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Advent Pesterzsébeten

Aranykezű mestereink

Idén tizenöt, a lakosság közmegelégedésére több évtizede kitűnő szakmai tevékenységet végző pesterzsébeti mester vehette át az Aranykezű
mester kitüntetést.
2. oldal

Megújult a pesterzsebet.hu

December 11-e óta élesben működik
Pesterzsébet Önkormányzatának új
honlapja, amelyen a felhasználók
gyorsan, kevés kattintással megtalálhatják a keresendő információkat.
6. oldal

100 év, 70 év, 50 év

Legújabb, Mini Acoustic World:
Bartók on Rock címűt mutatja be január 22-én, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából Török Ádám és zenekara a Csili Művelődési Központban.
11. oldal

Jó úton a cél felé

Az ESMTK a második helyen zárta a
Keleti csoportban az őszi szezont. A
piros-fehérek a 16 meccset 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és csupán 2
vereséggel zárták.
21 . oldal
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Képviselő-testületi ülésen történt
Egyperces néma felállással kezdődött a képviselő-testület december
7-ei ülése. A résztvevők Gergő Ferenc volt önkormányzati képviselőre
emlékeztek, aki életének 70. évében
hunyt el.
***
A képviselők döntése értelmében
Pesterzsébet Önkormányzata 2 millió forinttal járul hozzá a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozóinak
jutalmazásához.
***
Folytatódhat a Hullám Csónakházak felújítása, miután a képviselők

döntöttek a Fővárosi Önkormányzat
és Pesterzsébet Önkormányzata közötti támogatói szerződés aláírásáról.
Az elnyert pályázati pénzből és a
kerület önrészéből az I. számú Csónakház épületében csónaktárolót, a
galérián pedig szaunát és öltözőket
alakítanak ki. A fejépület emeletén
kiadható apartmanokat létesítenek,
felújítják a meglévő tároló fülkéket,
valamint kis karbantartó műhelyt
építenek.
***
Egyéni képviselői indítványra új,
kerítés nélküli, táblával kijelölt kutyafuttatókat alakíthatnak ki Pester-

zsébeten, egyelőre kísérleti jelleggel.
Az egyik előzetes felmérés után – az
Előd utca, Kakasdomb, Vasút sor
(Kiserdő) és az Eperjes utcai parkolóház által határolt, mintegy 3600
négyzetméteres területen, a másik
– későbbi döntés alapján – a Pesterzsébeti lakótelepen, vagy annak közvetlen környezetében kapna helyet.
***
A képviselők jóváhagyásával szabadtéri kosárlabdapályát létesít a Tehetséges Fiatalok Basketball Players
SE sportszervezet közreműködésével
a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége. A Pesterzsébet Önkor-
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mmár 10. éve, hogy – Szabados
Ákos polgármester kezdeményezésére – a Vállalkozók napja
alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata a kerületi kereskedelmi és
iparkamara jóváhagyásával elismerésben részesíti a lakosság közmegelégedésére több évtizede kitűnő
szakmai tevékenységet végző pesterzsébeti mestereket.
A lakossághoz intézett felhívásra
érkezett jelölések, valamint a ke-

rületi kereskedelmi és iparkamara
felterjesztése alapján idén tizenöt,
Pesterzsébeten példaértékűen tevékenykedő vállalkozó, szolgáltató vehette át a „Pesterzsébet Aranykezű
mestere” kitüntető címet december
11-én a Csiliben.
Velük együtt eddig összesen száznegyvennyolc helyi vállalkozó, szolgáltató kapta meg a kitüntető címet.
A kitüntetetteket Szabados Ákos
polgármester köszöntötte, és kö-
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Aranykezű mestereink 2017-ben
szönte meg nekik azt a színvonalas
munkát, amelyet az itt élőkért, az itt
élőknek végeznek.
A résztvevők az elismerő oklevelek átvétele után Berki Tamás
jazzénekes műsorát hallgathatták,
aki meglepetéssel is készült: improvizációt írt a pesterzsébeti aranykezű
mesterekről. Végül a kitüntetettek
az önkormányzat meghívására díszvacsorát költhettek el.
Sz. A.

mányzata tulajdonában álló területen, a Tótfalusi Kis Miklós sétányon,
a tűzoltóság és az idősek játszótere
között egy mobil félpályát és egy
mobil kosárlabdapalánkot helyeznek
ki, amely a szövetség tulajdonában
marad, karbantartásáról azonban 15
évig az önkormányzat gondoskodik.
Szintén az önkormányzat vállalja a
létesítmény megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok és a
körbekerítés költségeit. A pálya hétköznaponként 8 és 20, hétvégenként
pedig 10 és 20 óra között tart majd
nyitva.
Sz. A.
Aranykezű mesterek:
Szemők Martina könyvelő
Szikora Györgyi fodrász
Schwartz Istvánné bőrdíszműves
Nagy József szobafestő-mázoló
Montág Péter autóvillamossági
szerelő
Simon Gedeon asztalosmester
Erős Áron faipari mérnök-asztalos
Tóth Gergely pék
Böszörményi Zsolt üveges
Böszörményi Péter üveges
Delyné Pásztor Margit kozmetikus
Zsarnóczky Gyula fotós
Viniczai Jánosné kereskedő
Vizkeleti Edit kereskedő
László Péter víz- és gázszerelő

Tájékoztató az év végi
csökkentett
ügyfélfogadás
rendjéről
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2017. december 21. és 2017.
december 31. között csökkentett
ügyfélfogadási renddel működik.
Utolsó munkanap:
2017. december 20. (szerda)
ügyfélfogadás 14.00 óráig
Első munkanap:
2018. január 2. (kedd)
A csökkentett ügyfélfogadási időszak
alatt 2017. december 27-én (szerdán) 08.00 órától 14.00 óráig a következő szervezeti egységek tartanak
ügyfélfogadást:
• Hatósági Osztály
• Pénzügyi és Számviteli Osztály
• Közművelődési, Egészségügyi és
Szociális Osztály
• Szervezési Osztály
• Rendvédelmi Osztály

ADVENT

2017. december 19.

Ünnepre hangolódás
Az ünnepségen Szabados Ákos
polgármester köszöntötte a szép
számban megjelent érdeklődőket.
Mint mondta: – A gyertyagyújtás
elsősorban lelki megvilágosodásunkat segíti, és ráhangolódásunkat az
ünnep lényegére, a szentestére, és
annak legfőbb mondanivalójára, az
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December 3-án, advent első vasárnapján tartotta a Városháza előtt Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti Lengyel Önkormányzat közös adventi
gyertyagyújtását.

egymás iránti szeretetre, hitünk minél mélyebb és erősebb megélésére
és továbbadására – fogalmazott a
polgármester, aki a folytatásban kifejtette: az itt összegyűlők évről évre
valóban ünnepi hangulatban, egymással baráti szót váltva, kezet fogva, szép estét töltenek együtt.

A karácsony illata
Gyermekkora karácsonyairól, az ünnephez fűződő szép emlékeiről kérdeztük
Szabados Ákost. A polgármester többek között elárulta, hogy számára az egyik
legkedvesebb ajándék a mai napig a könyv.

– Milyen gyermekkori emlékei
vannak a karácsonyról?
– Én voltam a családban a legkisebb, a bátyám 17, a nővérem 14
évvel volt idősebb nálam, így ünnepekkor én voltam a család közepe, nekem a karácsony mindig
a kényeztetés időszakát jelentette.
Szerény körülmények között éltünk
az akkori XX. kerületben, öten egy
szoba-konyhás, előszobás lakásban.
Kisgyermekkorom karácsonyairól a
mai napig a sütemény, a széntüzelésű kályhára feldobott narancshéj
illata jut először eszembe.
Amikor iskolás lettem, életünk
megváltozott, édesapám meghalt, a
testvéreim pedig családot alapítottak, egy-egy gyermekük született,
így évekig nyolcan éltünk 38 négyzetméteren. Anyukám úgy próbálta
megoldani a helyszűkét, hogy mind
a konyhát, mind a szobát lefeleztük, így mindenkinek lett külön kis
kuckója. Ebben a helyzetben a karácsony megsokszorozódott, mert

mindenki állított a saját szobájában
karácsonyfát. Szenteste helyiségről
helyiségre jártunk, mindenhol ajándékoztunk, köszöntöttük egymást,
a végén pedig Anyukám szobájában
gyűltünk össze valamennyien.
Ami még a mai napig hiányzik, az
az, hogy akkoriban több volt a fehér
karácsony, ami az ünnepet még han-

3

– A kivilágított sétáló utca és az
adventi vásár fontos kelléke az ünneplésnek, de az igazi tartalmat az
együttgondolkodás, a közös elmélyülés és a megnyugvás adja – hangsúlyozta.
A polgármester elmondta, hogy
kicsit más lesz ez az adventi időszak
a korábbi évekhez képest, hiszen az
önkormányzat új, elsősorban gyermekprogramokkal várja az érdeklődő családokat a Mikulásházban.
Rajk János, az Árpád-házi Szent
Erzsébet Főplébánia káplánja egyházi szertartását e szavakkal kezdte: –
Hogy egybegyűltetek, kifejezi, hogy
közösségben szeretnétek elkezdeni
az ünnepre készülést.
– Emlékezünk az első eljövetelre, ami a választott nép életében
következett be, akik várták a Messiást, a Megváltót. A második eljövetel a jelenben történik, mert Isten ma is kopogtat mindannyiunk
szívén. Nemcsak a történelembe
akart belépni, de szeretne a személyes életünkbe is. A harmadik
eljövetel a történelem végén lesz,
amikor Krisztus másodszor jön el
ebbe a világba, dicsőségesen, megítélve azt, és megítélve bennünket

egyenként – mondta a káplán. –
Ilyenkor megfogadunk dolgokat,
például, hogy lemondunk valamiről, de megfogadhatnánk, hogy
odafigyelünk a másikra, próbálunk
többször biztató szavakat mondani, meghallgatni. Egy nagy családot alkotunk, fontos odafigyelni
a másikra, gondolni a másikra,
mert felelősek vagyunk egymásért.
Apró jócselekedeteink bennünket
nemesítenek, és Krisztusnak is
örömet okozunk. Így tudunk neki
ajándékot készíteni a születésnapjára.
Ezt követően Rajk János megáldotta az adventi koszorút, majd
meggyújtotta az első gyertyát.
Az ünnepség végén a résztvevők
a Csili Népdalkör karácsonyi dalait
hallgathatták meg, majd a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából friss
pogácsa, valamint forró tea, forralt
bor várta őket.
Kerületünk 6 évvel ezelőtt szervezett először adventi gyertyagyújtást, Juhász Lajosné alpolgármester
és a lengyel nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, Pesterzsébet
Önkormányzata támogatásával.
D. A.

gulatosabbá teszi. Azért is szerettem
a karácsonyt, mert olyan filmeket
sugároztak a tévében, amiket hétköznapokon nemigen lehetett látni,
tetejében ilyenkor többet is tévézhettem.
– Mi került akkoriban a fa alá,
majd az ünnepi asztalra?
– Nálunk mindig volt könyv a karácsonyfa alatt. Ahogy megtanultam
olvasni, mindig könyvet kértem és
kaptam karácsonyra, ez volt a legszebb ajándék számomra. Nagyon
szerettem a kalandregényeket, és
már egészen korán elkezdett érdekelni a történelem.

A hagyományos karácsonyi menü
halászlé és mákos guba volt, valamint az elmaradhatatlan bejgli, amiből versenyt sütöttek a család és a
szomszédok asszonyai.
– Ezekből a tradíciókból mit őrzött meg felnőttkorára, mit adott
tovább saját gyermekeinek?
– A szentestét szűk családi körben, Anyukámmal, feleségemmel
és két kisebb gyermekemmel, Lilivel
és Balázzsal töltjük. Az azt követő
napokban találkozik az egész népes
család, bár az országban, a világban
szétszóródva élünk. Míg gyermekkoromban nagy, terített asztalra
fizikálisan nem volt lehetőség, ma
már mindannyian le tudunk ülni egy
asztal köré.
A mi karácsonyfánk alá is kerül
könyv, számomra a mai napig ez az
egyik legkedvesebb ajándék, de szerencsére gyermekeim is nagyon örülnek neki. Az ünnepi asztalról most
sem hiányozhat a halászlé, a mákos
guba azonban száműzetésbe került,
mivel rajtam kívül senki nem szereti. Tévézni ilyenkor a gyerekekkel
együtt szoktunk, azt azonban hozzá
kell tennem, hogy a gyerekmesék
túlkínálatából ma már nagyon nehéz
választani.
Sz. A.
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Ingatlanok előtti közterületek gondozása

Felhívjuk a kerületben élő lakosok figyelmét, hogy a közösségi együttélést szabályzó rendeletek mind a kertes házas övezetek ingatlantulajdonosaira, mind a
társasházakra vonatkozó feladatokat, kötelezettségeket fogalmaznak meg.
Az ingatlanhasználóknak és a társasházaknak gondoskodniuk kell az ingatlanon
belüli és az ingatlan előtti terület úttestig terjedő részének (járda és zöld sáv, vagy
burkolt padka) gondozásáról.
Az ingatlan előtti terület tisztántartása magában foglalja a területen található szemét összeszedését, a járda rendszeres söprését, a zöldsávban lévő cserjék, sövé-

2017. december 19.

nyek metszését és gondozását, őszi időszakban az avar eltávolítását (társasházak
esetében is!).
A zöldterületek kaszálása folyamatos figyelmet igényel, ahogyan a téli hóeltakarítás,
síkosságmentesítés is kiemelkedően fontos feladat.
A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell továbbá az ingatlanról a közterületre benyúló, gyalogosközlekedést akadályozó vagy zavaró faágak, gallyak visszametszéséről.
Tájékoztatjuk az ingatlanok tulajdonosait, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása
esetén Pesterzsébet Önkormányzata hatósági eljárást indíthat, mely során közigazgatási bírság kiszabására is sor kerülhet.

KÖZMEGHALLGATÁS

Fogadóóra

A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. január 12-én, pénteken 17.30 órakor tartja
közmeghallgatását a Budapest Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Synopsis termében.
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
fogadóórája 2018. január 11-én, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

NEM KAPOTT PESTERZSÉBET ÚJSÁGOT?
Kérjük, amennyiben a lap december
19-ei megjelenését követően 2 napon
belül (december 21-e) nem érkezett
meg postaládájába (társasház esetén a
külső gyűjtőbe) a Pesterzsébet újság,
név és cím bejelentésével január 2-áig
jelezze a szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu e-mail címen vagy a 0630/811 26
56-os telefonszámon!
Köszönettel: Szerkesztőség

Téli krízishelyzettel kapcsolatos
tájékoztatás
– Amennyiben valakinek fűtetlen lakásban élő emberekről,
családokról van tudomása, tegyen bejelentést
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Budapest XX.,Pázsitos stny
7., telefon: 283 0283, 283 0227, 06/20 515 08 27)!
– A fővárosi hajléktalanellátásról információ kérhető
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól (Budapest XX.,
Pázsitos stny 7., telefon 283 0227, 283 0283, Mobil: 06 20-515-08-27).
– Éjszakai, hétvégi időszakban információ kérhető
a Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatától
(telefon: 286 3048).

HIRDETMÉNY
Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!
2018-ban országgyűlési képviselőket választunk. A választások pontos időpontja még nem ismeretes. A választások lebonyolításához a következő választási ciklusra
szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően a szavazatszámláló bizottságok
tagjait újból meg kell választani.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak elsődleges feladata a választás szavazóköri eredményének megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási munkába, és a kerületben állandó lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban!
A szavazatszámláló bizottságnak a XX. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet a tagja, ha máshol már választási bizottság, vagy választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban
áll, valamely pártnak a tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, vagy központi államigazgatási
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A szavazatszámláló bizottságok tagjait, valamint a póttagokat az önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek, kötelező oktatáson vesznek részt.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!
Jelentkezési határidő: 2018. január 26.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján (Bp. XX., Kossuth L. tér 1.),
illetve letölthető Pesterzsébet honlapjáról (www.pesterzsebet.hu)
A nyomtatványon leadott jelentkezésüket a következő címre várjuk: Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály (Budapest, XX., Kossuth L. tér 1. I. emelet 71.)
Felvilágosítást a következő telefonszámon kérhetnek: 289-2548
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
Helyi Választási Irodavezető

KARÁCSONY

2017. december 19.
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hagyományokhoz
híven
idén is karácsonyi ünnepség keretében vehetett át
karácsonyi ajándékot 50 pesterzsébeti nagycsalád Pesterzsébet Önkormányzata és Pintér Gyula, kerületünk mecénása jóvoltából.
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Ajándék a nagycsaládosoknak Nyugdíjas óvónők karácsonya
A Csili Művelődési Központ színháztermében rendezett ünnepségen
december 13-án délután Szabados
Ákos köszöntötte a vendégeket, kívánt nekik áldott, békés karácsonyt
és boldog újesztendőt.
A beszédet követően Portéka
Színpad karácsonyi műsorával kedveskedett a
megjelent családoknak
Pesterzsébet
Önkormányzata.
A rendezvényen megjelentek a műsor után a
helyszínen vehették át a
tartósélelmiszer-csomagokat, a többi család a
polgármesteri hivatalban
kapja meg a névre szóló
ajándékot.
Sz.

December 12-én a Csili étteremben köszöntötte Pesterzsébet Önkormányzata
a kerületben évtizedeken át tevékenykedett óvodapedagógusokat és dadusokat, akiknek műsorral és ajándékkal is kedveskedett a városvezetés.

Nyolcvan nyugdíjas óvodapedagógus, illetve dadus fogadta el az önkormányzat meghívását, és érkezett
meg a tiszteletükre rendezett karácsonyi ünnepségre.

hanem az év minden napján a szeretet és a megértés szellemében élnek,
és mindig arra törekedtek, hogy ezt
a szellemiséget továbbadják az ifjabb
generációknak – fogalmazott az alpol-

A program elején Juhász Lajosné
köszöntötte Szabados Ákos polgármester és a képviselő-testület nevében a vendégeket. – Tudjuk, hogy
az óvodapedagógusok gondoskodása,
törődése, odafigyelése minden ember
életében nagyon fontos. Egész életük során szeretettel veszik körül a
környezetükben lévőket, bensőséges
kapcsolatot alakítanak ki és tartanak
fenn. Önök nemcsak karácsonykor,

gármester, majd áldott karácsonyt,
egészségben és boldogságban gazdag
újévet kívánt a megjelenteknek.
A köszöntőt követően SimkóVárnagy Judit és Simkó-Várnagy
Mihály verses-zenés összeállítását,
majd a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája
Nyuszi csoportjának karácsonyi műsorát tekinthették meg a vendégek.
y.a.

kimaradnak. Számomra megtiszteltetés, hogy én lehetek itt Önökkel,
és beszélgethetünk egymással olyan
dolgokról, amelyekben tudunk
segíteni. Remélem, ezt a napot sikerül kicsit bearanyoznunk, mint
ahogy azt is, hogy az elkövetkező
időszakban lesznek még olyan események, rendezvények, amelyek
könnyebbé teszi az Önök számára

December 13-án tartotta a Kapitánypusztai Nappali Melegedő karácsonyi
ünnepségét, amelyen Pesterzsébet
Önkormányzata jóvoltából 80 darab,
tartós élelmiszert és tisztálkodási
szereket tartalmazó ajándékcsomagot, valamint Pintér Gyula, Pesterzsébet mecénása felajánlásából
szaloncukrot és narancsot kaptak a
melegedő „lakói”.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Karácsonyi csomag

A
Az ünnepségen Kovács Eszter
szociális ügyekért is felelős alpolgármester köszöntötte a megjelenteket Szabados Ákos polgármester,
az önkormányzat és a képviselőtestület nevében. – Azt gondolom,
az ünnep közeledtével mindenki
nagyobb figyelmet próbál a másikra fordítani. Nem szabad, hogy legyenek olyan emberek, közösségek,
akik, amelyek ebből a figyelemből

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Kosutiban gólyalábas manók invitálták december
6-án délután a gyermekeket
az interaktív Mikulás-napi műsorra,
amelyből természetesen nem hiá-

ezt az időszakot. Ilyenkor mindig
áldott, békés karácsonyt és boldog
újesztendőt szoktunk kívánni. Ezt
Önöknek is kívánom, mert hiszem,
mindig van előre és mindig van
feljebb, és bízom benne, hogy ennek elérésében az önkormányzat
és a melegedőt üzemeltető KERAK
Szociális Alapítvány tud segítséget
nyújtani – mondta.
y.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Itt járt a Mikulás
nyozhatott a közös játék, táncolás és
éneklés. Sötétedés után megérkezett
a Mikulás is, aki elbeszélgetett a gyerekekkel, majd szaloncukrot osztogatott.
y
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25 éves az Anyaoltalmazó Alapítvány
Haraszti István, az alapítvány
titkára felidézte az elmúlt két és fél
évtized főbb történéseit, bemutatta
a szervezet munkáját. Mint elmondta, 1992-ben, a rendszerváltást követően gyökeresen megváltoztak
a társadalmi viszonyok, amelyek a
családi életre is kihatottak. Az alapítvány célja kezdetektől az, hogy
a gyermekek állami gondoskodásba
kerülés helyett a szülővel maradjanak együtt. A gyermekközpontúság
fontos eleme, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtanak az otthon ideiglenes
kis lakóinak, amelyek hozzájárulnak
lelki, szellemi és testi fejlődésükhöz.
Az alapításkor a szervezet 2-3
évre tette működésének szükségességét, ehhez képest a mai napig tele
van nemcsak mindkét épülete, de
a várólistája is. Az elmúlt 25 évben
összesen 7269 főnek – köztük majdnem négyezer-ötszáz gyereknek – adtak otthont, az éves létszám 200 fő

körül alakul. A kliensek nagy része
általános iskolai végzettségű, de viszonylag nagy számban vannak azok
is, akik nem végezték el a nyolc osztályt. A két és fél évtized alatt csupán
egyetlen egyetemi végzettségű anya
kényszerült igénybe venni az ellátást.
Ami ugyanakkor jó hír, hogy az alapítvány munkatársainak gondozási
munkája eredményekkel jár: sokan
újrakezdik családi életüket.
Szabados Ákos köszöntőjében arra
emlékeztette a jelenlévőket, hogy a
rendszerváltás számos pozitív hozadéka mellett sok nehézséget is hozott.
– Az „Aki szegény, az a legszegényebb” mondás akkor különösen
megállta a helyét, de sajnos most
is érvényes, hiszen az akkor sokak
által megélt kedvezőtlen változásokon – a munkahelyek megszűnése,
a létbizonytalanság – sokan a mai
napig nem tudtak fordítani. Az a
tény, hogy az alapítvány munkája

Megújult a pesterzsebet.hu

A

z Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Informatikai Bizottság idén május 8-ai ülésén hozott határozatot arról, hogy a
honlap fejlesztésére, működtetésére
a polgármesteri hivatal új beszerzési
eljárást folytasson, amelynek végeredményeként már élesben működik Pesterzsébet Önkormányzatának
új honlapja. A www.pesterzsebet.
hu oldal a kor
igényeinek megfelelő, rendezett,
strukturált felépítésének köszönhetően a felhasználók
gyorsan,
kevés kattintással
megtalálhatják a
keresendő információkat. A keresést elősegíti a
hírek, események
csoportosításának
lehetősége, úgy, mint közélet, kultúra, oktatás, sport, közlemények,
ennek köszönhetően az olvasók egy
kattintással a kívánt tartalomhoz
ugorhatnak.

A megújult weblap mindenfajta
eszközön történő böngészést támogat, legyen szó asztali számítógépről,
tabletről vagy akár mobiltelefonról
(android, iOS). Részletes, egész oldalas, jól áttekinthető eseménynaptárral rendelkezik.
Amit a felhasználók nem látnak,
viszont a működtetés szempontjából
lényeges, hogy a weboldal karban-

tartása, anyagokkal való feltöltése
sokkal egyszerűbbé, ezáltal gyorsabbá vált, az előzőhöz képest kevesebb
hibázási lehetőség adódhat.
s.z.

folytatásra van ítélve, bizonyítja azt,
rengeteg tennivaló van ezen a területen, hiszen az érintettek, a mélyszegénységben élők köre megmaradt. Ráadásul a leggazdagabb és a
legszegényebb réteg közötti különbség egyre áthidalhatatlanabbá válik,
és emiatt még nagyobb feladat hárul
az egészségügyben, a szociális ágazatban dolgozókra. Nyilvánvaló, hogy
az alapítvány által végzett munka
érzelmi és erkölcsi tartalommal bíró,
emberi kapcsolatokat kialakító és

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

1992. november 28-án alakult meg az Anyaoltalmazó Alapítvány, amelynek
egyik alapítója Pesterzsébet Önkormányzata. A szervezet 25 éves jubileuma
alkalmából szakmai nappal egybekötött születésnapi ünnepséget rendezett az
alapítás napján a Csili Művelődési Központban.

ápoló komoly pedagógiai, szociális és
egészségügyi tevékenység, amelyből
Pesterzsébet Önkormányzata nemcsak törvény általi kötelezettsége
miatt veszi ki részét, hanem ezt megértve teszi a dolgát – fogalmazott a
polgármester.
A beszédet követően Szabados
Ákos díszoklevelet nyújtott át az
alapítvány képviselőjének, majd
szakmai előadásokkal folytatódott a
rendezvény.
Sz. A.
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Ez történt 2017-ben

Október 8-án tartotta a Klapka téri református gyülekezet „Templom-továbbépítési mérföldkő” ünnepét.
A szentmise, majd a köszöntő beszédek után Szabados Ákos polgármester és Veress Gábor lelkipásztor
az épülő falak között helyezték el a nemzeti szalaggal
átkötött acél időkapszulát.

Idén nyáron folytatódott a kerület északi részén a lakótelepek zöldövezeteinek
felújítási programja. Az érintett területeken öntözőhálózatot építettek ki, füvet
telepítettek, ritkították, gallyazták a növényeket, új virágágyakat alakítottak ki.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Pesterzsébet Önkormányzata új járőrautót szerzett be
a Rendvédelmi Osztálynak. A gépjármű kulcsait július
4-én adta át Szabados Ákos polgármester Puskás Péter
Pál osztályvezetőnek.

7

Március 16-án adták át a XX. kerületi
Tűzoltóparancsnokság új híradós helyiségét, amelyet Pesterzsébet és Soroksár
önkormányzatainak támogatásából korszerűsítettek.

Március 27-én, a „Márciusban Újra Kezdjük – MUK” mozgalom 60. évfordulóján
leplezték le a Juta-dombi csatának emléket állító szobrot a Helsinki út és a Lenke utca
kereszteződésénél, az egykori Juta-dombi ’56-os harcok helyszínén. A Memento Vivere
című monumentális alkotás Vizsolyi János, Pesterzsébet díszpolgárának munkája.

Október 29-én avatta fel Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Luther Márton emlékparkot az evangélikus templom mögött,
a Török Flóris utcában.

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából avatta fel a Kálvin János
emlékparkot a János téren Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébet – Központi Református Egyházközség október 25-én.

Szeptember 12-én vehették birtokba a gyerekek a Városháza melletti Kalóz (egykori vonatos) játszóteret.

Augusztus 19-én avatta fel Pesterzsébet Önkormányzata Lelkes Márk
szobrászművész által rekonstruált
Horvay János: Ivó paraszt című
szobrot a Magyarok Nagyasszonya
terén.
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Sisi bál
A Csili Művelődési Központ által hagyományosan rendezett Erzsébet bál idén a
150 éve aláírt kiegyezés és Erzsébet királyné tiszteletére a Sisi Bál nevet kapta.
A november 18-án rendezett programon

változatos zenei kínálat várta a kerület lakóit, az első órában a Vác Civitas

Sisi szavalóverseny
Kamarazenekar játszotta az akkori kor
népszerű udvari tánczenéit, a keringőt,
a polkát, a palotást. Ezt követte napjaink
egyik legnépszerűbb dj-je, Dj Dominique
és fiatal társa, Dj Thomx retro diszkója.
A báli vacsorát is
a boldog békeidők
kedvenc ételeiből
állították
össze,
a vendégek bécsi módra készült
sertésszüzet, deszszertnek
pedig
Sacher tortát fogyaszthattak. Természetesen az idei
bál is nagyszerű
hangulatban zajlott,
a tombolán pedig
értékes ajándékok leltek gazdára.
z.k.

Hangverseny
A Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola hagyományaihoz híven idén is
megrendezte az Erzsébet Napok keretén belül a fotókiállítással egybekötött
Erzsébet napi hangversenyét. Hatásos
bevezetőként Verdi: Don Carlos című
operájának közismert duettje csendült
fel, remek előadásban.
A Szivárvány Fotóklub tagjainak kiállítását Balásházi Bálint igazgató nyitotta
meg, majd Fabók Katalin, a klub vezetője
beszélt az idei kiállítás három témájáról:
bicikli, üveg, bemozdulás. Ezek tükrében
nagyon izgalmas fotókat nézhettek meg
az érdeklődők. A 9 éves együttműködés

2017. december 19.

során már számos szép és érdekes képben gyönyörködhettek a kiállítás megtekintői.
Az Erzsébeteket Pável Edit hegedűművész köszöntötte könnyed, bájos
Beethoven – Kreisler művel. A közönség
az est folyamán hallhatott fuvolát, zongorát, trombitát, énekeseket, valamint
jól összeállított, több táncot bemutató műsort. A kiállítás és hangverseny
háziasszonya az iskola szolfézstanára,
Gupcsó Gyöngyvér volt, aki közvetlen
hangon, nagyszerű hangulatot teremtve
kötötte össze a műsorszámokat.
Sz. Zs.

November 15-én tartotta a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP) a hagyományos Sisi Német
Nyelvű Szavalóversenyt a Lajtha László
Alapfokú Művészeti Iskolában. A korábban kerületi szintű verseny néhány
évvel ezelőtt kinőtte magát, így mára
már Budapest több iskolájából és a
dél-pesti agglomerációban lévő
német nemzetiségi települések
intézményeiből is
érkeznek diákok.
Az NNÖP a szakmai zsűri által
legjobbnak tartott versenyzőket
értékes, német
nyelvű könyvekkel
jutalmazta,
a díjazottak emléklapot és oklevelet is
kaptak.
Az eredmények és a felkészítő tanárok:
I. kategória: általános iskola 5-6. osztály
1. Miskei Roland (XX. ker. Lázár Vilmos
Ált. Isk. – Székely Katalin)
2. Kertész Domokos (XVII. ker. Balassi 8
évf. Gimn. – Ludányi Edit)
3. Kelemen Klaudia (XX. ker. Hajós
Alfréd Ált. Isk. – Csordásné Teleki Krisztina)
II. kategória: általános iskola 5-6 osztály
(nemzetiségi)
1.Bubenkó Luca (Taksony Vezér Német
Nemz. Á.I. – Pomsárné Veréb Annamária)
2. Grobe Anna (Taksony Vezér Német
Nemz. Á.I. – Dropp Szilvia)

3. Gógán Enikő (XX. ker. József Attila
Ált. Isk. – Heimné Drenyovszky Barbara)
III. kategória: általános iskola 7-8. osztály
1. Tornyossy Péter (XX. József Attila Ált.
Isk. – Heimné Drenyovszky Barbara)
2. Nagy Boglárka (XX. József Attila Ált.
Isk. – Heimné Drenyovszky Barbara)

2. Kalab Dóra (XX. József Attila Ált. Isk.
– Heimné Drenyovszky Barbara)
IV. kategória: általános iskola 7- 8. osztály (nemzetiségi)
1. Török Lili (Taksony Vezér Ált. Isk. –
Hontváriné Haraszti Katalin)
2. Szűcs Gilda Izabella (XVIII. ker. Piros
Iskola – Imréné Farkas Katalin)
3. Hollóssy-Benkes Zalán (XX. ker. József Attila Ált. Isk. – Főző Tamás)
V. kategória: gimnázium
1. Knapp Dorottya Olympia (V. ker. Eötvös J. Gimnázium – Czövekné Veréb
Judit)
2. Knéz Antónia (XX. ker Német Nemzetiségi Gimnázium – Kóbor Ágnes)
3. Bilkei Levente (XX. ker Német Nemzetiségi Gimnázium – John Orsolya)

Erzsébet-napok a „Sisy”-ben
November utolsó két hete, az Erzsébetnapok mindig kivételes ünnep a Pesterzsébet szívében működő középiskola,
a BKSzC Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakgimnáziuma életében. Idén egy
hármas jubileum: a királyné megkoronázásának 150., az iskola névfelvételének
15., a Csili létrejöttének 100. évfordulója
tette e napokat még fényesebbé.
Szavalóverseny
November 17-én immár 12. alkalommal
került sor az iskola és a Csili közös szervezésében az Erzsébet királyné Szavalóversenyre, amely ma már fővárosi szintű
rendezvény.
Idén több mint húsz versmondó érkezett
a főváros legkülönfélébb szakgimnáziumaiból. A zsűri tagjai Dömötör Zsuzsa
karvezető, Galkó Balázs színművész és
Dombi Gábor újságíró voltak. Idén is egy
témán belül kellett a jelentkezőknek ver-

set választaniuk, most a „Kapcsolatok”
volt a mottó. A versenyzők a magyar és
a világirodalom lírájából szabadon válogathattak. A Vizvári-terem pódiumán a
gyönyörű költemények között Puskin,
Lermontov, Tóth Árpád, Varró Dániel
művei hangzottak el a diákok értő, érzékeny interpretációjában. Felkészítőik
büszkén ülhettek tanulóik mellett, mert a
különlegesen magas színvonalú produkciók igen megnehezítették a zsűri döntését, több esetben holtverseny alakult ki.
Szépészeti gála
A hármas jubileum az iskola szintén november 17-én rendezett szépészeti gáláján kapott teret és szélesebb nyilvánosságot, sok szállal kötődve a másnapi kerületi
Erzsébet-bálhoz is.
Az iskolai versenyek, a gálafelvonulás
mottója a „Reformkori szépség” volt,
az ünnepi műsort pedig Erzsébet élete

ihlette, megidézve
a korabeli urakat,
úrhölgyeket, divatot
és a császári udvart.
Korhű jelmezekben,
frizurákkal, sminkkel
léptek a versenyzők,
a szereplők a színpadra.
Egyszerre láttuk az
udvar merev etikettjét a trónon ülő királyi fenségekkel és
egy előkelő bécsi kávéházban a pletykálkodó udvarhölgyeket, igazi időutazásba
repítve a nézőket.
A másnapi bálban stílusosan a Csili
munkatársai voltak a főszereplők, de
a „királyi pár és néhány udvarhölgy”az
iskolából méltó keretet adtak ehhez, a
Modell Divatiskola jelmezeiben.

A műsor megálmodója és kivitelezője
Birényi Zsuzsanna kozmetikus mester
volt, a kerettörténetet és a forgatókönyvet
Bakos Gabriella tanárnőnek köszönhetjük. Erzsébet királyné (Sisi) ruhakölteményét az iskola bocsátotta rendelkezésre, a
sminkeket, korhű frizurákat a szakoktatók
és tanulóik készítették.
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Egyházzenei kórushangverseny
November 25-én tartották az idén is
nagy sikert aratott Egyházzenei Kórushangversenyt a Szent Erzsébet Főplébánia-templomban.
A rendezvényen a program művészeti
vezetője, Rózsavölgyi Ildikó karnagy köszönő és köszöntő szavai után Szabados
Ákos szólt a jelenlévőkhöz. A polgármester, utalva az előző napi fekete péntekre, elmondta, nem szerencsés, ha az
advent a vásárlásról szól. Ez az időszak

a szeretet ünnepére, a karácsonyra való
felkészülésé, a lecsendesedésé, lecsillapodásé, amiben a zenének – így a kórushangversenynek is – nagy szerepe van.
A programon fellépett a Csili Művelődé-

si Központ népdalköre, a Bella Musica
Nőikar, az Árpád-házi Szent Erzsébet
Énekkar, a Soroksári Pedagógus Kórus,
az Avis Cantrix Leánykar, az Andor Ilona
Baráti Társaság Kodály Kórusa, valamint a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
Vegyeskara.
A Rózsavölgyi Ildikó vezényletével énekelt összkar előtt Kovács Eszter alpolgármester emléklappal, Fekete Katalin,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Infor-

matikai Bizottság elnöke 1-1 szál virággal köszönte meg a kórusok vezetőinek
és a hangszeres szólistáknak közreműködésüket.
sz.

Helytörténeti vetélkedő
A Csili Művelődési Központ lassan két
évtizede szervez az Erzsébet Napok keretében a kerület iskoláinak helytörténeti
és helyismereti vetélkedőt, melynek célja a szórakoztatás és a közösségépítés
mellett Pesterzsébet történelmének és
jelenének megismerése. Idén november
21-én 13 órakor interneten kapta meg a
kérdéseket a versenyen részt vett 7 általános és 1 középiskolai csapat, amelyeknek tagjai a színházteremben folytatták
a munkát. A megmérettetés fő kérdései

a Csili centenáriumához kötődtek, emellett számos játék – például sakk szimultán és óriáscsocsó-verseny – fűszerezte
a délutánt, a végén pedig „1 perc és
nyersz” játékban mérhették össze tudásukat a csapatok.
Amíg a zsűri meghozta döntését, a tavalyi X-Faktor győztes Opitz Barbara szórakoztatta a gyerekeket. A vetélkedőt idén
is a Hajós Alfréd Általános Iskola csapata nyerte, ajándékuk egy 80 ezer forintos
sportutalvány volt.
s.z.
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Kossuth szónoklatverseny
A 25 éves Kossuth Társaság november
23-án immár 18. alkalommal rendezte
meg a kerületi Kossuth szónoklatversenyt.
A verseny kötelező szövegét – Kossuth
Zsuzsanna felhívása a magyar nőkhöz a
Pesti Hírlap 1849. május 13-i számából –
a szerző születésének 200. évfordulójának
tiszteletére jelölte ki a társaság.

marty Mihály Általános Iskola diákja lett,
felkészítő tanára Veres Tímea.
A középiskolák kategóriában az első
3 helyet a Kossuth Lajos Gimnázium
diákjai nyerték el, felkészítő tanáruk:
Takaróné Palágyi Márta. A győztes
Munzáth Kristóf, a második Deim Zsófia, a harmadik pedig Tomerle Fanni lett.

A versenyre a megszokottnál kevesebb,
összesen hat diák jelentkezett 4 iskolából: a Lázárból, a Vörösmartyból, a Kossuth Gimnáziumból és a Qualitas Gimnáziumból. A lelkes felkészítő tanároknak
és a kiválóan felkészült versenyzőknek
köszönhetően a színvonalat tekintve
nem volt hiányérzete sem a zsűrinek,
sem pedig a versenyt rendező társaság
tagjainak, így mind a hat diák indulhat az
április eleji országos versenyen.
Az általános iskolák kategóriában I. helyezett Mezővári Boróka, a Lázár Vilmos
Általános Iskola diákja lett, felkészítő
tanára Demendiné Szarka Klára. A második Csák-Rozgonyi Loránd, a Vörös-

A háromtagú zsűri – Fekete Katalin, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság elnöke, Komoróczy
László képviselő, civil tanácsnok és
Turai Mária nyugdíjas középiskolai tanár
– nagyon elégedett volt a versenyzők felkészültségével.
Mind a diákok, mind pedig a felkészítő
tanárok emléklapot és értékes könyvjutalmat kaptak, köszönhetően a verseny
támogatóinak. A Kossuth Társaság egy
tagja meghívta a versenyzőket és tanáraikat a társaság tavaszi kirándulására, és
felajánlotta, hogy a kirándulás költségeit
támogatja.
s.z.

Jubileumi Neményi Lili-est
10. alkalommal emlékezett meg a Pesterzsébeti Múzeum Neményi Lili opera- és operetténekesnőről, aki a II. világháborút megelőző években többször
is fellépett a helyi
úgynevezett faszínházban.
A Színház- és Filmművészeti Főiskola
négy növendéke,
Fröhlich
Kristóf,
Rohonyi Barnabás,
Tóth Zsófia és Vizi
Dávid „Dalok Budapestről – Sanzonok
Párizsból” című telt
házas előadása hatalmas sikert aratott
a nézők körében.
A műsort Bagó Gi-

zella, az egyetem professzora állította
össze és vezette, zongorán Termes Rita
egyetemi adjunktus kísért.
y.
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Isten mindannyiunkban gyönyörködik
Ha a világi ünneplésben nem is
kap kellő hangsúlyt a január 6-ai
vízkereszt, az egyháziban igen. Kötődik a három bölcshöz, akiknek nem
tudjuk a nevét, ők egy égi jelet követve indultak útnak, hogy találkozhassanak a megszülető nagy királlyal.
Ebben a történetben arra mutat rá a
Szentírás, hogy Krisztus nemcsak választott néphez jött, a napkeleti bölcsek a világ összes nemzetét képviselik. Jézus minden nemzet gyermeke
életének szeretne részese lenni, és
üdvösségre, Istennel megélt boldogságra vezetni.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A karácsony utáni vízkereszt kevesebb közfigyelemben részesül, mint megilletné. Az ünnep jelentőségét, jelentését magyarázta el Rajk János, az Árpádházi Szent Erzsébet Főplébánia káplánja.

A vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik a vízszentelés hagyománya,
amellyel Krisztus megkeresztelkedésére emlékezünk. Ilyenkor vizet szentelnek a templomokban, amely vízzel,
mint Isten áldásával megáldják a hívek otthonait, kívánva az év elején,
hogy egész évben Isten áldása legyen
velük. Gyakorta az áldás szövegét és a
dátumát felírják a szemöldökfára.
A vízkereszt másik elnevezése az
epifánia, ami megjelenést jelent. Jézus Krisztus megjelenése, a vizekben
való megjelenése, a megtisztulás képe
is, annak üzenete. Mint ahogy mi ma-

gunk is meg akarunk tisztulni bűnös
vágyainktól. Vízkereszt üzenete, hogy
újra visszataláljunk a tisztasághoz.
Nem a magunk erejéből, mivel önmagunkat nem tudjuk tisztára mosni,
önmagunkat nem tudjuk megváltani.
Egyedül Isten képes visszaadni a tisztaságot.
A római katolikus liturgia szerint
Urunk megkeresztelkedését a vízkereszt utáni vasárnap ünnepeljük.
Arra emlékezünk, amikor Keresztelő
János megkereszteli Jézus Krisztust.
Miután feljön a vízből, mások is látják
a galamb alakjában rászálló Szentlelket, és hallják az Atya hangját: „Te

vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm” (Mk 1:11)
Mindannyiunkkal hasonló történt
megkeresztelésünkkor, Isten nem
csupán egyszülött fiában, mindegyikünkben gyönyörködik. Ezért is idézzük kereszteléskor ezt az evangéliumi
szakaszt.
Isten így tekint ránk, amiből reményt meríthet mindenki, aki nem
becsüli magát eléggé, vagy az, akit
környezete ítél meg negatívan. Isten
gyönyörködik mindenkiben, és nem
csak egyszer, hanem folyamatosan,
mert hozzá tartozunk.
D. A.

Rorate
Az adventi hétköznapokon az előző évek hagyományát folytatva gyertyafényes roratét, azaz hajnali angyalmisét tartanak a Pesterszenterzsébeti
Főplébánia-templomban. A szent-

misék reggel 6 órakor kezdődnek és
agapéval zárulnak. A templomban
az adventi hétköznapokon a reggeli
misék énekesek, az esti szentmisék
csendesek.
s.z.

FOTÓ: STUDIO BAKOS

A reformáció a mindennapjainkban
A reformáció emlékévének végén
Veress Gáborral, a Klapka téri Református Egyházközség lelkészével
arról beszélgettünk, mi módon hat
mindennapjainkra az 500 esztendővel ezelőtti vallásmegújítás.

A lelkipásztor kifejtette, hogy a
történelmi múlt ténye mellett a reformációnak még két fontos vonatkozása
akad. Egy szubjektív – saját társadalmunkra, személyes emberi életünkre
néző –, és egy jövőre vonatkozó. A
múlt szellemi és fizikai küzdelmektől
terhes, amely átformálta a világot. A
reformáció azt jelenti: visszaalakítás,
azaz visszaalakítani az egyházat arra
a formára, amilyen az Krisztus idején
volt, hogy kifejthesse jótékony hatását a világra nézve. Olyanná formálni, amilyennek kaptuk az egyházat,
amit az Úr Jézus pünkösdkor nekünk

ajándékozott, hiszen ő nem volt sem
egyház-, sem vallásalapító.
– A fiataloknak a reformáció demonstrálásakor egy tiszta papírt veszek elő: ilyen volt az egyház, amit
Jézus nekünk adott, majd összegyűröm a lapot, amíg galacsinná nem
válik. Akkor elmondom: ilyen lett az
egyház. Ezt követően kisimítom a papírt, majd felteszem a kérdést: ugyanolyan lett, mint Jézus korában volt?
A gyerekek kórusban válaszolják:
nem, nem, megmaradtak a gyűrődések – elevenítette fel a szemléltetést
Veress Gábor, aki a folytatásban elmondta: így történt ez a reformációkor is, megmaradtak a gyűrődések, de
a forma visszaalakult. Ez horizontális
történés, de lelki, kulturális haszna,
velejárója van.
Azonban fontosabb a vertikális
eredmény: a felfelé, az Istenre nézés.

Ezáltal váltak a protestáns egyházak
az Ige egyházaivá. Ismét kezükbe vették a Bibliát, mert a középkorra az
Ige, a Biblia kiesett az egyház kezéből.
– Azáltal, hogy a reformáció az
Igét lefordította, a nép kezébe helyezte, már megsegítette a nyelveket
is. Többek között a mi anyanyelvünket is a reformációkori nyelvművelés
alakította, formálta, szépítette – magyarázta a lelkész, majd így folytatta:
– Átformálva az egyház életvitelét,
szervezetét, megtöltötte isteni javakkal.
Következő gondolatában az
egyént érintette: a szubjektivitás azt
jelenti, kihez és miképpen jut el minél több érték a reformációból, hiszen tudomány nélkül elvész a nép,
hirdette Hóseás próféta. Reformátori
biztatásból jelentek meg úttörő tudományos munkák, mint az első magyar

nyelvű füvészkönyv, Melius Juhász
Péter Herbáriuma, Sylvester János,
a magyar nyelv tudatos művelője pedig megszerkesztette az első magyar
nyelvtant. Vele kezdődik a magyar
nyelvtantudomány és a törekvés az
egységes helyesírásra. Apáczai Csere
János filozófiát is írt magyarul. Mint
megállapította: a vertikálisból származott a horizontális, az isteni jóból
lett emberi jó. És így van, így történik
ez ma is.
– A reformáció emlékévének fontos feladata volt mindezt erősíteni,
tudatosítani. Ezáltal dolgoztunk a
jövőnek, a jövőért. A jövő Istennél
van, nevezhetjük Isten országának,
mennyországnak, paradicsomnak,
de az oda vezető útra mindég vigyázni kell – zárta gondolatait Veress
Gábor.
D. A.
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100 év, 70 év, 50 év
Tanács Művelődési Házának igazgatója hívta a Minit. Ezzel kezdődött a Bemrockpart. És tart azóta
is. A következő lépésben, ha már
bekéretőztem, 1972-ben elkezdtük
a tabáni, május elsejei bulikat az

mind ezt teszik. Úgy látszik, az én zeném a progresszív rock, a jazz rock.
Egyébként 68-ban blues bandaként
indult a Mini, aztán mikor Papp
Gyula orgonista érkezett, akkor fordultunk a progresszív muzsika felé.
– Később pedig a jazz rock felé.
– A ’70-es évek közepén
dzsesszessebb dolgokat csináltunk.
Akkoriban rajtam kívül három Né-

Jenő, a lemezgyár igazgatója, állítólag azt mondta a szövegekre: Milyen
hülyeségeket ír ez a Török. Ezután
be kellett vonni S. Nagy István szövegírót a munkába. De nem írt bele
a szövegeimbe, néhol rímeket cserélt, majd felvette a szövegekért járó
jogdíjakat. E nélkül nem folytatódhatott volna tovább a Mini nagyon
nehezen beindult karrierje.

LGT-vel. Abban szintén Margó néni
segített.
– Igazi I. kerületi vagy. Nem
csak ott éltél 60 évig, de alkottál
is. A Bemrockpart meg a Tabán
nemzedékek zarándokhelye volt.
– A kerületben játszottam
életem legnagyobb bulijait. A
Bemrockparton közel 1000 koncertem volt, a Tabánban pedig 70.
– Ki ne felejtsük a harmadik kultikus helyet, az Ifiparkot.
Én minden kedden ott voltam a
Mini-P. Mobil bulikon.
– Ott én voltam a „házigizda”.
1974-ben kezdtük a rock keddeket,
ahol 3-4-5 ezer gyerek is összegyűlt,
pedig mi elvont zenét játszottunk.
Egész mást, mint a Mobil. De a korszakban a P. Mobil volt a legjobb
rockzenekar, nagyon bírtam őket.
– Ég és föld volt a két banda. De
emlékszem, hogy soha semmi fütytyögés vagy pfujolás nem történt.
A Mobilosok végighallgatták, megtapsolták a Minit.
– Azt a muzsikát kell játszani, ami
belülről jön. Mindenkinek a saját zenéjét. Az igazán nagy rockzenekarok

meth játszott a Miniben: Németh
Alajos basszusozott, Németh Károly
zongorázott és Németh Tamás dobolt. Egyik lengyelországi fellépésünkön a műsorvezető úgy konferálta
fel az együttest, hogy három német
és egy török, ez a magyar zenekar.
– Ti már akkor is rétegzenét
produkáltatok, ami a lengyeleknek
nagyon bejött, nálunk viszont nem
igazán volt tömegbázisa, az akkori
szóhasználattal, a csövesek között.
– Éppen a Ratkó-korszakot éltük,
és mivel akkor tiltották az abortuszt,
a kívánt gyerekek többszöröse született. A nagyobb tömeg miatt olyan
koncertre is sokan jártak, amiket
igazán fel sem fogtak, így jutottak el
a progresszív zenekarok fellépéseire.
Aztán a ’70-es évek végén másfajta
csövesek jelentek meg a bulikon,
akik hamar a Piramis és a Beatrice
rajongói lettek. Nem a zene számított
nekik, hanem a balhé, a kívülállás.
– Talán a lemezgyárnak sem a
zene számított? Első nagylemezeteket csak 1978-ban adták ki.
– Amikor a Vissza a városbant, az
első lemezünket meghallgatta Bors

– Ha az egykori lemezgyár
nem, a jelenkor értékeli a Minit,
a Magyar Nemzet szerzői tavaly
minden idők legjobb 30 magyar
rocklemeze közé válogatták a Viszsza a városbant…
– Meg a Fruit Pebbless című válogatás albumot. Ráadásul a listát
fiatal kritikusok állították össze, akik
akkoriban születtek, amikor a lemezeket feljátszottuk a stúdióban.
– Ha már lemez, térjünk át a
jelenre. Most jelent meg a Mini
Acoustic World: Bartók on Rock
című, ráadásul igazi bakelit, vagy
ahogy ma mondják, vinyl korongon.
– CD-n és dupla LP-n is megjelent. Óriási siker, sokan veszik. A
kiadónak nagyon tetszik az anyag,
annyira, hogy külföldre is kiviszi.
Ritkán tud ilyen minőséget csinálni az ember, még ötven év alatt
is. A Csili bulin élőben meg lehet
hallgatni.
– Jó emlékeket őrzöl a Csiliről?
– A Csili jó kis támaszpontja, fellegvára volt a ’70-es, ’80-as években
a rocknak. Sokszor fel is léptünk ott.
Ditzendy Attila

Legújabb, nemzetközi piacot is megcélzó anyagát, a Mini Acoustic World:
Bartók on Rock címűt mutatja be január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Török Ádám zenekara a Csiliben.

– Amikor felléptek a Csiliben,
éppen a Magyar Kultúra Napján,
akkor a Mini már az ötödik ikszet
tapossa, te pedig a hetediket. Így
tervezted?
– A Csili pedig százéves. Amikor
gyerekkoromban a Várban kardoztam, meg fociztam, nem ezen járt az
eszem.
– Meglehet, de akkori barátaid
pályatársak lettek.
– Tény, a Tolcsvay fivérekkel,
Závodi „Zacskó” Jánossal rúgtuk a
bőrt. De nem akartam én zenész lenni. A foci érdekelt. Minden vágyam
az volt, hogy focista legyek. Be is kerültem a Vasas ifi csapatába. Persze
nem a játéktechnikám miatt, hanem
mert erőszakos voltam. Később pedig a sportújságírás foglalkoztatott.
– Kisvártatva a focicsapatot felváltotta a zenekar.
– Igen, az első Minit a Petőfi Gimnázium diákjaként alapítottam. Aztán 1968 legelején elhívtak a Dogsba
énekesnek.
Szerencsétlenségemre
pont Demjén Rózsi helyére. Jól néztem ki, és szerették volna, ha minél
több csaj jár a bulikra. Ez be is jött.
De 48 dalt kellett megtanulnom két
hét alatt. Hangszálgyulladást kaptam,
az együttes belebukott, feloszlott.
– Ezt a sztorit megírták. Méghozzá egy Dobos fedőnevű III/IIIas ügynök, egyik jelentésében.
– Valami olyasmit írt, hogy Török
Ádám nem felelt meg a Dogs-nak,
ezért kellett távoznia. Nem hazudott.
– És aki azt jelentette, hogy erőszakos voltál? Nyilván nem a focista Ádámkáról írta…
– Sejtem, mire gondolt az ügynök. Szegény, közelmúltban eltávozott Som Lajossal akaszkodtam össze
az 1976-os, Ifipark-beli Mini-Piramis
buli előtt. Mivel Lajos a mi cuccunkat a rosszabbik színpadra állíttatta,
ezért puff, jobbal betakartam. Imádtam az Ifiparkban játszani. 69 bulim
volt ott 1969 és 84 között.
– Emlékszel az elsőre?
– 1969 nyarán, Radics Béla SakkMattja előtt léphettünk felt először
az Ifipark színpadára. És azt hiszem,
én voltam az első, aki megénekeltette a közönséget. A siker híre terjedt, egy hónappal később, Kuhajda
Istvánné, Margó néni, az I. kerületi
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Az alattomos gyilkos
bent maradó vér feszíti a szívet. Az
erek rugalmasságát veszélyeztetheti
a falára rakódott koleszterin.

a koleszterin plakkok formájában
lerakódik az érfalon, amelyek ha
leszakadnak, stroke-ot vagy infarktust okozhatnak.
Szabó Zsuzsanna felhívta a figyelmet, hogy a rosuvastatint tartalmazó
koleszterincsökkentők

A koleszterin és a magas vérnyomás amolyan tyúk és tojás helyzet,
nem lehet tudni, melyik jelentkezett előbb, és váltotta ki a másik
bajt. A megemelkedett koleszterin
szintén lehet örökletes.
– Laborvizsgálaton ellenőriztetni kell a koleszterinszintet, mert

évek alatt feloldják a plakkokat, és
az ér ismét rugalmas lesz.
– Ugyanakkor a magas vérnyomás következtében szintén
kirakódhatnak a plakkok – figyelmeztetett az orvos, aki az egyéb betegségekkel való összefüggésekről is
szólt.

Hipertónia kialakulhat a stressz
miatt, ami nem kizárólag a vérnyomást emeli, de a hasnyálmirigy egyre több inzulint termel, ami fokozza
az éhségérzetet. Az elhízásnak két
formáját különböztetik meg, az
android típusút, amikor hasra hízik
valaki, valamint a gynoid típusút,
amikor fenékre.
– A hasra hízottak stroke-ban,
vagy infarktusban halnak meg –
szögezte le dr. Szabó Zsuzsanna.
Az inzulinszint kapcsán a magas
vérnyomás összefüggésbe kerülhet
a cukorbetegséggel, amely kór szintén lehet örökletes. E mellett vesebetegség is szerepelhet a kiváltó
okok közt.
A doktornő kijelentette: üzemorvosként nem ad alkalmassági
papírt azoknak, akik kezeletlen
vérnyomással küzdenek, hisz az kihathat többek közt a fizikai munkára, az autóvezetésre.
– A hipertónia a szexnél is veszélyes, mivel 120-as érték esetén
a csúcsnál 180-200-ra emelkedik
a vérnyomás, így ha a nyugalmi
érték magas, végzetessé válhat az
együttlét – emelte ki Szabó Zsuzsanna, majd zárásként elmondta: akiket minden hónapban
megvizsgál, tovább élnek, mint
akiket nem.
DIA

talán nem gondolnák, már a mindennapok során végzett házimunkával
– a bevásárlással, a takarítással, az
ablakpucolással –, illetve szokásaink
megváltoztatásával – például ha többet gyalogolunk, vagy a lift helyett a
lépcsőt választjuk – is teszünk egészségünkért.
Ezeknél azonban hatékonyabb
a rendszeres, legalább hetente
2-szer végzett, és legalább 30 perces testmozgás. Ez – a háziorvossal
való megbeszélés alapján – lehet
edzőteremben végzett súlyzózás,
ami erősíti a szívet és csökkenti a
vérnyomást. Aki nem szeret zárt
helyiségben izzadni, választhatja az
uszodát, hiszen az úszás jótékonyan
hat az erekre, vagy akár a tempós
sétát. A kissé emelkedő pulzusszám
és az enyhe izzadás ugyanis a szakemberek szerint segíti a gyógyszerek hatását.

A magas vérnyomásúaknak azonban nagyon fontos a belemelegítés és
a fokozatos terhelés betartása, csakúgy, mint a pulzusszámmérő használata, ezen a kívánt pulzust szintén az
orvossal való konzultáció szerint kell
beállítani.
Mindezek mellett az alkoholfogyasztás visszaszorítása is kedvezően hat a vérnyomásra. Kutatások
támasztják alá, hogy azoknak, akik
hetente 20-30 italt fogyasztottak, 4
ponttal csökkent a vérnyomásuk,
amikor ezt a mennyiséget 7-14 közé
redukálták.
Végezetül még egy jó tanács: a
rendszeres mozgás mellett a szív- és
érrendszeri betegségek elkerülésében,
illetve kordában tartásában nagy szerepe van az egészséges táplálkozásnak,
azaz a zsírban és cukorban szegény,
rostban gazdag táplálkozásnak, a megfelelő fehérjefogyasztásnak.
y.a.

Hazánkban a magas vérnyomással összefüggő betegségekben halnak meg a
legtöbben, de minden nyolcadik halálesetnél közrejátszik a hipertónia. Magas valakinek a vérnyomása, ha tartósan 140/90 Hgmm fölötti az értéke.

Mint dr. Szabó Zsuzsanna, a
Virág Benedek utcai háziorvosi
rendelő orvosa elmondta, gyakorlatilag egy tünet jelezheti a hipertóniát, ami esetén orvoshoz kell
fordulni, a tarkótáji fejfájás. Sietett
hozzátenni, hogy alattomos kórról
van szó, ugyanis ha megszokja a
szervezet a magas vérnyomást, akkor nem jelentkezik fejfájás.
Két fajtáját különböztetik meg,
az elsődlegest és a másodlagost. Másodlagosról akkor beszélhetünk, ha
valamely más betegség tüneteként
jelentkezik. Gyakorta öröklött a kór.
– Mint a férjem esetében, akinek már huszonéves korában 220as volt a vérnyomása – árulta el a
háziorvos, hozzáfűzve: ha a családban előfordult hipertónia, akkor
időnként az egészséges családtag is
ellenőrizze a vérnyomását.
Az első érték azt a nyomást mutatja, amivel a szív kilöki a vért a
bal kamrából, a második érték a
szívben maradó vér nyomását mutatja. Ez magyarázza a betegség
egyik testi manifesztációját, a szívnagyobbodást, ugyanis ha az erek
rugalmatlanok, a kilökődő vért még
erősebben akarja kilökni, illetve a

A magas vérnyomás ellen

A

vérnyomást
alapvetően
kevesebb sóbevitellel, nagyobb fizikai aktivitással,
valamint a testtömegindex csökkentésével lehet kordában tartani.
A felsoroltak közül talán az első
a legfontosabb. Míg hazánkban sokan napi 9-12 gramm sót fogyasz-

tanak, az ajánlott mennyiség ennek
harmada, negyede, azaz 3-4 gramm.
A sófogyasztás csökkentésével több
mint 6 ponttal csökkenthetjük vérnyomásunkat.
A sportolás rugalmassá teszi az
artériákat, amelynek szintén vérnyomáscsökkentő hatása van. Bár sokan
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Vigyázzunk a karácsonyi forgatagban!

A

közelgő ünnepek miatt emberek sokasága keresi fel a
nagyáruházakat, a kirakodó
vásárokat. A forgatag aktivizálja az
elkövetőket, akik figyelme főként a
pénztárcák vagy annak látszó tárgyak
felé irányul, kihasználván azt, hogy
a vásárlás lázában kevésbé ügyelünk
értékeinkre – hívja fel a figyelmet
Budapest Főváros XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány és a BRFK XX. és XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság.
A trükkös lopások elkövetői karácsonyi időszakban sem pihennek,
álcaként utazó árusoknak, házalóknak, segélyosztónak kiadva magukat
kopogtatnak az idősek lakásának
ajtaján. Éppen ezért nagyon fontos,

hogy ne engedjük be lakásunkba
idegen személyeket.
Vásárlásnál mindig nézzük át a
visszakapott összeget, bankjegyeket.
Az elhasználódott bankjegyek mellett ugyanis a hamisítottak is gondot
okozhatnak. Figyeljünk rá, ha esetleg a megszokottól eltérő tapintású
pénzjegyet kapnánk vissza.
A zseblopások megelőzése érdekében ügyeljünk arra, hogy az utcán
a táskáink zárva legyenek, és ne
tartsunk magunknál sok készpénzt,
ha pedig mégis, akkor az több zsebben legyen.
A karácsony előtti napokban, a
családi, ünnepi bevásárlások idején
az autóforgalom is többszörösére növekszik. A sok őrizetlenül hagyott
autó megkönnyíti az elkövetők dol-

gát. A gépkocsiban
ne hagyjunk semmit
látható helyen. A vásárolt áru gépkocsiba
történő bepakolásánál ügyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk
azokat őrizetlenül.
A nagyobb bevásárlóközpontoknál –
ahol több különálló
épületben vannak az
üzletek – ha a már
a megvett ajándékokat, egyéb árukat
betesszük autónkba,
de még más üzletbe
is vissza szeretnénk menni, soha ne
hagyjuk őrizetlenül járművünket. A
tele csomagtartós autókat gyorsan

kiszemelik a bűnelkövetők, akár követhetik is a következő áruházig.
s.

Csak mértékkel

Újév és fogadalmak

Az év végi ünnepek idején, akár karácsonyi céges bulikon, akár családi körben, de pláne szilveszterkor általában alkohol is kerül az asztalra. Ezzel alapvetően semmi baj nincs, ha ügyelünk a mértékletességre, ha nem hergeljük
egymást az ivásra, és legfőképpen ha nem keverjük a különböző fajtákat.

két fogalom az egész világon elválaszthatatlan egymástól, még akkor is, ha a
tapasztalatok szerint az önmagunknak tett ígéretek nagy része egy-két
héttel később feledésbe merül.
Pedig, amint pszichológiai kutatások is alátámasztják, sikerülhet
betartani életünk megváltoztatására
való törekvésünket, azonban ehhez
be kell tartanunk néhány szempontot. A legelső és legfontosabb, hogy
feltegyük magunknak a kérdést:
mi tenne boldogabbá? Egyáltalán:
boldogabbá tenne a változás? Ha
ugyanis nincs belső motivációnk, és
külső kényszer hatására igyekszünk
változtatni rossz szokásunkon, káros
szenvedélyünkön, vagy akár a külsőnkön, a fogadalom betartása eleve
kudarcra van ítélve.
Azt is végig kell
gondolnunk, mi az a
dolog, amelynek segítségével el tudjuk
érni a kívánt eredményt, majd azt,
hogy a cél eléréséig
vezető úton igenekre vagy nemekre
van-e a szükségünk.
Fontos az is, hogy
se túl kicsi, se túl
nagy célokat nem
szabad kitűznünk
magunk elé, hiszen
az első esetben hamar elveszíthetjük

A gond az, hogy ilyenkor sokan
nehezen tudnak megállni egy pohárnál, így másnap jön a macskajaj,
főleg azoknál, akik szervezete nincs
hozzászokva a méreghez. Igen, méreghez, hiszen mind az alkoholban
lévő etanol, mind bomlástermékei,
az acetaldehid és az ecetsav azok.
Ezzel együtt a másnaposságnak
mégis főleg emésztőrendszeri okai
vannak, émelygést és hányingert az
alkoholnak közvetlenül gyomorra
gyakorolt hatása miatt érzünk.

próbálkozhat gyümölcslével vagy
üdítővel, mivel a cukrok is segítenek az alkohol feldolgozásában, és
a vércukorszintet is helyrerakják.
Ha lehet, kerüljük a fájdalomcsillapító bevételét, hiszen a májnak
éppen elég dolga van ilyenkor, ne
terheljük meg a gyógyszer feldolgozásával is.
A másnaposságon és a fejfájáson enyhít a könnyű fizikai mozgás
és a friss levegő, ezért vegyünk erőt
magunkon, és induljunk el egy leg-

Mit tehetünk, ha elér minket
a macskajaj? Először is igyunk sok
folyadékot. A legjobb a víz, mert
az felhígítja a szervezetben felhalmozódott toxikus anyagokat, de
akinek bírja a gyomra, nyugodtan

alább fél órás tempós sétára. Ha ez
megvolt, jöhet a jól megérdemelt
pihenés az elsötétített szobában, hiszen az alvás gyógyító ereje ilyenkor
is megmutatkozik.
D.R.

A

érdeklődésünket, míg a másodiknál
könnyen csalódás érheti az embert.
Végül, de nem utolsósorban azt
kell megfogalmaznunk, hogy miben
mérhetjük a sikert.
Szakemberek szerint 3 napon
belül bele kell vágni fogadalmunk
megvalósításába, ha ugyanis ennyi
idő alatt nem tesszük meg a kezdő
lépéseket, elveszítjük lelkesedésünket. Az új szokások kialakításához
pedig nem kevesebb, mint 3 hétre
van szükség. 21 nap „küzdelem”
után – a rossz beidegződések, szokások elhessegetése, a mindennapos
cselekvés a cél elérése érdekében
– kialakul a rutin, a folyamatosság
beépül, az eredmény pedig mind
külsőleg, mind lelkileg láthatóvá,
érzékelhető válik.
s.z.
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Szeretetben, a szeretet ünnepén
A karácsony a szeretet ünnepe. Nincs ez másként a Magyar Szakszervezeti
Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezeténél sem. Tagjaik
számára a szeretetet, az egymásra figyelést, az összetartozást jelképezi hagyományos ünnepségük. Idén is méltó, bensőséges módon, kellemes vacsora
mellett, gazdag ajándékcsomaggal ültek közös karácsonyt december 11–én
és 12-én, a Csiliben.

Miért a két nap? Nem mint a
mesében, éjjel- nappal, megszakítás
nélkül tartott a dínom-dánom, hanem a tagság nagy létszáma miatt
csak így rendezhető meg az ünnepség. Így szokás ez évek óta. Annak
is hagyománya van, hogy először az

elnök, Sárfi-Kránicz Ferenc – aki
december 2-án éppen 4 éve, hogy
átvette a szervezet vezetését – kedves, ámde mégis mély gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket,
majd kulturális szórakoztató műsor,
élő zene, terített asztal mellett, vidáman falatozva,
beszélgetve ünnepeltek.
Támogatójuk,
Losonczi
Ottó,
kerületünk díszpolgára jóvoltából
mindenki kapott
ajándékcsomagot.
A fellépők idén
amatőr művészek
voltak.
Az
ünnepi
hangulatot fokozta, hogy többen

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (KEF)
pályázatot hirdet a szervezet egyedi logójának elkészítésére.
A pályázat célja a 2016. tavaszán megalakult
KEF azonosítására alkalmas, a szervezet tevékenységéhez,
céljaihoz igazodó embléma elkészítése.
Pályázati feltételek:
- az elkészült alkotást kizárólag jpg, png, tif, gif
formátumban kérjük megküldeni
- az alkotás megküldésekor kérjük feltűntetni
az alkotó nevét, címét, elérhetőségét
- az alkotásokat kizárólag a kef20ker@gmail.com
címre megküldve tudjuk fogadn.
- személyenként akár több pályázat is benyújtható
A pályázatok benyújtási határideje 2018. január 15.
A pályázat eredményéről minden pályázót tájékoztatunk!
A pályázatokat a KEF elnöksége értékeli, és 3 alkotást díjaz.
A nyertesek 15 és 5 ezer forint értékű jutalomban részesülnek.
A pályaművek beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy a kiíró
a beküldött alkotásokat korlátlanul megjelentesse,
illetve a nyertes pályázó alkotását a továbbiakban
a KEF saját arculatának emblémájaként használja.
A KEF munkájáról, tevékenységéről, célkitűzéseiről részletes információ kérhető, illetve a pályázattal kapcsolatosan kérdéseket lehet
feltenni a kef20ker@gmail.com e-mail címen.

elismerésben részesültek. Hackbold
Jánosnénak, aki 1952 óta tagja a
szakszervezetnek, úgy döntött, hogy
ténylegesen nyugdíjba vonul, SárfiKránicz Ferenc köszönte meg sok
éves közösségi munkáját. Horényi
Marica, Szabadi Andrásné, Sebesi
Zoltánné és Somogyi Sándorné
csoportbizalmiak a szakszervezetben végzett kitartó, áldozatos és
önzetlen munkájukért részesültek
elismerésben.
A programon idén is jelen voltak a szakszervezet és a kerület
elöljárói, közismert személyiségei,
így Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő, a Parlament alelnöke,
Kordás László, a MASZSZ elnöke,
Szabados Ákos, Pesterzsébet pol-

gármestere és Juhász Lajosné alpolgármester, ezzel is jelezve, hogy
a nyugdíjasok is fontosak számukra
és odafigyelnek rájuk.
Mindkét napon meghatott,
emelkedett, ám mégis oldott és vidám hangulatban zajlottak az ünnepségek.
Ismét bebizonyosodott, hogy a
szakszervezet nem csak érdekképviseleti szervezet, odafigyelő vezetés mellett közösséget, összetartó
embereket is jelent. Olyan társaságot, melyben szükség esetén van kihez, kikhez segítségért fordulni, és
lehetőség van számos jó programba
bekapcsolódni, értelmesen eltölteni a szabadidőt, közösen szórakozni, ünnepelni, együtt örülni.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas
Alapszervezete 2018-ban is várja soraiba az új tagokat a
kerületből. Jelentkezni lehet: a Csili belső udvarán lévő
irodánkban hétfőn és csütörtökön 8-12-ig.
Telefon: 283-0370 (üzenetrögzítő is működik)
e-mail: bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com

HELYREIGAZÍTÁS
Előző lapszámunk 10. oldalán lévő, „Társaságban könnyebb”
című cikkben tévesen jelent meg
a Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet tagsági díjának összege.
A szervezet tagjai számára a tagsági díj idén 2500 forint/év.

Köszönetnyilvánítás

S

zeretnék köszönetet mondani
a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 3-as Belgyógyászati Osztály
minden dolgozójának. A főnővér figyelmes és következetes vezetésével
dolgozó összes nővérnek, akik munkájukkal biztonságot adnak az ott
fekvő betegeknek, minden percben
készek a felmerülő problémák azonnali elsimítására.

Végül, de nem utolsósorban legnagyobb köszönetem az első emeleten is dolgozó dr. Mátyus Áron főorvosnak, aki végtelen türelemmel állt
készen az általam feltett aggódó kérdéseim sokaságának megválaszolására. Mindig talált rá egy-egy percet,
hogy meghallgasson, és észrevette
azt is, hogy egy beteg hozzátartozójának is nehéz.
Sajnos az én drága betegemet
– K. Erzsébet – nem tudtam hazavinni, de éreztem, hogy mély
gyászomban is szívvel-lélekkel
megosztoztak velem.
Köszönöm, hogy Édesanyám utolsó napjaiban ilyen
gondoskodó emberekkel volt
körülvéve!
Köszönettel
Nagy Árpádné
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Mikulás Kupa

címben szereplő címmel
szervezett a kerület felső tagozatosai számára az
AIDS világnapja alkalmából felvilágosító rendezvényt Pesterzsébet
Önkormányzata, a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Hivatala Népegészségügyi Osztály,
valamint a Csili Művelődési Központ december 4-én.

ecember 8-én immár 12.
alkalommal szervezte meg
a pesterzsébeti óvodásoknak a Mikulás Kupát Varga Sándor

D

foglalt a színpadon, a Pesterzsébeti
Művészeti Stúdió táncosainak bemutatója következett, majd az általuk vezetett bemelegítés.

sport referens, az esemény házigazdája, Pesterzsébet 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

A 15 csapat idén is 4 számban
mérte össze gyorsaságát és ügyességét. A verseny végén mindenkit
győztesnek hirdettek, majd a Mikulás és segédei mindenkinek átadták
a jól megérdemelt jutalmat, egy-egy
csomagot.
y.

A

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A Csili zsúfolásig megtelt színháztermében Szabados Ákos polgármester, a rendezvény fővédnöke köszöntötte a diákokat, akik ezt követően
három előadást hallgathattak meg.
Havasiné Ádámszki Emília, a nép-

egészségügyi osztály családvédelmi
védőnője a szenvedélybetegségekről,
a függőségekről beszélt, őt követték
dr. Lakatos Botond, majd dr. Szlávik
János, az egyesített Szent István
és Szent László Kórház orvosainak
AIDS-ről és annak megelőzési lehetőségeiről tartott előadásai.
A Csili színháztermének aulájában
interaktív foglalkozások várták a di-

ákokat, a kihelyezett tablókról, prospektusokból pedig az AIDS-szel és a
HIV-fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a megelőzés lehetőségeiről, a
hazai statisztikákról tájékozódhattak.
y.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Nem félni, élni akarunk

November a zeneiskolában

Bázisintézményi szakmai nap

N

ovember 16-án első jó gyakorlatával bemutatkozott
a Pesterzsébeti Kerekerdő
Óvoda Bóbita Tagóvodája, mint az
Oktatási Hivatal bázisintézménye.
Kenessey Erika óvodapedagógus játékos, utánzó, prevenciós gyakorlatokat mutatott be az óvodai mozgástevékenység során, fejlettség szerinti
csoportbontásban.

Az ország több városából és fővárosi kerületekből fogadtuk a
vendégeket, a Pedagógiai Oktatási
Központból Rózsa Edit, a fenntartó
részéről Fekete Katalin tisztelt meg
bennünket jelenlétével.
A gyakorlat megtekintése előtt
Varga Ibolya intézményvezető felvázolta az intézmény egyedi sajátosságait, hagyományait, és a bemutatón látható csoport
szokásait, mozgáskultúráját.
A program hangulatos vendéglátással
egybekötött szakmai
megbeszéléssel zárult,
ahol mindenki pozitívan vélekedett a
látott tevékenységről.
A kollégák köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak
és vezetésének.
Máténé Hegyesi
Mariann

A

november az Art Budapest
Kvartett nagyszerű koncertjével kezdődött, melyen
kisszámú, de annál lelkesebb közönség lehetett tanúja a magas színvonalú előadásnak. Az együttes egyik
hegedűse iskolánk volt növendéke,
ifj. Vajda Barnabás.
Szép sikerrel szerepeltek népzenész növendékeink a XII. Fülemüle
Népzenei Fórumon. Bekó Donát és
Dull Károly és Fedor Kristóf citera nívódíjat kaptak, valamint Kiss
Csenge népi énekesünk dicséretben

részesült. Felkészítő tanáraik Csonka Boglárka és Kiss Anikó.
November 18-án a zeneiskola
Máté János termében került megrendezésre a Zeneiskolák VIII. Országos Elektronikus-Zenei Találkozója,
melynek lelkes szervezője intézményünk szintetizátor tanára, Székely
M. Ildikó volt. Csak gratulálni tudunk
a színvonalas rendezvény megvalósításához és gördülékeny lebonyolításához, melyen mindhárom növendéke
szép sikerrel szerepelt.
Sz. Zs.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-0263

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Időszaki kiállításaink
„Főúr fizetek!”
Vendéglátás története
Pesterzsébeten, helytörténeti
kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető:
2017. április 19. – 2018. április 1.
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

Gaál Imre Galéria

Rátkay - Átlók Galéria

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

„Színről színre” A színjátszás kezdetei
Erzsébeten helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.

A kiállítás megtekinthető:
2017. október 11. – 2018. április 15.
között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

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

„Bálványok bukása”
500 éves a reformáció,
50 rajz – 50 gondolat
Sárkány Győző grafikus, Érdemes
Művész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2017.
november 8. – 2018. január 7. között
keddtől - vasárnapig, 10-18 óráig.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 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

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk dec. 23-26-ig és
dec. 30-jan. 2-ig zárva tart!
Beszélgessünk angolul!
jan. 10-én, 17.30-tól
Beszélgessünk németül!
jan. 24-én, 17.30-tól

15 év 15 érv a könyvtár mellett: pályázat könyvtárunk 15
éves évfordulójára. A legfrappánsabb érvek beküldőit születésnapunkon, január 24-én, szerdán, 17 órakor díjazzuk.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt január 10-én, szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis medvés kézműveskedésre
Éva nénivel!

Kézimunka és Gasztro Klub
Pénteki napokon 14.30-tól

Te miért szeretsz könyvtárba járni? Pályázat gyereknek –
rajzolj, írj, fotózz, vagy bármilyen kreatív alkotást küldj be
hozzánk január 20-ig!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket kaphatnak
Frisch Tündétől január 24-én, szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok,
labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Új foglalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat és szüleiket január 12-én,
pénteken, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a
foglalkozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válogathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Természetgyógyászattal
az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
jan 8-án és jan. 22-én, 17.00 órától

Idegennyelvi klubok: Új időpontban, ezentúl szerdánként
és péntekenként jelentkeznek a klubok, ahol kötetlen társalgásra várjuk a nyelvgyakorlókat! Angol klub: január
3-án, szerdán 17 órakor. Német klub: január 5-én, pénteken 17 órakor. Francia klub: január 10-én, szerdán 17
órakor. Orosz klub: január 17-én, szerdán 17 órakor. Olasz
klub: január 19-én, pénteken 17 órakor.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasószoftver,
NAVA pont.

Kiállítás: Galériánkban Szarka Bence 3D-s képeit, tárlóinkban pedig Szakács Éva quilling alkotásait tekinthetik meg.

Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy december 23-26-ig,

Nyitvatartás változás! Januártól hétfőnként 9-16

illetve december 30-tól január 2-ig zárva leszünk!

óráig leszünk nyitva, szombaton pedig 9-13 óráig!

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával
Hétfői napokon
9.30: Mondókás móka;
10.10: Bábos torna
2018-ban először: jan. 8-án
Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet
képviselőjének fogadóórája
jan. 3-án, 18 órakor
Áldott Karácsonyt és békés, szerencsés
Új Esztendőt kívánunk!
2018-ban is várjuk Önöket szeretettel!
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2017. december - 2018. január
Csili Művelődési Központ
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4 - 6. tel.: 283-0230 web: csili.hu • info@csili.hu

100 ÓRA TÁNC A CSILIBEN
Felhívás rekord-kísérletben való részvételre!
A Csili Művelődési Központ megkísérel
Guinness-rekordot felállítani a „Száz órán át
megszakítás nélkül táncolók” kategóriában.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött,
egyes időszakokban belépődíjasok. Jelentkezni
a Csili honlapjáról letölthető, illetve a Csili
információs szolgálatánál található jelentkezési
lap kitöltésével lehet.
Programok:
27-én, 18.00 – 23.00 óráig Társaságkedvelők
Klubja – Sétahajó Buli Zenekar
27-én, 23.00 – 05.00 óráig Dj. Lenin és
harcostársai, retro disco
28 Hajnal 05.00-10.00 After Party
28 Délelőtt 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
28 Délután 14.00-18.00 Népi táncház
28 Este 18.00 – 23.00 óráig Társaságkedvelők
Klubja – Márki – Székely Duó
28 Éjjel 23.00 – 05.00 óráig Dj. EgyBaby
29 Hajnal 05.00-10.00 After Party
29 Délelőtt 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
29 Délután 14.00-18.00 Népi táncház
29 Este 18.00 – 23.00 óráig Társaságkedvelők
Klubja – Toni
29 Éjjel 23.00 – 05.00 óráig Dj. Lenin
30 Hajnal 05.00-10.00 After Party
30 Délelőtt 10.00-14.00 Tánccsoportok
fellépései
30 Délután 14.00-18.00 Népi táncház
30 Este 20.00–01.00 óráig Calypso Dancing Party
30 Éjjel 01.00 – 05.00 óráig Dj. EgyBaby
31 Hajnal 05.00-10.00 After Party
31 Délelőtt 10.00-20.00 Tánccsoportok
fellépései
31-én, 20.00 – 03.00 óráig Dj. Lenin ,
szilveszteri party

FELNŐTT SZÍNHÁZ
Január 21. vasárnap 15.00
Ladislav Fuks: A hullaégető
(dráma)
Bérletsorozatunk 3. előadása
SZEREPLŐK:
Gálvölgyi János. Schruﬀ Milán.Szúkenyik Tamás,
Ujvári Janka, Ragán Edit, Gergely Rozália, Bora
Levente
Rendező: Pelsőczy Réka
Jegyek korlátozott számban még kaphatóak a
Csili pénztárában és a jegy.hu –n.

Január 16. kedd 9. 00 és 10. 30

VÁRKASTÉLY TITKA
Maszk Bábszínház előadása
Belépő: 800 Ft/fő

Január 18. csütörtök 14.00

A KÉT LOTTI
Nevesincs Színház előadása
Belépő: 800 Ft/fő

Január 23. kedd 14.00

ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
Centrál Színház előadása
Belépő: 2.500 Ft/fő

2017. január 22. hétfő 17.00

További fellépők: ifj Vajda Gyula és népi zenekara,
Csili Népdalkör
Belépőjegy: 500Ft.
További információ és jelentkezés a www.csili.hu
oldalon vagy Szakács Barbaránál e-mail:
szakacs.barbara@csili.hu; mobil: 0630 466
6697

Csili Alsóállomás programok
KIÁLLÍTÁS
2018. január 12. –február 07.
Fazekas Klára „Nőiesség
kapcsolódóan”.
Megnyitó: január 12. 17.00

Pesti

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

RADICS BÉLA EMLÉK KLUB

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA:

VAKER KLUB

Erzsihez

Minden hónap első szombatján
TÖRÖK ÁDÁM & PAPP GYULA:
Első időpont: január 6. 19.00
BARTÓK ON ROCK – MINI ACOUSTIC WORLD
A belépés ingyenes, a helyre szóló ingyenes Belépő: 1000Ft
jegyeket a Csili pénztárában és a jegy.hu- n
lehet igényelni
Felhívás

Minden szerdán 18-22 óráig
Belépő: 1000 Ft

Január 12. péntek 20.00

CALYPSO DANCING PARTY
Belépő: 1.500 Ft

Január 20. szombat 10.30-12.00

CSALÁDI TÁNCHÁZ A TÉKA
EGYÜTTESSEL
Belépő: 300 Ft/fő

Január 12. péntek 10.00

BABA MAMA KLUB
Téma: A gyerekeket körülvevő hangok
Klubvezető: Oncsik Anita
Belépő: 300 Ft/család

Január 26. péntek 10.00

BABA MAMA KLUB
Téma: A félelem
Foglalkozásvezető: Vörös Antal
szakpszichológus
Klubvezető: Hargitai Ági védőnő
Belépő: alkalmanként 500 Ft/ család

Január 9. kedd 17.00

HELYTÖRTÉNETI KLUB

Január 13. szombat 11.00 óra

Hadifoglyok nyomában a Kaukázusban
Előadó: Varga László

MESEMATINÉ

Február 18. vasárnap 8.00

Brumi Maci Születésnapja
zenés bábjáték egy részben
a Meseerdő Bábszínház előadásában
Belépő: 800 Ft/fő

DISZNÓTOROS FESZTIVÁL ÉS
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY
Sztárvendég: Kis Grófo

Minden hónap harmadik péntekén
Első időpont: január 19. 19.00
Tematika: újraKEZDÉS
Slammelsz, dumálsz, verselsz, előadsz, szóval
nyomod a vakert, gyere hozzánk, itt színpadra
kerülhetsz.
Fellépés regisztrációhoz kötött:
szakacs.barbara@csili.hu
Belépés díjtalan!

AD HOC PLAYBACK SZÍNHÁZ
interaktív előadás
Minden hónap harmadik szombatján
Első időpont: január 20. 19.00
A playback színház az interaktivitást állítja
a színházi előadás középpontjába: a nézők
hangulatokat, történeteket osztanak meg,
amelyeket a társulat zene kíséretében
improvizálva játszik el.(www.pszichodrama.hu)
Belépő: 1000Ft

PETRA’S JAZZ KLUB
Minden hónap harmadik vasárnapján
Első időpont: január 21. 19.00
A Jazz Klub vezetője: Pákai Petra énekes
Első vendégje Udvarhelyi Gábor gitáros.
Belépő: 1500Ft

60 ÓRÁS ÖNISMERETI
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ
PSZICHODRÁMA CSOPORT INDUL
Hétfőnként 18.00-21.00
További információ a www.csili.hu oldalon vagy
Szakács Barbaránál szakbarbara@gmail.com;
Tel: +36 70 708 66 99
Egy alkalom díja/ 4 *45 perc/: 4000 Ft
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Zöldsarok

Tél a kertben

A

ki azt gondolja,
hogy az év első hónapja a kertészkedés uborkaszezonja, téved.
Bár a kert valóban téli álmot
alszik, ezt kihasználva felkészülhetünk a tavasszal kezdődő szezonra. Ez az időszak
jó alkalom arra, hogy eltervezzük, milyen virágokat, növényeket
szeretnénk kiültetni
jövőre, azután készítsünk ültetési tervet.
Érdemes ilyenkor fellapozni a
szakirodalmat, utánaolvasni,
milyen
praktikákkal tudjuk
megőrizni növényeink egészségét, és beszerezni a szükséges permetezőszereket.
Elkezdhetjük a téli karbantartási munkákat is. Nézzük át kerti szerszámainkat,
eszközeinket, ha kell, fenjük
meg, köszörültessük meg
azokat, cseréljük ki a törött
nyeleket. Menjünk végig a
kerítés mentén, az esetleges
sérüléseket javítsuk ki.
Gondoskodjunk a kertben rendszeresen megjelenő
madarak etetéséről és itatásáról.

Havazás után az értékes
dísznövényekről egy partvis
segítségével óvatosan rázzuk
le a havat. Ha fagymentes az
idő, nekiláthatunk a cserjék
ritkításának, a sövények ifjító metszésének, az idősebb
fák elhalt ágai lefűrészelésének, a beteg, elkorhadt,

Ajánló

Karácsonyváró

A

hogy a korábbi években, a film- és a
könyvipar idén is készült az év végi
ünnepekre. November 30-án mutatták be a magyar mozikban a Mikulás karácsonyra című norvég családi vígjátékot. A
film nem túl hosszú, a 70 percet egy 5-6 éves
gyerek is simán végigüli, sőt, a szülőknek is
jó szórakozást nyújt, arra azonban fel kell készülniük, hogy a moziból kijövet hogyan tudják majd elmagyarázni azt csemetéiknek, a
filmbéli Mikulás mit keres karácsony napján
az Andersen családban…
A Kaotikus karácsony című svéd filmszintén vígjáték, azonban felnőtteknek szól, és
tudni kell azt is, hogy feliratos. Már a sztori
alapján is várható, hogy önfeledt kikapcso-

lódás, sok-sok
nevetés vár a
nézőkre: egy
meleg házaspár
elhatározza,
hogy meghívja
magához karácsonyra családtagjaikat,
akik egyébként
eléggé
rossz
szemmel nézik
kapcsolatukat, ráadásul azt nem tudják, hogy
még egy meglepetés is vár rájuk…
A romantikus hangulatra vágyóknak érdemes könyvet ragadniuk, például
Catherine Rider: Csók New Yorkban című
regényét, amely nemcsak érzelmes, de néhol
elgondolkodtató és sokszor vicces is.
y.s.

Sudoku
Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
vagy más ok miatt feleslegessé vált cserjék és fák kivágásának.
Ha az időjárás engedi,
gereblyézzük át a füvet, az
esetlegesen még ott maradt
falevelek és kisebb ágakat
gyűjtsük össze.
Ha leszedjük a karácsonyfát, ne dobjuk ki, inkább vágjuk le ágait, és tegyük azokat
a fagyérzékeny, illetve a korán virágzó növényeinkre
takaróként.
y.z.
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Gasztronómia

Zöldfélékkel és erdei gombákkal sült keszeg
Következő számunk 2018. január 30-án jelenik meg
Lapzárta: 2018. január 16. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés,
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest,
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: GMA Flyers Kft. •
ISSN 2060-6044

Hozzávalók
4 db sütni való keszeg,
10 dkg vargánya,
10 dkg laskagomba,
5 dkg szójacsíra,
1 sárgarépa,
1 szál petrezselyem gyökér,
1 zellergumó,
1 cukkíni,
4 paradicsom,
olaj, fokhagyma, gyömbér, só, bazsalikom ízlés szerint.
Készítsük elő a sütéshez a keszeget. Másféle, kisméretű halat,
például pisztrángot is választhatunk. A
tisztított hajat kívül-belül gyengéden dörzsöljük be fokhagymával és sóval. Tegyünk
a belsejébe néhány szál friss bazsalikomot,
mártsuk olajba és a hagyományos módon

süssük készre. Kevés olajon pároljuk meg
a vékony szálúra reszelt zöldféléket és a
gombaféléket. Fűszerezzük ízlésünk szerint
további bazsalikommal és sóval.
További receptek: www.kellegyrecept.hu

20

SPORT

2017. december 19.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály nyerte
a 2017. évi Felnőtt Extraliga Csapatbajnokságot
November 5-én került megrendezésre a Felnőtt Extraliga Csapatbajnokság visszavágója. Az első forduló után a második helyen álltunk a
Pénzügyőr mögött, így Kiskunfélegyházán volt lehetőség a javításra. Ez a
megmérettetés volt az idei évi 100.
versenyünk, és óriási küzdelemben,
de végül meggyőző fölénnyel utasítottuk magunk mögé riválisainkat.
Birkózóink esélyt sem adtak ellenfeleiknek, mind az öt csapattalálkozót
megnyerték a visszavágó során.
Szakosztályunk a visszavágó mérkőzések során a Ceglédet 6:2-re,
majd a Csepelt 7:1-re verte meg az
első két fordulóban. A harmadik és
negyedik kör is könnyed győzelmeket hozott, előbb a Ferencvárost,
majd a Vasast múlták felül birkózóink 7:1 arányban.
Az utolsó felvonás hozta a nap
legjobban várt mérkőzését az addigi első helyezett Pénzügyőr SE ellen. Szakosztályunk edzői remekül
taktikáztak az aranyérmet eldöntő
mérkőzés előtt. A 71 kg-osok között
Losonczi Ottóval ezúttal szabadfogást birkóztattak, amire az ellenfél
abszolút nem számított. Ottó végül
már az első menetben technikai tussal verte riválisát.
Rajta kívül az első két kategóriában is remekeltek a fiatalok.
Magnucz Richárd gigászi csatában
pontozással diadalmaskodott, míg
Katona Ádám tus győzelemmel zárta
rövidre mérkőzését.
A folytatásban Nagy Mihály
látványos szabadfogású birkózással győzött a 80 kg-osok között Fodor Gergő ellen, ezzel már csak egy
mérkőzést kellett megnyernünk a

2017. évi Extra Liga bajnokcsapata

hátralevő háromból. 85 kg-ban Kéri
Zoltán ezt nem bízta a véletlenre,
nagyon nagyot küzdött a PSE birkózójával, végül 4:2 arányban győzött
és már szólhattak is a „bajnokcsapat,
bajnokcsapat” rigmusok.
Két összecsapás volt már csak
hátra, aminek különösebb jelentősége nem volt már, ennek ellenére
Tóth Bendegúz végigbirkózta és meg
is nyerte mérkőzését, míg Majoros
Ármin Mózes ellenfele visszalépett.
Szakosztályunk végül 7:1 arányban
jobbnak bizonyult a Pénzügyőr SE
csapatánál.
Birkózóink bebizonyították, hogy
idegenlégiósok nélkül is az ország
legerősebb felnőtt csapatával rendelkeznek. Megérdemelten vehették át
az extraliga bajnokcsapatának járó
serleget.
Szakosztályunk elnöke, Losonczi
Ottó szerint az Extraliga mérkőzéseit
Budapesten kellett volna megrendezni, olyan színvonalas környezetben, mint ahogyan éveken át szakosztályunk és néhány alkalommal
az MBSZ is tette. Sajnos ez nem így
történt, így fantasztikus szurkolótáborunk nem tudott a helyszínen lenni és
együtt ünnepelni a sikert a csapattal.
Ennek ellenére sikerült megmutatnunk, hogy mi vagyunk a legjobbak.
– Idén tavasszal új szabályokat
hoztak a felnőtt csapatbajnokságok
lebonyolításával kapcsolatban, és
hiába szereztük meg a jogot, hogy az
Extraligában, NB I-ben és NB II-ben
is, azaz a felnőtt csapatbajnokság
mindhárom osztályában indulhassunk, sajnos erre nem volt lehetőségünk, pedig mindhárom osztályban esélyesként léphettünk volna

szőnyegre. Évről évre egyre több Ottó, Magnucz Richárd, Majoros
birkózó kerül ki szakosztályunkból, Ármin Mózes, Mertse Ádám, Mesés szerez lehetőséget, hogy a felnőtt ter Milán, Mohácsi Martin, Nagy
csapatbajnokságban birkózhasson, Mihály, Nagy Péter, Nemes Máté,
de sajnos az új szabályok ezt meg- Orosz Tibor, Schleicher Tamás,
akadályozzák. Bízom benne, hogy a Starosciák Tamás, Szőke Alex,
szabályhozók hamarosan rájönnek, Tóth Bendegúz.
hogy a mérkőzéseknek nem a fehér
November 16-án Pesterzsébet
asztal mellett, hanem a szőnyegen Önkormányzata kitüntető címeket
kell eldőlniük, hiszen ez szolgálja adományozott azon személyeknek,
a magyar birkózás érdekeit. Ennek akik példaértékű munkájukkal
ellenére csapatunk ugyanolyan fölé- hozzájárultak Pesterzsébet fejlődényes győzelmet aratott a nagy múltú séhez, hírnevének emeléséhez. A
szakosztályok ellen, mint amelyet a képviselő-testület díszülésén részt
tavalyi évben is.
vett Dr. Hiller István országgyűléSzakosztályunk nevében kö- si képviselő, a Parlament alelnöszönöm mindenkinek a segítséget, ke, valamint az önkormányzat és
amellyel az ESMTK sikereihez hoz- a polgármesteri hivatal elöljárói.
zájárultak. Külön szeretném kiemel- A Himnuszt követően Szabados
ni Pesterzsébet Önkormányzatának, Ákos polgármester nyitotta meg az
annak vezetőinek és képviselő-tes- ülést, majd elkezdődött a kitüntető
tületének támogatását. – mondta címek átadása.
Losonczi Ottó.
Szakosztályunk a díszülésen SzőAz Extraliga első fordulójának ke Alex révén volt érdekelt, aki az
eredményei:
idei évben a kadet kötöttfogású EuESMTK – Cegléd 4-4 (Technikai rópa-bajnokságon arany-, a világpontok: 20-13)
bajnokságon bronzérmet szerzett.
Csepeli BC – ESMTK 4-4 (Techni- Eredményeinek elismeréséül a „Pestkai pontok: 14-19)
erzsébet Sportjáért” kitüntető címet
ESMTK – FTC 5-3 (Technikai pon- vehette át az önkormányzattól.
tok: 18-14)
Szőke Alex az ESMTK BirkóVasas SC – ESMTK 2-6 (Technikai zó Szakosztály újraalakulása óta a
pontok: 7-27)
szakosztály sportolója. Az elmúlt
ESMTK – Pénzügyőr SE 5-3 11 évben alázatos és példamutató
(Technikai pontok: 19-14)
munkát tanúsított az edzéseken,
Az Extraliga visszavágójának ered- ami pályafutása második világverményei:
senyén már győzelemre is vezette,
ESMTK – Cegléd 6-2 (Technikai hiszen világbajnoki aranyérmet
pontok: 26-9)
szerzett.
Csepeli BC – ESMTK 1-7 (TechniGratulálunk Alexnek az eredmékai pontok: 4-26)
nyeihez, és hasonló sikereket kíváESMTK – FTC 7-1 (Technikai pon- nunk neki a jövőben is!
tok: 28-6)
Vasas SC – ESMTK 1-7
(Technikai pontok: 7-27)
ESMTK – Pénzügyőr SE
7-1
(Technikai pontok: 28-6)
Végeredmény:
1. helyezett: ESMTK
2. helyezett: Pénzügyőr
SE
3. helyezett: Ceglédi VSE
Csapattagok: Balázs
Barna, Horváth Zsolt,
Juhász Bence, Katona Ádám, Kéri Zoltán,
Lagzi-Kovács Bendegúz,
Szőke Alex
Losonczi Dávid, Losonczi
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Jó úton a cél felé
Az ESMTK rég nem látott eredménnyel, a második helyen zárta a Keleti csoportban az őszi szezont. A piros-fehérek 16 meccs alatt 36 pontot gyűjtöttek
össze, mindössze 4 ponttal vannak lemaradva a listavezető Monortól. A csapat mérlege: 11 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség.

DVTK II- ESMTK: 0-1
Az ESMTK vezetése a szezonkezdet előtt fogalmazta meg a csapat
felé elvárását, mely szerint 2018-ban
az első öt helyek egyikén szeretné
látni a piros-fehéreket. – Ez a célkitűzés teljesen reális volt, hiszen kialakult egy jó szellemiségű társaság,
amelynek tagjai sokat dolgoznak
azért, hogy eredményesek legyünk.

Mondhatom, hogy jelen pillanatban
jó úton haladunk az elvárás teljesítéséhez – összegezte a vezetőedző.
Pedig nehezítés akadt jócskán.
Akik nyomon követték az őszi
forduló meccseit, jól tudják, hogy
az ESMTK szezonzárást megelőző
hetei bővelkedtek izgalmakban,
kellemetlenségekben. Először az
MTK II ellen november 12-ére
tervezett meccsét halasztotta el és
tette át november 29-ére, szerdára az MLSZ. November 26-án sem
jártak szerencsével a pesterzsébeti
focisták; miután leutaztak Kazincbarcikára, a DVTK II elleni meccsre, a helyszínen derült ki, hogy a
pálya a sok eső miatt alkalmatlan
a focizásra. A mérkőzést egy héttel
elhalasztották, a helyzet azonban
akkor sem volt sokkal jobb, hiszen
akkor a hó nehezítette a játékot.
Ezzel együtt az utolsó meccsein is
helytállt a csapat, az MTK ellen
3:0-ás, a Diósgyőr ellen 1:0-ás győzelmet aratott.
A csapat most jól megérdemelt
pihenőjét tölti, a felkészülési időszak
január 9-én kezdődik. A tavaszi forduló első mérkőzéseire március első

Dr. Vajda Árpád Emlékverseny
A 100 éves Csili Művelődési Központ anyagi, és a Magyar Sakkszövetség,
valamint a 17-szeres magyar bajnok Honvéd sakk szakosztály szakmai támogatásával 2018. január 28-a és február 6-a között rendezik meg az első Vajda
Árpád Emlékversenyt. A kísérőrendezvényekkel tarkított 10 fős körversenynek a Csili színházterme ad otthont.

A rendezvény a 2018. évi Sakkolimpia előtt a női válogatott legjobb játékosának, az Európa-bajnok
Hoang Thanh Trangnak és a legjobb
ifjúsági nemzetközi mester Kántor
Gergelynek lehetőséget ad a nemzetközi nagymesterversenyen való megmérettetésre erős férfi mezőnyben.
A versenyen részt vesz Alexander
Beljavszkij volt ifjúsági világbajnok,
szovjet bajnok, 3 ország színeiben
sakkolimpikon, valamint Horváth
József nemzetközi nagymester, sokszoros magyar bajnok, egykori olimpikon és szövetségi kapitány is.
Egy sakkverseny erősségét a verseny Élőpont átlaga jellemzi, ami

ezen a versenyen 2500 pont körül
lesz. Ilyen szintű verseny nem volt
legalább 10 éve Magyarországon.
A versenyt a kor szellemének
megfelelően internetes közvetítéssel
lehet majd nyomon követni.
A viadal alatt a Nemzet Sportolója, Portisch Lajos olimpiai bajnok
sakkszimultánt tart, majd bemutatja
a névadó Vajda Árpád sakk olimpiai bajnok nagymestert. Emellett
beszélgetés lesz hazánk minden idők
legeredményesebb sakk olimpikonjával, Mádl Ildikóval „A nők helyzetéről a sportban, illetve a család és
a sport összeegyezetése női szemmel”
címmel.
sz

ESMTK-MTK II: 3-0
hétvégéjén kerül sor. Az ESMTK
hazai pályán, 4-én, vasárnap játszik
Tállya ellen.
Turi Zoltán a tavasztól további
előrelépést vár. – Ha minden egyes
játékos 30 százalékot tud fejlődni
önmagához képest, akkor elégedett

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Turi Zoltán vezetőedző méltán
lehet elégedett a csapat teljesítményével. – Főleg a hazai pályán nyújtott teljesítményünk volt kiváló, hiszen az Ady Endre utcában csupán
egyszer kaptunk ki és egy döntetlenünk volt. Az őszt összességében 75
százalékos teljesítménnyel zártuk,
ami jónak számít – mondta.

leszek – mondta, majd hozzátette: –
Mindenkinek, aki a csapatot támogatta, nagyon köszönjük egész éves
kitartását, segítségét, és ezúton is
kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és boldog újévet!
Sz. A.

Karate diákolimpia
November 11-én ismét a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok adott otthont
a Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség és a Seinchin Karate Sportegyesület által szervezett XXII. WKF Karate Diákolimpiának, amely mára hazánk második legnagyobb versenyévé nőtte ki magát.

A versenyre több mint 50 egyesület 570 versenyzője nevezett be az
ország különböző klubjait, általános
és középfokú oktatási intézményeit,
iskoláit képviselve a 6-21 éves korosztályokból.
A Magyar Karate Szakszövetség
nevében Dr. Tahon Róbert főtitkár köszöntötte a megjelenteket, és
számolt be röviden a karatét érintő
lényeges változásokról.
Pesterzsébet Önkormányzata nevében Juhász Lajosné alpolgármester,
a szigetszentmiklósi önkormányzat
nevében pedig Jószai Attila képviselő
köszöntötték a résztvevőket és méltatták a rendezvényt.
A megnyitó keretein belül a Magyarországi
Goju-Ryu Karate-Do Szövetség köszöntötte a 2017.
október 26-a és 29-e között
megrendezett WKF korosztályos világbajnokságon
bronzérmet szerzett Tamás
Ferdinándot és edzőjét,
Fischer Mihályt.
A köszöntőket követően a verseny főbírájaként
Falusi Márton WKF nemzetközi bíró nyitotta meg a
versenyt, amely a 6-7, 8-9

évesek versenyszámaival kezdődött,
majd korosztályonként haladt a 1011, a 12-13, a kadet, a junior, az
U21 kategóriáig, formagyakorlat és
küzdelem versenyszámokban.
– Szeretnénk ezúton is megköszönni a nevezett csapatok
részvételét, a pesterzsébeti és a
szigetszentmiklósi önkormányzatok
támogatását, valamint mindazok
munkáját, akik részt vettek a verseny szervezésében, és sokat tettek
sikeres lebonyolításáért – mondta
Harsányi László, a Magyarországi
Goju-Ryu Szövetség elnöke.
cz.
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Futballünnep Pesterzsébeten
Szombaton közel 13 órán keresztül folyamatosan pattogott a labda a
tornacsarnokban, délelőtt az U7-es,
délután pedig az U8-as korosztály
élcsapatai vívtak hatalmas csatákat
egymással. A legfiatalabb korosztályban 15 csapat fogadta el a házigazda
Puebla Focisuli meghívását, köztük
több első osztályú gárda utánpótláscsapata is. Végül a Csepel FC bizo-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

December 9-én és 10-én folyamatosan érkeztek a csapatok a hagyományos
Puebla Téli Focitornára a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolába. A
pesterzsébeti egyesület 3 korosztályban hirdette meg versenyét, amelyre öszszesen 40 csapat jelentkezett.

nyult a legjobbnak, miután a döntőben legyőzte a Soroksár csapatát. A
házigazdák a 13. helyen zártak, de a
torna gólkirályát Novák Benjamin
személyében a Puebla Focisuli adta.
Az U8-as korosztálynak szurkolók
már a 10-es csoportkör során rendkívül kiélezett mérkőzéseket tekinthettek meg, az egyenes kieséses szakasz
összecsapásai pedig kifejezetten pa-

rázs hangulatban zajlottak. A Puebla
a 2. helyen zárt a C jelű hármasban,
így a 4. helyért folytathatta, a döntőbe pedig a Csepel FC és a Ferencváros
jutott be. Drámai izgalmak után végül
előbbi csapat bizonyult jobbnak, így
teljessé tették a csepeli „aranynapot”.
A hazai csapat végül az 5. helyen végzett. A szombat délutáni programon
részt vett és a díjakat átadta Somodi
Klára képviselő, az Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke.
Vasárnap az U9-esek léptek pályára, a korosztály 12 jelentkező
csapata két hatfős tornán mérkőzött
meg egymással. A Puebla U9-es csapata az első tornára kapott besorolást, ahol végül az 5. helyet sikerült
elérnünk, a legjobb hazai játékosnak
pedig Glatt Ádámot választotta a
szakmai zsűri. A délelőtti tornán a
KISE diadalmaskodott, míg a délutáni fináléban a Rákosmente KSK.
– Összességében elmondható,
hogy egy remek hangulatú futballünnepen vagyunk túl, a szurkolók ismételten megtöltötték a
tornacsarnokot, a fiatal tehetségek
pedig bizonyították, hogy a magyar futballnak igenis van jövője.
Minden évben több NB1-es klub
csapata, akadémiája is képviseli

magát, emelve a torna színvonalát.
Hétvégén 40 csapat, ötszáz gyermek
fordult meg nálunk, ezzel is növelve
kerületünk hírnevét – nyilatkozta lapunknak Babulják Zoltán a
Puebla Focisuli elnöke, a verseny
főszervezője.
Y. A.

lalkoznak, akiknek szemmel láthatóan céljaik vannak a sporttal. – A
vízitelep adta jelenlegi lehetőségek,
az infrastruktúra ekkora létszámot
lát el biztonságosan, azonban a jövő

évi fejlesztések lehetővé fogják tenni, hogy még többen csatlakozzanak
hozzánk – tudtuk meg Molnár Gábortól.
Sz.

K.O.

A

Zalaegerszegen november
25-én megrendezett K-1 országos bajnokságon a pesterzsébeti, 15 éves Ifj. Burij Anatolij
U17-ben, 75 kilogrammban indult,
és győzte le 17 éves, 80 kilós ellenfelét technikai, majd egyhangú pontozással, és nyerte el megérdemelten a
bajnoki címet.
y.

A kajakos szezon végén

N

agyszerű szezont zártak az
ESMTK kajakosai, amire
a napokban megrendezett
évadzáró vacsorával tettek pontot.
A 2017-es évnek kemény alapozó
időszakkal a hátuk mögött vágtak
neki, melynek célja a tavalyi év eredményeinek felülmúlása volt. – A tervek megvalósultak, hiszen a bajnoki
pontversenyben 21 helyet léptünk
előre. Ez azt jelenti, hogy a mintegy
100 hazai egyesületből a 40. helyet
szereztük meg úgy, hogy továbbra is
„csak” utánpótlás korú kajakosokkal
foglalkozunk – tudtuk meg Molnár
Gábor szakosztályvezetőtől, aki így
folytatta: – Továbbra is korosztályos
válogatott maradt Biró Barna, aki
egész évben kiemelkedően teljesített.
Meg szeretném még említeni Fojt
Sárát, a Tribol ikreket, Bertalant és
Bencét, Boda Márkót, Juhász Mátét
is, akik ugyan közel jártak a fenti „titulus” kiérdemléséhez, azonban idén
a rengeteg érem ellenére néhány helyezéssel lemaradtak róla.

Rajtuk kívül természetesen rengetegen szereztek szebbnél szebb
eredményeket, vagy első versenyükön rutint, amihez szintén rengeteg
munkára és kitartásra volt szükség.
A 2017-es év főbb
versenyei a maratoni és a síkvízi
országos bajnokságok,
valamint
az országos diákolimpia
voltak,
ahonnan szintén
sok éremmel tértek
haza a pesterzsébeti
kajakosok.
A
versenyzés
mellett a szakosztály elsődleges
célja idén is egy
stabil utánpótlásbázis
kialakítása
volt. Jelenleg nap
mint nap több mint
nyolcvan
olyan
gyermekkel
fog-
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SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és
kárpittisztítás!

Mélymosás, vegytisztítás,
szegés, kézi perzsák, gyapjú
szőttesek javítása, rojtozása,
háztól házig 2 nap!
Kárpittisztítás otthonában!
www.szonyegexpressz.hu.
280 75 74, 0630/949 43 60
TAKARÍTÁST vállalunk! Referenciával
vállalunk magánszemélyeknek és közületeknek takarítást. Hívjon bizalommal!
0620/237 10 58, riell28@freemail.hu
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

ÁLLÁS
23. KERÜLETI cukrásztermelő üzembe
keressük cukrász illetve cukrász segéd
kollégánkat. Tapasztalat nem szükséges!
Kiemelt bérezés és utazási támogatás.
Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923
vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu
23. KERÜLETI cukrásztermelő üzembe
keresünk takarítót napközbeni, illetve
műszak végi takarításra. Kiemelt bérezés
és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923 vagy e-mailben:
rendeles@cukraszat.hu

EGYÉB
FÉLTŐ, gondoskodó tartási szerződést
kötne idős személyhez értelmiségi házaspár. 0630/277 66 22

HOBBI

TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

HATHA JÓGA
KEZDŐ CSOPORT

PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény szerint lakkzselézés, térdig gyantázás, talpmasszázzsal). 0620/285 18 27

csütörtökönként
18-20 óráig a Csiliben
(Nagy Gy. I. u. 4-6.)
www.jogatan.hu

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90,
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu
VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres
keresése, javítása. 0630/914 35 88
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csatornacsere lakásban és udvaron. Kerti
csap cseréje ásással. Csőfagyasztás.
0670/544 40 50

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN külön bejáratú bútorozott szoba hölgy részére kiadó hoszszútávra, 60.000 Ft rezsivel + 1 hó kaució. 0630/244 76 90
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