, és a 
„Bündelprojekt” nevet kapta. A ta-
nárok és a diákok célja egyaránt az 
volt, hogy minél élethűbben szemlél-
tessék az akkori eseményeket.

Az alaposabb munka érdekében a 
diákok 14 különböző csoportból vá-
laszthattak. Minden csoportmunka 
más-más oldalról közelítette meg a 
témát. A kreatívabb ötletek szüle-
téséhez pár óra keretében osztályfő-
nökeink, tanáraink egy előadással és 
egy kiállítással hozták közelebb ezt a 
témát a szívünkhöz.

Mi, diákok, nagyon élveztük 
ennek a komoly témának a feldol-
gozását, főleg azért, mert mindenki 
megtalálhatta a személyiségéhez illő 
feladatot, és ezáltal egyrészt köny-
nyebben megértettük az akkori ese-
ményeket, másrészt hasznos tudást 
szereztünk.

A Pesterzsébeti Gézengúz óvoda 
kétnapos Szakmai Napot rendezett 
november 2-án és 3-án. Kollektí-
vánk a pedagógus önértékelésének 
területeivel, módszertanával, folya-
matával, elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel foglalkozott. Ren-
dezvényünknek a Gyöngyszem 
tagóvoda adott otthont.

Kevesen vagyunk, akik úgy 
képzelnek el egy szakmai napot, 
hogy az ismeretanyag átadása 
nem csupán hasznos, hanem 
közben a jó hangulat, aktív 
együttgondolkodás is jellemzi 
a tevékeny napokat. Minden 
programnak vannak sikerei 
és nehézségei is. Kivételesnek 
mondható azonban az, hogy egy 
intézmény vezetője úgy „vezé-
nyelje le” azt a kétnapos prog-
ramot, ami koncentráltan tar-
talmazott elméleti szakmai anyagot, 
hogy a résztvevők mégsem érezték a 
vállukra nehezedő terhet. 

Ezt az interaktív megoldásokkal, 
magyarázattal, csoportos feladat-
megoldásokkal, rengeteg humorral 
és dicsérettel érte el. Kétszeresen is 
sikeresnek mondható a szakmai ér-

tekezlet, hiszen előrelépés történt 
a közösség szakismeretében, és egy 
kijelölt dokumentum is összeállítás-
ra került a kollektív munka által. 
A magas színvonalú szakmai háttér 

biztosítása záloga volt a program 
folyamatosságának és sikerének. A 
rendezvényt intézményünk vezetője, 
Buc-Horváth Gabriella koordinálta, 
akinek szervezőkészsége, hozzáértése 
tette még gördülékenyebbé e szak-
mailag kimagasló találkozót.  

Szabó Ilona

Mikulás Kupa

Bündelprojekt a DNG-ben

Lehet másképp is

Halloween party a Nyitnikék Oviban
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Nagy élményben 
volt része a Kerekerdő 
óvodásainak; novem-
ber 15-én ellátogattunk 
Nagykarácsonyba, Mi-
kulásfalvára. Hetek 
óta erre készültünk, a 
gyerekek is örömmel 
vállalkoztak arra, hogy 
ajándékul rajzokat ké-
szítsenek a Mikulásnak.

Az utazás során Mi-
kulás-dalokat énekel-
tek, verset is mondtak, 
alig várták már, hogy megérkezzünk. 
Rögtön felfedezték a Mikulás piros 
házát a fenyők között. Változatos 
tevékenységek várták őket, ezeken a 
csoportok felváltva vettek részt: volt 
állatsimogató kis állatokkal, dámszar-
vasokkal; a „jóság kútjába” mindenki 
belekiabálhatta az elkövetett „rossza-
ságait”; egy pajtában szalmabálákból 
épített labirintusban szaladgálhattak; 
a kézművesszobában apró tárgyakat 
készíthettek egy manó irányításával.

A legemlékezetesebb élményt az 
jelentette számukra, amikor beme-
hettek a Mikulás dolgozószobájába. 
Izgatottan, csillogó szemekkel néz-
ték a hatalmas szekrényeket a renge-
teg levéllel, a kandallót a ráaggatott 

zoknikkal, a karácsonyfát és persze a 
Mikulást az íróasztala mögött. Lelke-
sen állták körül, szívesen válaszoltak 
a kérdéseire, örömmel beszélgettek 
vele. Elmondtuk a tanult versün-
ket, énekeltünk neki, odaadtuk a 
gyerekek által készített rajzokat. A 
legnagyobb izgalommal várt pillanat 
az volt, amikor a Mikulás néhány szó 
kíséretében mindenkinek átadta az 
ajándékát.

Ezzel a programmal tartalmas és 
örömteli élményeket nyújtottunk 
gyerekeinknek. Tesszük ezt azért is, 
mert számunkra fontos, hogy a hoz-
zánk járó kicsik a lehető legkomple-
xebb tapasztalatokat szerezzék.

Laczkóné Belházy Éva

Újabb sikerek születtek a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola angol 
tagozatos diákjai körében.

A kerületi Gyulai István Em-
lékversenyre a vörösmartysok négy 
csapattal neveztek. Két nyolcadikos 
csapatunk 1. és 2. lett, az 5. osztá-
lyosaink pedig 3. Mindhárom csapat 
angol tagozatos gyerekekből állt.

A Szent István Közgazdasági 
Szakgimnázium és Kollégiuma által 
8.-osoknak szervezett angol-gazda-
sági versenyre szintén két csapattal 
neveztünk. Az írásbeli és szóbeli 
fordulóból álló versenyt a vörös-
martysok fölényesen nyerték meg. 
A középiskolai kollegák elismeréssel 
gratuláltak a Vörösmartyban folyó 
angol tanításhoz.

Néhány gondolat a nyolcadi-
kosok tollából, hogy mit jelent szá-
mukra, a Vörösmartyban való emelt 
szintű nyelvoktatás:

„Iskolánkban az angol nyelv ta-
nítása nagyon jó. A tanároktól profi 
szinten tanulhatunk, amiért hálásak 

vagyunk. Személy szerint a kedven-
cem az angol, szinte mindent an-
golul nézek. Célom, hogy a lehető 
legjobban tudjam ezt a nyelvet.”  (B. 
D. 8.b)

„Nekem az angol az egyik legfon-
tosabb tantárgy, mert ezt tudom a 
legjobban hasznosítani. Ez a nyolc-
évnyi angol tanulás sokat fog segí-
teni a továbbtanulásnál, hiszen már 
van egy nagyon erős alapom.” (P. R. 
8.b)

„ Mikor középiskolába megyünk, 
előnyben leszünk angolból, ezáltal a 
felsőfokút akár hamarabb le tudjuk 
tenni.” (G. D. 8.b)

„Az angol a kedvencem, mert itt 
vagyok a legsikeresebb. Csak ajánla-
ni tudom mindenkinek, hogy kemé-

nyen és szorgalmasan 
tanulja az angolt!” 
(Sz. D. 8. b)

A jövőben sem 
tervezünk pihenni. 
Előttünk áll még a 
7. és 8. osztályosok 
országos angol nyelvi 
versenye. Hat végzős 
tanulónk pedig ápri-
lisban B2 típusú kö-

zépfokú nyelvvizsgára készül. Ehhez 
rendszeres felkészítést is tartunk di-
ákjainknak. 

Célunk, hogy a gyerekek élvez-
zék, hogy értik, és használni tudják 
az angol nyelvet.

Idegen nyelvi munkaközösség
Immár hagyomány a Baross utca 

81. számú óvoda Piros Katica cso-
portjában a tökfaragás. A gyerme-
kekkel és a szülőkkel együtt várjuk 
ezt az alkalmat, gyűjtjük a különböző 
nagyságú és formájú tököket, és ter-
vezzük, hogy milyen formájú „tökfe-
jet” készítsünk. 

Eddig keveset gondoltunk arra, 
hogy vajon honnan ered a töklám-
pás története. Ehhez segítségül hív-
tuk a történeti leiratokat.

A tökfaragás Magyarországon is 
régi hagyomány. Az első erről szóló 
történet egészen Salamon királyunk 
idejébe nyúlik vissza, aki trónviszály-
ban állt unokatestvéreivel: Gézával, 
majd annak halála után Lászlóval. 
1081-ben Salamon ugyan elismerte 
Lászlót, mint magyar királyt, cserébe 
megtarthatta királyi címét, és László 
udvartartást is rendelt mellé, Sala-
mon azonban a királyi udvarban is 
terveket szőtt a trón visszaszerzésé-
re. Ezek után László biztonsági okok-
ból a visegrádi vár tornyába záratta. 
Az őröknek parancsba adták, hogy 
sötétedés után töklámpásokkal vi-
lágítsák ki a tornyot, hogy éjszaka 
is szemmel tarthassák a rabot. A kü-
lönleges „fáklyák” azonban nemcsak 
a vár foglyát világították meg, ha-
nem a Dunán közlekedő hajósoknak 
is támpontul szolgáltak.

Angyal Nelli, 
Szabóné Kádár Katalin

A Csiliben működő Erzsébeti 
Foltkórosok foltvarró klub kará-
csonyi meglepetéssel kereste meg a 
Lila óvodát.  A legutolsó kiállítás-
ra készült közös művüket, mely a 
Mese címet viselte, felajánlották az 
óvoda gyermekeinek. Nagy szere-
tettel és énekszóval fogadtuk a klub 
képviselőit, Nagy Enikőt és Mol-

nár Margitot. A gyerekek nagyon 
örültek a faliképnek. Beszélgettünk 
a foltvarrásról, és örömmel hallot-
tuk, hogy óvodáskorban is lehet 
„foltragasztani”. Ígéretet tettünk, 
hogy ki fogjuk próbálni, és kiállítást 
szervezünk, ahová szeretettel várjuk 
„angyalkáinkat”.

Várhalmi Andrásné

A Mikulásnál jártunk

Tök jó délután

Karácsonyi angyalok jártak nálunk

Vörösmartys angol sikerek
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Az év végi ünnepek közeledtével 
a főbb közlekedési útvonalakon, va-
lamint a bevásárló- és üzletközpon-
tok környékén megnő a személy- és 
gépjárműforgalom. A karácsonyi 
bevásárlások idején fáradtabbak, 
figyelmetlenebbek lehetünk, ked-
vezve ezzel a tolvajoknak. Ezért a 
rendőrség november 25-e és 2017. 
január 13-a között – az állampol-
gárok biztonságérzetének javítása 
érdekében – kiemelt figyelmet fordít 
a bevásárló- és üzletközpontok, al-

kalmi kirakodóvásárok helyszíneire, 
a piacokra, az üzemanyagtöltő állo-
másokra, a pályaudvarokra, a pénz-
intézetekre, valamint az olyan nagy 
tömegeket vonzó helyszínekre, ahol 

nagyobb eséllyel válhatunk vagyon 
elleni jogsértés áldozatává.

Az ünnepeket megelőző, illetve 
az azt követő időszakban is a rend-
őrség együttműködik a különböző 
társadalmi és civil szervezetekkel, 
különösen a stratégiai partnernek 
számító polgárőr szervezetekkel, 
továbbá a közterület-felügyelet, 
illetve a társ-rendvédelmi szervek 
dolgozóival.

A polgárőrök bronz-, ezüst- és 
aranyvasárnap a bevásárlóközpon-

tok, piacok, vásárok, vásárcsarnok-
ok körzetében emelt létszámban 
látnak el járőrszolgálatot, szükség 
esetén jelzőőri tevékenységgel segí-
tik a közlekedést. Az áldozattá vá-

lás megelőzése érdekében kiemelt 
figyelmet fordítanak az idős, főleg 
az egyedül élő emberek védelmére, 
melynek keretében a bűnmegelő-
zési tanácsadáson túl napi életvi-
telükben is segítséget nyújtanak. 
A polgárőrök szolgálatukat mindig 
formaruhában látják el, és polgárőr 
igazolvánnyal rendelkeznek.

Az ORFK bűnmegelőzési taná-
csai:

Pénzünket, bankkártyánkat, 
egyéb értékeinket már akkor tegyük 
biztonságos, nem észrevehető, illet-
ve könnyen hozzáférhető helyre – a 
legjobb, ha a kabát belső zsebébe ke-
rülnek –, amikor otthonról elindu-
lunk. A PIN kódot soha ne tartsuk 
a bankkártya mellett!

* * *
Zsúfolt helyeken táskánkat tart-

suk bezárva, lehetőség szerint hasz-
náljunk a cipzáron kívül csattal is 
zárható táskát, amely nehezíti a 
hozzáférést. Kezünkkel, karunkkal 
öleljük át táskát, és semmiképpen 
ne tegyük könnyelműen a hátunkra, 
oldalunkra!

* * *
A parkolás után és két vásárlás 

között is ellenőrizzük, hogy nem 
maradt-e a gépkocsi utasterében, 
látható helyen értékes vagyontárgy, 
műszaki cikk, korábban megvásá-
rolt ajándék. Érdemes már elindulás 
előtt a csomagtartóba rakni azokat 
a dolgokat, amelyekre a következő 
megállónknál már nem lesz szüksé-
günk.

* * *
A jármű ajtaját, az ablakokat, 

és a napfénytetőt zárjuk le, amikor 
kiszállunk a kocsiból, még akkor is, 
ha csak rövid időre távozunk. Az in-
dítókulcsot mindig tartsuk magunk-
nál, olyan biztonságos helyen, hogy 
azt ne tudják jogtalanul megszerez-
ni. Amennyiben lehetőségünk van 
rá, parkoljunk kijelölt parkolóban, 
lehetőleg olyan helyen, amely közel 
esik a célba vett üzlet bejáratához, 
esetleg térfigyelő kamera közelében, 
az esti órákban pedig ott, ahol vilá-
gítás van, a parkolóhely belátható és 
forgalmas!

* * *
Ebben az időszakban a közúti 

közlekedés összes résztvevőjének 
nagyobb türelmet kell tanúsítania, 
ügyelnie kell a megváltozott téli 
közlekedési viszonyokra, valamint 
a KRESZ szabályok maradéktalan 
betartására. Kiemelt hangsúlyt kell 
fektetni az autó világító és fényjelző 
berendezéseinek megfelelőségére. A 
gyalogosok részéről is fontos a látha-
tóság, ez leginkább megfelelő színű 
ruházat és fényvisszaverő eszközök 
viselésével érhető el.

Sz. A.

– Az érintett szervek mellett a la-
kosság figyelmének felhívása is elen-
gedhetetlen – emelte ki György Ist-
ván, majd hozzátette: a fővárosban 
a hajléktalanok ellátására is megfe-
lelően felkészültek, hiszen Budapes-
ten ma 4 ezer fő ellátására alkalmas 
melegedő-hálózatot tartanak fenn. 
Ennek köszönhető, hogy 2010 óta 
nem történt kihűléses haláleset.

Budapesten 42 olyan téli kocká-
zati helyszínt azonosított a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

ahol az extrém időjárási körülmé-
nyek között fennakadások várha-
tók. Ezek közelében 23 befogadó- és 
kényszervárakoztató helyet jelöltek 
ki, emellett a fővárosban 21 ezer 
gépjármű számára van lehetőség 
kényszerparkoltatásra – mondta 
Varga Ferenc tűzoltó dandártábor-
nok, a szervezet vezetője, hozzátéve: 
az említett helyeken az érintett sofő-
rök ellátását is biztosítják.

Varga Ferenc felhívta a lakosok 
figyelmét arra, hogy mielőtt a téli 

időjárásban autóval útnak indulnak, 
mindenképpen tájékozódjanak a 
célállomás felé vezető út viszonyairól 
és a várható időjárásról. Emellett fel-
tétlenül tartsanak maguknál olyan 

biztonsági felszereléseket (takaró, 
élelmiszer, folyadék), amelyekkel az 
autóban ragadás esetén a segítség 
megérkeztéig néhány órát át tudnak 
vészelni.           y.a.

Biztonságban az ünnepek előtt és alatt

Felkészülten a télre

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség közös 
sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet az év végi ünnepekkel kapcsolatos 
veszélyekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire. 

A rendőrségtől az önkormányzatokon át a katasztrófavédelemig minden érin-
tett szervezet megfelelően felkészült a téli rendkívüli időjárási viszonyokra 
– mondta el György István fővárosi kormánymegbízott, a Fővárosi Védelmi 
Bizottság elnöke a bizottság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
közös sajtótájékoztatóján. 
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

INGATLAN

FÉL A BÉRBEADÁSTÓL, bizonytalan az 
eladásban? Hívjon! Kiss Attila, fővárosi 
ingatlanközvetítői névjegyzék száma: 
05336. 0620/241 00 00

EPERJES utcában, első emeleti, 59 nm-
es, kétszobás, erkélyes, étkezőkonyhás 
öröklakás eladó. Ár: 13,9 millió forint. 
0630/950 45 51

PESTERZSÉBETEN Felvidék utcában 
négylakásos társasházban magasföld-
szinti 61 nm, 2,5 szobás, erkélyes, teher-
mentes lakás, 18 nm garázzsal, tárolókkal 
eladó. Ár: 18,3 millió Ft. 0620/362 76 24

EPERJES utcai szépen megújult, ma-
gasföldszinti, két szoba + étkezős, re-
dőnyös, új bejárati ajtóval, csináltatott 
konyhabútorral, azonnal beköltözhető 
56 nm-es lakás 14,8 milló forintért el-
adó. 0630/202 41 76

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.

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

Tel.: 0630/914 11 41

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

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

GÁZKÉSZÜLÉK
karbantartás – tisztítás

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

VÍZÓRACSERE
a legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
géppel, falbontás nélkül!

INGYENES KISZÁLLÁS
061/401 08 09

Pintér Zoltán víz-gázszerelő

A Filharmónia Magyarország 
„A muzsika világa” bérletso-
rozatát sikerült újra elhozni 

a Csilibe, Pesterzsébet Önkormány-
zata és a Csili Művelődési Központ 
támogatásának köszönhetően. 

A klasszikus értékek megismerésé-
hez, megőrzéséhez, a koncertlátogató 
közönség neveléséhez fontos kiindu-
lópontot jelentenek ezek a hangver-
senyek. Segítségét nyújtanak a gyere-
kek zenei kultúrájának fejlődéséhez. 

November 29-én a Filharmónia 
Magyarország „Ezer év kórusai” cí-
met viselő koncertprogramjával nagy 
sikert aratott az általános iskolák 
felső tagozatos tanulói körében. A 
közös éneklés, a kórus-éneklés ha-

gyománya több mint ezer évre nyúlik 
vissza az európai zenetörténetben. A 
Nemzeti Énekkar műsora a kezdeti 
egyszólamú gregorián dallamoktól a 
reneszánsz madrigálokon, a barokk 
korálokon keresztül idézte fel a kó-

rusművészet évszázadait. Koncertjü-
kön romantikus szerzők nagyszabású 
kompozíciói valamint kortárs szerzők 
különleges és népszerű művei is el-
hangoztak. A kórusműveket Sárosi 
Csilla, a Nemzeti Énekkar tagja is-
mertette meg a gyerekkel, számos 
érdekes történetet mesélve. A kórust 
Bencsik Pál vezényelte. 

Izgatottan várjuk a következő két 
előadást! 

Rózsavölgyi Ildikó

Pesterzsébet Önkormányzata 
jóvoltából idén is Mikulás-na-
pi műsor várta a kisgyerme-

kes családokat a Városháza előtt.  
December 6-án délután a Zűrzavar 
Zenekar adott koncertet, közben 
szokott helyén, a karácsonyfa előtti 

trónusán a Mikulás várta apró aján-
dékkal a kicsiket. A Csili étterem 
jóvoltából idén is megkóstolhattuk 
a „sevége-sehossza” Erzsébet-süte-
ményt, mellé a gyermekeknek forró 
teát, a felnőtteknek forralt bort kí-
náltak.                y.

Rendhagyó ének-zene óra 

Itt járt a Mikulás

MEGHÍVÓ
A 90 éves 

József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola 

tanulói és tanárai szeretettel várnak 
minden érdeklődőt 

KARÁCSONYI HANGVERSENYÜKRE

2016. december 16-án, pénteken 15.30 órakor 
a Szent Erzsébet Főplébániatemplomban  (XX. ker. Erzsébet tér 1.) 

Megközelíthető: 23-as, 148-as, 66-os busszal 
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Az előző évekhez hasonlóan 
2016-ban is novemberben kerültek 
megrendezésre a Felnőtt NB I és NB 
II-es Csapatbajnokságok.

Szakosztályunk mindkét osz-
tályban állított ki csapatot. Az NB 
I-ben a tavaly megszerzett második 
helyünknek köszönhetően kiemelt-
ként vártuk a sorsolást, ahol eldőlt, 
hogy az elődöntőben kapcsolódunk 
be a küzdelmekbe. Az első mérkő-
zésekre 2016. november 8-án került 
sor, ahol fiatal csapatunk hazai pá-
lyán az FTC-t fogadta. Ezen a napon 
az oda- és visszavágó mérkőzések is 
lezajlottak. Szakosztályunk a felnőtt 
csapatbajnokságok történetében 
eddig soha nem látott, hatalmas 
pontkülönbséggel győzte le a Fe-
rencvárost. Csapatunk tagjai sem az 
oda-, sem a visszavágók során nem 
szenvedtek vereséget, Juhász Ben-
ce, Andriy Kvyatkovskyy, Losonczi 
Ottó, Ilias Bekbulatov, Nagy Péter, 
Nagy Mihály, Kéri Zoltán, Zaynulla 
Kurbanov és Majoros Ármin Mózes 
is magabiztosan hozták a meccseiket, 
összesítésben 65:1 arányban bizo-
nyultunk jobbnak ellenfelünknél, így 
a döntőbe jutottunk.

Másnap november 9-én, Csepe-
len került sor NB II-es csapatunk 
csoportmérkőzéseire, ahol egyben az 
is eldőlt, ki lesz az NB I-es csapatbaj-
nokság döntőjében az ellenfelünk.

NB II-es csapatunk ellenfelei a 
Pénzügyőr SE, a Cegléd és a Csepel 
második számú csapatai voltak. Arra 
készültünk, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan csapatunk ismét bejut a 
döntőbe, ám elképzeléseink másképp 
alakultak. A csepeliek megcserélték 
az NB I-es és NB II-es csapatukat, így 
a csoportmérkőzések során második 
csapatunk a csepeliek első számú 
csapatával találkozott, amely váloga-
tott versenyzők sorát vonultatta fel a 
mérkőzésen. 

Az odavágó mérkőzések során a 
Pénzügyőr SE-t 28:5, a Ceglédet pe-
dig 31:5 arányban győztük le. A cse-
peliek ellen nagyszerűen helytálltak 
birkózóink, de sajnos 22:11-re vere-
séget szenvedtünk. Az eredmények 
alapján a visszavágó mérkőzések már 
csak formalitásnak tűntek, a Pénz-
ügyőr csapatát és a Ceglédet ismét 
sikerült nagy arányban megvernünk, 
Csepeltől pedig 23:11-es vereséget 
szenvedtünk, ezzel csapatunk 4. he-
lyen végzett a 2016. évi Felnőtt NB 
II-es Csapatbajnokságon.

NB II-es csapatunk 
tagjai: Magnucz Richárd, 
Szenttamási Tamás, Ma-
kula Ramón, Fodor Ger-
gő, Mohácsi Martin, Fék 
Szabolcs, Madarasi Gábor, 
Kertész László, Tóth Ben-
degúz, Starosciák Adrián, 
Starosciák Tamás, Racolta 
Eduárd, Rögler Gábor, 
Mertse Ádám, Atkári Ta-
más, Vasas Zoltán, Ármán Márió.

Mint már szó volt róla, ezen a 
napon dőlt el, ki lesz az NB I-es csa-
patunk ellenfele a döntőben. Erre a 
Csepelnek és a Vasasnak volt lehető-
sége, ám a csepeliek ellen az angyal-
földiek nem tudtak kiállni, mivel a 
kötelező hat versenyző helyett csak 
öt fővel tudtak szabályosan megje-
lenni a mérlegelésen. Ezzel kiderült, 
hogy a Csepel első számú csapata 
küzdelem nélkül került be az NB I 
döntőjébe csapatunk ellenfeleként.

A döntő első mérkőzésére novem-
ber 16-án, a Kruj Iván Sportcsar-
nokban került sor, ahol csapatunk 
az elődöntőhöz hasonlóan vesztett 

mérkőzés nélkül, megsemmisítő 33:2 
arányú győzelmet aratott a Csepel 
ellen. 

A döntő visszavágójára szintén a 
Kruj Iván Sportcsarnokban került 
sor világszínvonalú körülmények 
között. A mérkőzések előtt Losonczi 
Ottó, szakosztályunk 
elnöke, Szabados 
Ákos, Pesterzsébet 
polgármestere, va-
lamint a Magyar 
Birkózó Szövetség 
részéről Farkas Tibor 
főtitkár köszöntöt-
te a vendégeket. A 
mérkőzések előtt lát-
ványos bemutatókat 
tekinthettek meg a 
kilátogatók.

A döntő vissza-
vágója előtt szakosz-
tályunk tehetsége, 

Sleisz Gabrilla válogató mérkőzésére 
került sor Barka Emese ellen, a nem 
olimpiai súlycsoportok világbajnoksá-

gán való részvételért. Sajnos Gabi két 
mérkőzésen vereséget szenvedett.

A döntő visszavágója a 
várakozásoknak megfelelő-
en alakult, birkózóink sorra 
hozták a meccseiket, 25:7 
arányban legyőztük Csepel 
csapatát, így összesítésben 
58:9 arányban megszerez-
tük a felnőtt csapatbajnoki 
címet.

Az NB I-es bajnok-
csapat tagjai: Andriy 

Kvyatkovskyy, Asharin Roman, Ilias 
Bekbulatov,  Juhász Bence, Kéri Zol-
tán, Kozub Szergej, Losonczi Ottó, 
Majoros Ármin Mózes Nagy Mihály, 
Nagy Péter, Zaynulla Kurbanov,

November 20-án került sor a 
serdülő szabadfogású országos baj-

nokságra, amely azért kerül be az 
ESMTK történelemkönyvébe, mert a 
versenyen a 100 kg-os súlycsoportban 
Szilágyi Erik megszerezte szakosztá-
lyunk 150. magyar bajnoki címét.

November 26-án foly-
tatódott 10 éves jubileumi 
ünnepségsorozatunk. A 
Csili Művelődési Központ 
Színháztermében került 
megrendezésre az ünnepi 
sportbálunk. 10 évvel ez-
előtt ugyanezen a napon, 
november 26-án vettek 
részt az újjáalakult ESMTK 
Birkózó Szakosztály ver-
senyzői először versenyen, 

ahol 13 indulónkból 7-en éremmel 
térhettek haza. Az elmúlt 10 évben 
731 versenyen vettünk részt, ame-
lyeken összesen 5445 érmet gyűjtöt-
tünk. Mára 152 magyar bajnokkal, 
102 diákolimpiai bajnokkal és 254 
Budapest bajnokkal büszkélkedik 
szakosztályunk. Emellett diák, ser-
dülő, utánpótlás és felnőtt csapatbaj-
nokságokon 18 alkalommal állhat-
tunk a dobogó legfelső fokára.

A rendezvény fővédnökei dr. 
Hiller István országgyűlési képvise-
lő, a Parlament alelnöke és Szabados 
Ákos polgármester voltak. A bálon 
megjelentek azok a közéleti személyi-
ségek, képviselők, edzők, birkózók, 
szülők, akik az elmúlt 10 évben aktív 
részesei voltak szakosztályunk siker-
sorozatának. 

10 éves az ESMTK Birkózó Szakosztálya
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November 5-én a sziget-
szentmiklósi Városi Sport-
csarnok adott otthont a 

Magyarországi Goju-Ryu Karate-
Do Szövetség és a Seinchin Kara-
te Sportegyesület által szervezett 
XXI. WKF Karate Diákolimpiá-
nak. 

A versenyre 53 egyesület 467 
versenyzője nevezett be az ország 

különböző általános és középfo-
kú oktatási intézményeit, iskoláit 
képviselve a 6-21 éves korosztá-
lyokból.

A csapatok és a vendégek üd-
vözlését követően dr. Mészáros Já-
nos, a Magyar Karate Szakszövetség 
elnöke, a MOB alelnöke megnyitó 
beszéde következett, majd Hohl 
László a szigetszentmiklósi önkor-

mányzat nevében köszöntötte a 
megjelenteket. Dr. Mészáros Já-
nos megnyitó beszéde végén külön 
gratulált a 2016. október 25-30. 
között megrendezett WKF Senior 
Világbajnokságon elért helyezésért 
Tadissi Marcialnak és Hárspataki 
Gábornak.

A verseny főbírájaként Falusi 
Márton WKF nemzetközi bíró meg-
nyitotta a versenyt, majd felügyelte 
a bírói munkát a nap folyamán. A 
program a 6-7, 8-9 évesek verseny-
számaival folytatódott, majd korosz-
tályonként haladt a 10-11, 12-13, 
kadet és junior, U21 kategóriáig, 
formagyakorlat és küzdelem ver-
senyszámokban. 

A gyerek korcsoportokban után-
pótlás és haladó bontásban, így azok 
a gyerekek is indulhatnak a diák-
olimpián, akik még kevesebb rutin-
nal és tudással 
rendelkeznek, 
így viszont szín-
vonalas körül-
mények között, 
komoly mezőny-
ben szerezhet-
nek versenyzői 
tapasztalatot és 
sikereket.

Az évről évre 
egyre összeszo-
kottabb szerve-

zői, rendezői csapat nagyon gör-
dülékenyen bonyolította le a közel 
500 versenyző részvételével lezajlott 
sporteseményt. 

A formagyakorlatok és a küz-
delmek egy időben 6 küzdőtéren 
mentek, az eredményhirdetések, 
éremátadások pedig folyamatosan 
zajlottak.

– Szeretnénk ezúton is megkö-
szönni a nevezett csapatok részvé-
telét, a támogatók segítségét és a bí-
rók, szervezők, rendezők munkáját. 
Mindenkinek gratulálunk a sikeres 
eredményekhez. 

A jövő évi WKF Karate Diák-
olimpia időpontja 2017. novem-
ber 11., ahova várunk minden 
hazai klubot és csapatot – mondta 
Harsányi László, a Magyarországi 
Goju-Ryu Szövetség elnöke.
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Az alapstílus, a japán Wado-ryu 
mellett egyéb irányzatokkal is fog-
lalkoznak, így a klasszikus karaté-
val együtt megjelenik a földharc. 
Mielőtt bárki brutális verekedésre 
gondolna, természetesen a gyerekek 
szintjének megfelelő módon űzik a 
sportot a fogyatékkal élő srácok. A 
lényeg, hogy ne legyen sérülés, főleg 
azért ne, mivel tanulásban akadályo-
zott és kerekesszékes sportolók egy-
aránt lejárnak edzésre.

Sensei Halász Attila, a Benedek 
Elek iskola Békés Harcosok Dojo 
sportkörének vezetője elmondta: az 
integrált karate teljes egészében a 
fogyatékkal élőkre specializálódott, 
bevonhatók a mozgáskorlátozottak 
és a látássérültek egyaránt, ráadásul 
nem kizárólag egymással, de ép part-

nerekkel is edzenek. Csakúgy, mint 
például a tánc esetében, itt szintén 
egymásra kell hangolódniuk a part-
nereknek, adott esetben ép és sérült 
fiatalnak.

– Van, hogy a vak edzőtársamat 
támadják ötféle módon, és azokat 
neki hárítania kell…

– Mint a bekötött szemű Luke 
Skywalkernek a Csillagok háború-
jában?

– Annyi előnye azért van, hogy 
tudja, honnan várja a támadást – 
magyarázta a sensei, hozzáfűzve: a 
versenyrendszer differenciáltan oszt-
ja össze a versenyzőket.

A többi para sportághoz hason-
lóan már megszületett para-karate, 
ráadásul egymást érik a nemzet-
közi versenyek. Magyarországon a 

fogyatékkal élő karatésok 90 
százaléka a Békés Harcosok 
Dojo-ban sportol. A közelmúlt-
ban Tehetségpontot hoztak 
létre a Benedekben, amelynek 
egyik pillére éppen a karate. 
Így megnyithatják a sportkört, 
amelyhez bárki csatlakozhat az 
iskolán kívülről.

Halász Attila elmagyarázta: 
hasznos a karate, mivel a test 
mindkét oldalát azonos módon 
megmozgatja, fegyelemre szok-
tat, fejleszti a légzéstechnikát, 
a koncentrációt, kontrollált 
keretek között vezeti le a fe-
szültséget.

A 2020-as tokiói olimpián bemu-
tatkozó sportágként ott lesz a karate, 
illetve a paralimpián a para-karate. 
Méghozzá ez utóbbi nem csupán 
bemutatkozóként, egy alkalommal, 
hanem véglegesen helyet kapott a 
sportágak közt.

A közelmúltban fejeződött be 
Linzben az összkarate világbajnok-

ság, ahol a Benedekes Csatári Já-
nos ezüstérmet szerzett, ezzel kvó-
tát a paralimpiára. Addig pedig két 
világversenyre és két nemzetközi 
versenyre hívták az erzsébeti para-
karatésokat. 2018. áprilisában a 
magyar szövetség szervezi a soroksári 
sportcsarnokban az I-Karate Global 
világbajnokságot.

D. A.

Benedekesek, irány a paralimpia!

Karate diákolimpia

Sensei Halász Attila évtizedek óta karatézik. A feketeöves, három danos 
mester gyógypedagógusi és edzői képesítéssel került a Benedek Elek Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézetbe testnevelőnek. Öt esztendeje lesz, hogy belga mintára el-
indította para-karate edzéseit. 
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Nagyszerű évet zártak a Csili 
Művelődési Központban mű-
ködő HRM Dinamik Aerobik 
Stúdió versenyzői. 

November 26-án, a 12. 
Országos Dinamik Aerobic 
Challenge Kupával véget 
ért a 2016-os évad. A stúdió 
versenyzői, hasonlóan, mint 
az előző versenyeken, most is 
számos kupával tértek haza. 
Egyéniben Korona Petra, 
Hosszú Nikolett és Battai 
Dorina első helyen végzett, 
sőt, Dorina a vándorkupát is 
elhozta, mivel az idei verse-
nyeken mindig aranyérmet 
szerzett. Búzás Liliána, Far-
kas Csenge és Farkas Csilla 
harmadikként állhatott do-
bogóra, míg Mucsi Rebeka 
hatodik lett.

Duóban Bödös Anna és 
Palczer Vivien második lett. 
Mzayik Jázmin és Novotny 
Lili a dobogó harmadik foká-
ra állhatott, és a vándorkupa 
is hozzájuk került.

Free Styleban 
a Hópárducok 
formáció (Battai 
Mira, Buzás Lili-
ána, Cseke Betti-
na, Fürcht Fanni, 
Mucsi Rebeka, 
Mzayik Jázmin, 
Novotny Lili, 
Weibel Bianka) 
szintén második 
lett, míg csapat-
ban az Ördögök 
(Battai Dorina, 
Farkas Csilla, 
Fehér Nóra, 
Hosszú Niko-
lett, Király Ale-
xandra) második 
helyezést értek 
el. Ez a csapat, 
mint Horváthné 
Rabóczki Mónikától meg-
tudtuk, 2006 óta versenyez, 
és az elmúlt évtizedben szá-
mos sikert ért már el.

A Dance csapat, azaz a 
Szenyoriták (Bödös Anna, 
Dinó Bianka, Kovács Kamil-

la, Palczer Vivien) fergeteges 
előadásukkal csupán egy 
ponttal maradtak le a dobo-
góról.

Ne feledkezzünk meg a 
kisóvodásokról sem, akik 
minden versenyen nagyon 

izgulnak. Ők az évadzáró ver-
senyről ezüst- és bronzérem-
mel tértek haza, név szerint 
Balogh Mira, Buzás Armilla, 
Farkas Zselyke és Pándi 
Boglárka, valamint Dobos 
Zselyke, Jójárt Rebeka, Var-

ró Barbara és Varró Vivien.
Horváthné Rabóczki Mó-
nika ezúton is mond köszö-
netet minden versenyzőnek, 
aki szorgalmával és kitartá-
sával hozzájárult a nagyszerű 
eredményekhez.               y.

Hatalmas sikereket hozott a november a 
pesterzsébeti RÓK And Roll Sportegyesü-
let párosainak. November 13-án Svájcban, 
Schaffhausenben világkupát, november 19-
én pedig az oroszországi Sochi városában 
világbajnokságot rendeztek a serdülő és 
junior rock and roll párosoknak. Mindkét 
versenyen két RÓK-páros indult: serdülő 
korosztályban Csanki Gábor és Poncz Zsófia, 
juniorban Czanik László és Dobay Dóra. 

A svájci világkupán a Csanki-Poncz duó 
a második helyen zárta a viadalt, ezzel az 

éves világranglistán is feljöttek a 2. pozíci-
óba, míg a Czanik-Dobay kettős sorozatban 
immár 4. világkupa győzelmét szerezte, és 
ezzel elhódította a 2016-os Világranglista-
győztes címet is. 

Egy héttel később Oroszországban a ser-
dülő páros mindössze 4 tizeddel csúszott le 
a döntőről, 7. helyen végeztek, míg Czanik 
László és Dobay Dóra világbajnok lett. Így az 
idei évben az összes rangos nemzetközi trófeát 
begyűjtötték (4 világkupa, világranglista, Eu-
rópa-bajnokság, világbajnokság).         cz

59 ország részvételével 
zajlott a 8. WBPF Testépítő 
Világbajnokság Thaiföldön, 
Pattayán december 2-a és 
4-e között.

Masters 60+ kategó-
riában hazánkat a Fitness 
2000 versenyzője, a Pester-
zsébeten élő Medek Tibor 
képviselte, és az előkelő 4. 
helyezést sikerült megsze-
reznie.

Csapatversenyben 95 
résztvevővel a thai verseny-
zők lettek az elsők, a máso-
dik helyezést a 82 versenyzőt 
indító ukránok érték el, a 9 

fős magyar csapat pedig – 3 
arany, 1 ezüst-, 1 bronzérem-
mel és 2, pontszerző 4. hely-
lyel – a harmadik lett.

Medek Tibor a világbaj-
nokságot megelőzően Ro-
mániába kapott meghívást 
két, egymást követő test-
építő versenyre. November 
19-én Lugosban a Florin 
Teodorescu Classic verse-
nyen, másnap pedig Temes-
váron a Szabadság Kupán 
vett részt, és hozta el mind-
két helyről az aranyérmet 
masters 60+ kategóriában.

y.a.

Egy verseny, tizennégy kupa

RÓK And Roll világbajnokok Testépítő vb
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