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Márton-nap

A Szociális Munka Napján
Idén a Szociális Munka Napja al-
kalmából rendezett önkormányzati 
ünnepségen tizenkilencen vehettek 
át oklevelet, illetve hűségjutalmat a 
városvezetéstől.

3. oldal

Kitüntető címek Hazatérnek a Csilibe
A díszülésen vehették át Pester-
zsébet kitüntető címeit azok, akik 
példaértékű munkájukkal hozzájá-
rultak kerületünk fejlődéséhez, hír-
nevének emeléséhez.

A legnépszerűbb hazai gyermekze-
nekar, az Alma együttes december 
17-én, vasárnap 11 órakor lép fel a 
Csiliben. Interjú Buda Gábor énekes-
gitárossal, a zenekar alapítójával.

4-5. oldal 13 . oldal

Házaspárok köszöntése
Pesterzsébet Önkormányzata idén is 
az Erzsébet Napok rendezvénysoro-
zat keretében köszöntötte az 50., 60. 
házassági évfordulójukat 2017-ben 
ünneplő párokat.

7. oldal
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HIRDETMÉNY
A Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatást tart
Időpont: 2017. december 1-jén 9 órakor    

Helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgár-
mesteri Hivatal, I. emeleti Kisterem

Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

HIRDETMÉNY
A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatást tart
Időpont: 2017. november 30-án  16 órakor 

Helye: Budapest Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I. 
emeleti Kisterem

Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

HIRDETMÉNY
A Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat 

közmeghallgatást tart  
Időpont: 2017. december 4-én 9 órakor

Helye: Civil Ház
Cím: 1201 Budapest, Vörösmarty u. 180. 

Elkezdődött a térfigyelő kame-
rarendszer bővítése – adott tájé-
koztatást a november 9-ei képvise-
lő-testületi ülésen Szabados Ákos 
polgármester a két ülés között eltelt 
időszak közötti munkáról szóló be-
számolójában. A BRFK XX.-XXIII. 
Kerületi Rendőrkapitányságán üze-
meltetett térfigyelő kamerarendszer 
8 kamerával bővül, valamint további 
29 kamera korszerűsítésére kerül sor. 
A Rendvédelmi Osztály technikai 
fejlesztésének keretén belül pedig a 

meglévő 4 mobil térfigyelő kamerát 
további 8 napelemes mobil térfigyelő 
kamerával, valamint 4 úgynevezett 
álkamera beszerzésével bővítik.

Az új kamerák a Tátra téri játszó-
térre, az Alsó határútra, a Rákóczi ut-
cai gyalogoshíd mellé, a Pacsirta utca 
és az Eperjes utca kereszteződésébe, a 
Fiumei és a Nagykőrösi út kereszte-
ződésébe, a Pozsony utca és a Bácska 
utca sarkára, a Kiserdőbe, a Kossuth 
tér 1. mögötti parkolóba, a Vágóhíd 
utca és Akácfa utca sarkára, az Emlé-

kezés terére, a Kulcsár utcai fitt park-
ba, a Lajtha László utcai sportparkba, 
valamint a Vízisport utca 15. szám 
alatti játszótérre kerülnek.

* * *
Decemberben – legkésőbb 15-éig 

– mintegy 850-900 rászoruló kerületi 
család kap Pesterzsébet Önkormány-
zatától 6500-7000 forint értékű, a 
téli időszakban egyébként felmerülő 
többletkiadások terheinek enyhíté-
sét, valamint az ünnepre való felké-
szülést segítő karácsonyi csomagot.

* * *
Két fővel bővül a Rendvédelmi 

Osztály létszáma, így a jövőben ti-

zennégy közterület-felügyelő járja 
majd Pesterzsébet utcáit. A dön-
téssel – és a mobil kamerarendszer 
további bővítésével – jelentősen 
javulhat Pesterzsébet közbiztonsá-
ga, az erősebb közterület-felügyelői 
jelenlét hozzájárulhat a lakosság biz-
tonságérzetének növeléséhez.

* * *
Négyfősre bővült a Megújuló 

Pesterzsébet frakció. Mach Péter a 
testületi ülésen jelentette be az eddig 
Gémesi Emeséből, Somodi Klárából 
és Völgyesi Krisztiánból állt képvise-
lői csoporthoz való csatlakozását.

y.

Testületi ülésen történt

Felhívás „Aranykezű mesterek” ajánlására

Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy ajánljanak olyan helyi kisvállalkozó-
kat, szakembereket, akik több évtizede közmegelégedésre, megbízható-
an végzik tevékenységüket. Személyes bemutatkozó levéllel jelentkez-
het az a mester is, aki környezete visszajelzése alapján saját munkáját a 

jók között is a legjobbnak ítéli.
Ajánlásukat, illetve bemutatkozó leveleiket 2017. december 2-áig 

juttathatják el postai úton Szabados Ákos polgármester részére (Pol-
gármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. ) vagy a 

protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy a felterjesztő levelében jelölje meg az ajánlott mester és 

saját telefonos elérhetőségét, vagy e-mail címét is. 
A „Pesterzsébet Aranykezű mestere” elismerést az önkormányzat a 

Vállalkozók Napja alkalmával december 11-én fogja átadni. 
A kitüntetetteket meghívólevélben értesíti a polgármester.

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata meghívja 
Pesterzsébet lakosait 

2017. december 11-én 17 órai kezdettel 
tartandó 

lakossági fórumra

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Budapest, XX. Török Flóris u. 
227. – volt Török Flóris utcai Általános iskola) területén történő hely-

színi bejárásra, amelyen ismertetjük az újjáépített létesítményt.  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a házigazdák, 
valamint Komoróczy László körzeti képviselő. 

Szabados Ákos
polgármester

Tisztelt Kerületi Lakosok, Érintett Partnerek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Budapest XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatának Kerületi Építési Szabályzata (továbbiakban: 

KÉSZ) az Orsolya utca – Károly utca – Eperjes utca – Pacsirta utca 
által határol területre vonatkozóan módosul. 

A KÉSZ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 29/A §-a értelmében az elkészült településrendezési 

eszközt partnerségi véleményezésre bocsátjuk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben az elkészült tervezettel kapcsolatos ja-
vaslatot, észrevételt szeretne tenni, azt 2017. december 5-ig teheti meg. 

A véleményét írásban, papír alapon a 1201 Budapest, XX. kerület 
Kossuth Lajos tér 1., I. emelet 62/A (Főépítészi Iroda) címre, vagy 

e-mail-ben a foepitesz@pesterzsebet.hu címre küldheti el.

A tervdokumentáció az alábbi útvonalon érhető el:

www.pesterzsebet.hu→Önkormányzat→Hirdetmények→Hivatalos 
hirdetmények→Kifüggesztett tervek

Tisztelettel:
Szabados Ákos

polgármester
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Kitüntetettek

Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Torda Zsuzsanna, a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ klubvezetője
Tantosné Rostagni Katalin bölcsődei szaktanácsadó
Kormos Lászlóné, a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoz-
tatója munkaügyi csoportvezetője

Az Év közalkalmazottja
Nagy Gáborné, a Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ klubgondozója
Juhászné Abonyi Andrea, az Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője
Balatoni Anikó, a Család- és Gyermekjóléti Központ asszisztense
Czirják Mónika, a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkozta-
tója adminisztrációsa, pénztárosa

20 éves hűségjutalom:
Kövér Andrea, a Mártírok Bölcsőde kisgyermeknevelője
Baloghné Lengyel Anikó, a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ köz-
pontvezetője
Berezi Júlia, a Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ technikai 
dolgozója
Dósa Zsolt, a Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ technikai 
dolgozója
Zsóri Csabáné, a Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ technikai 
dolgozója

30 éves hűségjutalom
Korcsok Erika – a Köztársaság Bölcsőde vezetője
Konrád Lászlóné, az Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője
Ördögné Gyenes Anita, az Ady Bölcsőde csoportvezető kisgyermeknevelője
Fülöpné Visnyei Ildikó, a Köztársaság Bölcsőde kisgyermeknevelője

35 éves hűségjutalom
Antóni Lászlóné, a Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője
Rádócz Béláné, a Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője

40 éves hűségjutalom
Bezeg Péterné, a Lajtha Szociális Szolgáltató Központ klubgondozója

ÖNKORMÁNYZAT

Szabados Ákos köszöntötte az 
ünnepség meghívottjait, a kerület 
szociális ágazatának dolgozóit, az in-
tézmények vezetőit. A polgármester 
beszédében elmondta: – Ez az első 
alkalom, hogy ilyen nagy számban 
van lehetőség együtt ünnepelni, ami 
azért is jó, mert elhangozhat néhány 
olyan információ a baráti beszélgeté-
sek során, amely az ünnepnapot még 
kedvesebbé és hatékonyabbá teszi.

A szociális ágazatban az elmúlt 
időszakban megvalósult fejlesztések 
között említette a Lajtha utcai és a 
Vágóhíd utcai szociális szolgáltató 
központok tető- és falszigetelését, a 
Hársfa játszótér és játszóház műkö-
dési engedélyének megszerzését, az 
Ady Bölcsőde udvari játszóeszkö-
zeinek felújítására, bővítésére nyert 
több mint 10 millió forintot.

– A jövőben is folytatódni fognak 
a munkakörülményeket és a szolgál-
tatást javító fejlesztések – ígérte Sza-
bados Ákos, majd így folytatta: – A 
munkakörülményeket szintén pozitív 
irányban változtathatja a bérezéssel 
és a béren kívüli juttatásokkal kap-

csolatos kedvező változások. Az év 
közepén már sor került 50 ezer forint 
cafetéria kifizetésére, decemberben 

újabb 50 ezer forintot kapnak az ága-
zat dolgozói. A bérek rendezése érde-

kében 2018-ban a kerület valameny-
nyi közalkalmazottjának nettó 10 ezer 
forintos béremelést tervezünk. Ezt a 
béremelés első ütemének tekintjük, 
amelyet a 2019. évi költségvetésben 
folytatni szeretnénk. Friss hír, hogy 
a kormány bejelentette, 2018-ban az 
ágazatban a bruttó kereset 233 ezer 
forintra nő, mi ehhez szeretnénk a 

magunk eszközeivel, a képviselő-tes-
tülettel közösen hozzájárulni.

A polgármester végezetül elmond-
ta: – Mindezeken túl a legfontosabb 
az elismerés és a köszönet mindazok-
nak, akik a szociális területen áldoza-
tos, lelkiismeretes munkát végeznek. 
Azt remélem, a közös erőfeszítéseink 
eredménye lehet az is, hogy Önök 
még hatékonyabb munkát tudnak 
végezni, hogy kisebb lesz a fluktuáció 

az ágazatban, sikerül megtartanunk a 
jó szakembereket.        Sz.A.

Elismerések a Szociális Munka Napja alkalmából
Pesterzsébet Önkormányzata hagyományosan a Szociális Munka Napjához 
kötődően elismerésekkel köszönti kerületünk szociális ágazatának dolgozó-
it, akik a hétköznapok során szinte láthatatlanul végzik a hivatásos segítők 
áldozatos munkáját. A november 13-án rendezett önkormányzati ünnepségen 
tizenkilencen vehettek át oklevelet, illetve hűségjutalmat a városvezetéstől. 
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November 16-án adta át a kerület vezetése 
a kitüntető címeket azon személyeknek, 
akik példaértékű munkájukkal hozzá-

járulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének 
emeléséhez. A képviselő-testület díszülésén részt 
vett Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke, valamint az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal elöljárói. A Himnuszt 
követően Szabados Ákos polgármester nyitotta 
meg az ülést, majd elkezdődött a kitüntető címek 
átadása.

Pesterzsébet díszpolgárai 2017-ben

Dr. Bálint András 1985 óta dolgozik és él a 
XX. kerületben háziorvosként. Energikus, lendü-
letes, markáns egyénisége a kerületi orvosközösség 
és a társadalmi élet jellegzetes szereplőjévé tette. 
Páratlan szervezőkészségének köszönhetően egyik 
szervezője és választott vezetője lett az Orvosi 
Kamara helyi szervezetének. Társaival végzett 
tevékenysége nyomán alakulhatott ki kerületünk 
orvosainak fővárosi, és talán országszerte is egye-
dülálló helyzete, a Pesterzsébet Önkormányzatá-
val való példás együttműködés.

A Budapesti Orvosi Kamara Háziorvosi Szek-
ciójának elnöke, vezetőségi tagja, az Országos Há-
ziorvosi Szekció vezetőségi tagja, kerületi kamarai 
küldött. 

Betegeivel személyes kapcsolata van, akik szere-
tik, tisztelik, ragaszkodnak hozzá, szívesen fogadják 
tanácsait. Nagy hangsúlyt fektet a személyre szabott 
gyógyításra, az utógondozásra. 

Gyógyító és közéleti munkáját számos kitün-
tetéssel ismerték el. 2016-ban az Orvosok az 
orvosokért életmű díjat kapott a Magyar Orvosi 
Kamarától.

Horváth Gábor tanári és igazgatói pályája el-
választhatatlanul összefonódott a Kossuth Lajos 
Gimnáziummal. Az intézmény falai között eltöl-
tött 38 éve alatt diákok ezrei számára biztosította 
a tudás megszerzésének lehetőségét és a felnőtté 
válás nyugodt, harmonikus éveit.

Az 1980-as években, még tanárként, toborzó 
körutakkal gyűjtött diákokat a gimnáziumnak, 
kezdeményezője volt a nemzetiségi oktatást kitel-
jesítő tananyag fejlesztésének, 1990-től kezdődő-

en pedig nagy gondot fordított arra, hogy a két 
tannyelvű oktatás bevezetésével új távlatok nyíl-
janak a diák és pedagógus előtt egyaránt. Ezért tá-
mogatta a cserekapcsolatokat, a nemzetközi tábo-
rozásokat, a nyelvtanulást segítő kirándulásokat.

Az ő részvételével alakult meg a Kéttannyelvű 
Iskoláért Egyesület, melynek kezdetben tagja, 
2010-től elnöke lett. Közbenjárásával alakult 
partneriskolai kapcsolat két németországi intéz-
ménnyel, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
kossuthos öregdiákok egyesületének (P.KOBAK) 
megalakításával.

Pesterzsébet Kultúrájáért 2017

Verőcei Gáborné 1970-ben a Tátra Téri Ál-
talános Iskolában kezdte pedagógiai pályafutását. 
Munkáját a gyerekek iránti szeretet, odaadás és 
szakmai igényesség jellemezte. Megalapította az 
iskolai színjátszó csoportot, amely sikeresen szere-
pelt fővárosi versenyeken. 

Diákönkormányzatot segítő pedagógusként az 
iskolai élet sok területén segítette a személyiségek 
sokoldalú kibontakozását. Jutalomkirándulásokat 
szervezett a tanulmányi és közösségi élet kiemel-
kedő tanulóinak, elindította a Tátra Gálát.

2000-től a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet al-
sós tagozatos szaktanácsadójaként tanulmányi és 
kulturális versenyeket, valamint tehetséggondozó 
projekteket szervezett, lakóhely-ismereti komplex 

vetélkedőkkel, helytörténeti sétával segítette a 
helyi értékek megismerését és a helyi kötődések 
kialakítását. 

2010-től, nyugdíjba vonulását követően is a 
kerület kulturális életének aktív, önzetlen részt-

vevője. A Pesterzsébeti Művészeti Stúdió munká-
ját segítve szervez táncfesztivált, iskolai rendezvé-
nyeket és fellépéseket.

Pesterzsébet Gyermekeiért 2017

Hegóczki Józsefné 1969. április 1-je óta dol-
gozott a HSZI jogelőd intézményeiben. 1985-től 
a Mártírok Bölcsőde vezetője lett, majd 2005-től 
mint nyugdíjas vezető tevékenykedett tovább. 
2013 júniusában fejezte be vezetői munkáját, és 
kezdte meg kiérdemelt nyugdíjas éveit.

Kezdeményező készségű, vállalkozó szellemű, 
több ember irányítására képes, rugalmas szak-
ember volt. A rábízott feladatokat megbízhatóan 
végrehajtotta.

Társadalmi munkavégzésben és szervezésben 
élenjáró, ötletgazda, lelkes és energikus szakem-
berként dolgozott, mindig ügyelt a részletekre, 
kitartó és alapos munkát végzett.

Pesterzsébet Egészségügyéért 2017

Dr. Závodszky Attila 1992 óta kerületünk 
egyik legendás házi gyermekorvosa. Csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakvizsgáját 1977-ben szerezte.

Kezdetben a Vörösmarty utcai rendelőben 
gyógyította a gyermekeket, majd a Vas Gereben 
utcai Gyermekek Egészségházának megnyitása 
óta a kettes számú gyermekorvosi körzetben végzi 
gyógyító munkáját. 

Empatikus magatartásával, a gyermekeket 
kedvesen megszólító modorával népszerűvé vált 
mind a szülők, mind a gyermekek körében. 

Díszülés és kitüntető címek átadása
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Kiváló kapcsolatot ápol kollégáival, a házi 
gyermekorvosok kollegiális vezetője. Pesterzsé-
bet közösségi életében is aktív szerepet vállal.  
A házi gyermekorvoslás tekintetében javasla-
taira, észrevételeire és segítségére mindig lehet 
számítani.

Pesterzsébet Szociális Munkáért 2017

Fóti András kerületi vállalkozóként évek óta 
segíti a Hajléktalan Melegedőn és a Humán Szol-
gáltatások Intézményén keresztül Pesterzsébet 
rászoruló lakosait karácsonyi ételosztással, élelmi-
szer-, ruha- és könyvadományokkal. 

Szívesen, időt és fáradtságot nem kímélve, sze-
mélyes munkával és anyagi segítséggel is támogat 
minden olyan kezdeményezést, amely segítséget 
jelent a rászorulók számára.

Amikor közértet üzemeltetett az Ady Endre 
téren, a megmaradt ételeket rászorulóknak és 
hajléktalanoknak osztotta szét.

Sok évvel ezelőtt cége ügyvezetőjeként mun-
kát adott több kerületi csökkent munkaképességű 
embernek, mozgás-, hallás- és látássérültnek, akik 
a nyomdai részlegen dolgoztak.

Nagylelkűségére jellemző, hogy egy rászorult 
pesterzsébeti családnak a Mátrában lévő lakását 
ingyen adta oda használatra, amíg sikerült lakha-
tási lehetőséget találniuk. 

Jelenleg is rendszeres támogatója óvodai ren-
dezvényeknek, szociális munkája őszinte elisme-
résre méltó.

Pesterzsébet Közbiztonságáért 2017

Sipos Zsolt címzetes rendőr alezredes 2005-
ben került a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rend-
őrkapitányság Soroksári Rendőrőrsének állo-

mányába. Kiemelt főnyomozói munkája mellett 
megbízott bűnügyi alosztályvezetőként, majd 
alosztályvezetőként dolgozott, jelenleg a rend-
őrkapitányság Körzeti Megbízott Alosztályának 
vezetője.

Szakmai tevékenységét kiemelkedő jogszabály-
ismeret, szakmai hozzáértés és alaposság jellemzi. 
Az általa készített ügyiratok rendkívüli szakmai 
jártasságot, elemzőkészséget, írásbeli kifejezőkész-
séget, pontosságot, törvényességet tükröznek.

Munkájára kiemelkedő ítélőképesség és átlag 
feletti terhelhetőség, pszichikai tűrőképesség jel-
lemző. Feladatait kiemelkedő szorgalommal, fele-
lősségérzettel, pontossággal látja el.

Mindemellett alosztályvezetőként kiemelkedő 
hangsúlyt fektet állománya szakmai ismereteinek 
elmélyítésére, melyben eredeti szakmája, peda-
gógusi végzettsége is segíti. Beosztottjai tisztelik, 
felettesei elismerik munkáját.

Pesterzsébet Sportjáért 2017

Szőke Alex Gergő az ESMTK Birkózó Szak-
osztály újraalakulása óta a szakosztály sportolója. 
Az elmúlt 11 évben alázatos és példamutató mun-
kát tanúsított az edzéseken, ami pályafutása első 

világversenyén már győzelemre is vezette, hiszen 
világbajnoki aranyérmet nyert. 

2016-ban számos nemzetközi versenyen vett 
részt. Ukrajnában, Horvátországban, Románi-
ában és Szerbiában is a dobogó legfelső fokára 
álhatott, míg Törökországban a harmadik helyen 
végzett. A tavalyi év legkimagaslóbb eredménye a 
grúziai világbajnokságon szerzett aranyérme volt. 
Magyarországnak 18 éve nem volt világbajnoka az 
ő korosztályában. 

A 2017-es év is nagyon jól kezdődött számára, 
hiszen az összes nemzetközi felkészítő versenyét 
megnyerte. A szarajevói kadet Európa-bajnoksá-
gon minden ellenfelét fölényes győzelemmel maga 
mögé utasítva aranyérmet szerzett.

Pályafutása során eddig 143 érmet szerzett, eb-
ből 116 arany-, 14 ezüst- és 13 bronzérem.

Dicsérő Oklevél

A díszülésen Polgármesteri Dicsérő Oklevelet 
vehetett át a kerületi bölcsődékben, óvodákban a 
gyermekek és a felnőttek körében végzett magas 

színvonalú egészségügyi prevenciós és felkészítő 
munkájáért Léránt Dávid, a pesterzsébeti mentő-
állomás volt vezetője.                 sz.

Ünnepi koncert
A kitüntetettek tiszteletére adott koncertet a díszülést követően a Pesterzsébeti Vajda Gipsy Kon-

certzenekar a Csili Művelődési Központ színháztermében. A kerület lakossága számára is nyilvános 
és ingyenes koncert vendégművészei Oláh Gergő énekes, Bokor János előadóművész, Szakál Plósz 
Titanilla sanzonénekesnő és Bot Gábor operett előadóművész voltak.                     z.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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A pesterzsébeti temetőben 93 
olyan személy pihen, aki az ’56-os 
forradalomban, vagy a megtorlásban 
hunyt el.

Dr. Marossy Endre történész em-
lékeztetett: 101 pesterzsébeti vesz-
tette életét a forradalom alatt, nem 
kizárólag Erzsébeten, szerte Buda-
pest területén. Közülük 89-en harci 
cselekményekben haltak hősi halált, 
23-an még nem töltötték be a 18-at, 
egyikük lány volt.

– A forradalom diadalra jutását 
követően egyedül itt, Pesterzsébeten 
rendeztek dísztemetést a hősöknek, 
22 embernek, október 31-én, a mai 
9-es parcellában – idézte fel a törté-
nész, majd hozzátette: a megtorlás-
kor a sírokat felnyitották, a holttes-
teket más sírokba helyezték.

Marossy Endrétől megtudhattuk, 
hogy ma egy fekete obeliszk rejti az 
első budapesti hősi halottat, Vizi Já-
nost, a Kossuth Lajos Gimnázium 
érettségire készülő diákját. A 12-es 
parcellában nyugszik ifjú Agóth Ist-
ván 17 éves segédmunkás, ő esett el 
utolsóként a pesterzsébetiek közül, 
november 24-én, a IX. kerületben. 
A főváros legfiatalabb hősi halottja, 

a 12 esztendős Fehér Kálmán szintén 
erzsébeti volt. Őt a Határ úti kiserdő-
ben meg nem nevezett, de mindenki 
által tudott fegyveresek lőtték fejbe.

A 12-es parcelláról a történész el-
mondta: keresztmetszetét adja Pest-
erzsébet tragédiájának. Az elején áll 

az Andrássy család két tagjának kö-
zös sírja. Apa és fia a Baross utca 11. 
számú ház aknavetővel szétrombolt 
törmelékei alatt haltak meg. A lövés 
megtorlásként érkezett a Népliget-

ből, amiért a Juta-dombon elfoglalt 
katyusával lőtték a felkelők a népli-
geti szovjet állásokat.

Gazda Bence Prima Primissima 
díjas hegedűművész improvizált 
kísérete mellett Molnár Mihály ol-
vasta fel Gérecz Attila: Karácsonyi 
ének a börtönben, és Tóth Bálint: 
Magyar litánia című költeményét, 
majd Tóth József, a Pesterzsébeti 
’56-os Szövetség elnöke kioltotta a 
forradalom lángját.

Az emlékezők koszorúkat és virá-
gokat helyeztek el a 93 hősi halott 
nevét feltüntető gránit emléktáb-
lánál. A 12-es parcellánál dr. Papp 
Miklós, a Pesterzsébeti Görög Kato-
likus Egyházközség parókusa, Veress 
Gábor, a Klapka téri Református 
Egyházközség tiszteletese, valamint 
Blatniczky János Dániel, a Pesterzsé-
beti Evangélikus Gyülekezet lelkésze 
az igazságról és a szabadságról szól-
tak a Szentírás tükrében. Oltványi 
László nemzetőrparancsnok sírhe-
lyénél Somogyváry Géza, Pesterzsé-
bet díszpolgára emlékezett meg egy-
kori bajtársáról.

D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája december 7-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójá-
nak pesterzsébeti ünnepség-

sorozata az Országzászlónál ért véget 
november 3-án. Leeresztették az 
október 20-án felvont lyukas zászlót, 
helyébe felvonták nemzeti lobogón-
kat. A ceremóniára a Pesterzsébeti 
Temetőben tartott megemlékezésről 
érkeztek a résztvevők, a kerület ve-
zetői, az 56-os Szövetség tagjai, vala-
mint a politikai pártok, civil szerve-
zetek képviselői és magánemberek.

A forradalom áldozatai Zászlólevonás
Az 1956-os forradalom leverésének 61. évfordulóján a pesterzsébeti halottak-
ra: hősökre, civilekre és gyerekekre emlékeztek a Pesterzsébeti 56’-os Szö-
vetség és Pesterzsébet Önkormányzata szervezte temetői megemlékezésen.

NEM KAPOTT PESTERZSÉBET ÚJSÁGOT?

Kérjük, amennyiben a lap november 
28-ai megjelenését követően 2 napon 
belül (november 30-a) nem érkezett 
meg postaládájába (társasház esetén a 
külső gyűjtőbe) a Pesterzsébet újság, 
név és cím bejelentésével decem-
ber 6-áig jelezze a szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu e-mail címen vagy a 
0630/811 26 56-os telefonszámon!

Köszönettel: Szerkesztőség
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Az ünnepségen Szabados Ákos 
polgármester, Juhász Lajosné és Ko-
vács Eszter alpolgármesterek, vala-
mint a képviselő-testület megjelent 
tagjai fogadták a megjelenteket, 
majd Ficsor Zsuzsanna anyakönyv-
vezető köszöntötte őket.

Szabados Ákos ünnepi köszöntő-
jében elmondta: – Végignézve a ha-
sonlóan ősz fejeken, mint az enyém, 
nem az jut eszembe, lám-lám, hogy 
elszaladt az idő. Fiatalos, most éppen 
a múltba révedő, sugárzó tekinte-
teket látok, olyan fiatalembereket, 
akik megfiatalodott szívvel ülnek itt, 
és akik a készülődés során bizonyá-
ra felidézték párjaikkal azt a napot, 
amikor először mondták ki a boldo-
gító igent.

A polgármester így folytatta: – 
Amit az elmúlt évtizedekben Önök 
tettek családjukért, szeretteikért, 
egymásért, munkahelyi közösségü-
kért, és ezen keresztül Pesterzsébet-
ért, de mondhatom, hogy az egész 
nemzetért, azért jár ma a köszönet. 
Remélhetően az elmúlt években 
sok boldog percet éltek át együtt, 
mindaközben, hogy napi problé-
mákkal kellett megküzdeniük, ta-
nulással, megélhetési gondokkal, 
gyermekneveléssel, betegséggel és 
még számos bajjal. De a mai alka-
lom csak a boldog pillanatokra kíván 
fókuszálni, és kérem, csak azokat a 
pillanatokat elevenítsék fel most 
gondolatban, amelyek az Önök és 

valamennyiük épülését szolgálták. 
Köszönet jár az 50, 60 évért Önök-
nek nemcsak családjuktól, hanem 
valamennyiünk részéről, hiszen ez 
egy olyan példa az összes ma házas-
ságot kötő fiatal számára, amely azt 
bizonyítja, hogy két ember között 
kialakuló kapcsolat, szeretet, szere-
lem igenis képes hosszú évtizedeken 
keresztül újra meg újra megújulni. 
Ferenc pápa így fogalmazott: „Há-
rom szó nagyon sokat segít a házas-

életben. Három szó,, melyet mindig 
mondani kell otthon: kérem, köszö-
nöm és bocsánat.” Talán ez utóbbi 

a legnehezebb, hiszen kérni mindig 
könnyű, tán még megköszönni is, de 
bocsánatot kérni az ember életében 
mindig jelentős lelki lépés, amelyet 

ugyanakkor, ha gyakorlunk, életün-
ket könnyebbé, elfogadhatóbbá, sze-
rethetőbbé teszi.

A polgármester vé-
gezetül Danny De Vito 
amerikai filmszínész 
házassággal kapcsolatos 
gondolatát tolmácsolta 
a jelenlévőknek: „Ér-
dekes, a feleségem min-
dent tud, csak azt nem, 
miért jött hozzám.” – 
Remélem, ebben a te-
remben senki nem így 
gondolkodik, mindenki 
tudja, miért választotta 
a párját. Erre a kérdés-
re talán az egyetlen és 
igazán elfogadható vá-
lasz: mert őt szerettem 
meg, őt szeretem 50, 60 

éve, vele kívánom leélni az elkövet-
kező 50, 60 évet is. Én ehhez kívá-
nok Önöknek sok boldogságot és jó 
egészséget! – fogalmazott.

Szabados Ákos köszöntője után 
Ficsor Zsuzsanna szívhez szóló beszé-
dének köszönhetően a házaspárok 
felidézhették együtt töltött évtize-
dek főbb eseményeit; a házasságkö-
tés napját, a gyerekek születését, az 
unokák érkezését, a gondokat, ba-
jokat, amelyek óhatatlanul bekö-
vetkeznek az ember életében, de 
amelyeket sikerült együtt leküzdeni, 
megoldani, valamint a szép és meg-
ható perceket, napokat, órákat.

Az ünnepélyes fogadalomtételt 
követően a házaspárok emlékpla-
kettet és egy-egy szál virágot kap-
tak, a ceremónia végeztével pedig 
az önkormányzat díszebédre invi-
tálta őket a Csili étterembe, ahol 
ifj. Vajda Gyula és zenekara szóra-
koztatta őket.

y.a.

Megerősítették házassági fogadalmukat
Pesterzsébet Önkormányzata hagyományosan az Erzsébet Napok rendezvény-
sorozat keretében köszönti azokat a kerületi párokat, akik az adott évben 
50, illetve 60 évvel korábban kötöttek házasságot, és jelentkeztek az önkor-
mányzat felhívására. A november 23-án megrendezett ceremónián – család-
tagjaik jelenlétében – huszonkét pesterzsébeti házaspár mondta ki 5, illetve 
6 évtizede után újra a boldogító igent. 
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– Nagy ünnep ez a világnak, még 
nagyobb ünnep Pesterzsébetnek. Én 
magam elsősorban köszönetet sze-
retnék mondani, nem pedig köszön-
tőt. Köszönetet a kerület református 
gyülekezeteinek, amelyek hosszú 
évtizedek óta tartják egyben közös-
ségeiket, és kezdeményezéseikkel, 
nem csak fizikális építkezéseikkel jó 
irányba viszik Pesterzsébet fejlődé-
sét. Köszönetet Takaró Tamás úr-
nak, aki megkeresett, és azt mondta, 
hogy az 500. évfordulónak illő lenne 
Pesterzsébeten is emléket állítani. 
Köszönetet a Takaró családnak, 
amelynek mind egyéni, mind kö-
zösségi teljesítménye újabb és újabb 
eredményeket, sikert hoz a nagyobb 
közösség számára is – mondta Szaba-
dos Ákos polgármester, aki biztosí-
tott arról is, hogy Pesterzsébet Ön-
kormányzata igyekszik valamennyi 
egyházi és civil közösségnek, vagy 
egyénnek a kerület javát szolgáló 
kezdeményezését támogatni.

Ezt követően Takaró Tamás 
esperes mondott köszönetet az ön-
kormányzatnak, annak vezetésének 
a kezdeményezés támogatásáért. – 
Áldásul tud szolgálni, ha a kerület 
vezetése és az egyházak összetalál-
koznak a kerületet építő, előre vivő, 
gazdagító gondolatokban és azok 
megvalósításában – fogalmazott.

– Ez az emlékpark arra emlé-
keztet bennünket, hogy 500 évvel 
ezelőtt rendkívüli és különleges 
folyamat indult meg az egyházban. 
Ennek egyik fő harcosa volt Kálvin 
János, akinek gondolatai egész Euró-
pára hatással voltak a megújulásban. 
Európa erkölcsisége, gondolkodá-
sa, világszemlélete, gazdasági látása 
alapvetően változott meg a protes-
tantizmus megújító erejével és ha-

tásával – folytatta az esperes, majd 
felidézte a reformáció folyamatának 
főbb állomásait, történéseit.

Végezetül gróf Bethlen István 
egyetemi tanár avatóbeszéde követ-
kezett, amelyben felelevenítette a 
reformáció 500 évvel ezelőtti kezde-
tét, céljait, Kálvin János tanait, azok 
jelentőségét.           sz.

A reformáció 500. évforduló-
jára emlékezett egy hóna-
pos rendezvénysorozattal a 

Pesterzsébet-Központi Egyházközség.
A programok részeként a felnőtt 

ifjúság megnézte a Magyar Nemzeti 
Múzeum „Ige idők – A Reformáció 
500 éve” című kiállítást. Az ünnepre 
hangolódást segítette a Nagy és Kis 
ifi körök közös, csendes hétvégéje a 
mátrai Református Üdülőben.

Az emlékhónap második felé-
ben, a Reformáció Emléknapjához 
közeledve „A reformáció ajándékai” 
címmel ökumenikus előadássoro-
zatot szerveztek az egyházközség 
Ady Endre utcai templomában. Az 
előadók közt szerepelt a kerületi 
protestáns lelkipásztorok mellett 
Pestszentlőrinc Szemeretelepi Re-

formátus Egyházközség lelkésze, Kiss 
László is, valamint azok az előadók, 
akikkel a közösség tagjai a nyári 
balatonfűzfői táborban is találkoz-
hattak.

Így például Takaró Mihály 
irodalomtörténész, presbiter, a 
Pesterzsébet-Központi Református 
Kórus karnagya, aki előadásával 
kapcsolódott az Arany-János Emlék-
évhez. A témában könyve is megje-
lent a Püski kiadó gondozásában, a 
Magyar Klasszikusok új köntösben 
első köteteként.

Ha már Takaró, stílszerűen 
Tőkéczki – gondolva a közszolgá-
lati televízió népszerű sorozatára, a 
Tőkéczki és Takaróra. Dr. Tőkéczki 
László Széchenyi-díjas történész elő-
adásának címe A reformáció ajándé-

kai a magyar református egyháztör-
ténetben címet viselte.

Hasonló tudományos alaposság-
gal találkozhattak az érdeklődők Al-
bert András történész, lelkipásztor 
felszólalásakor. Ő Gróf Bethlen Mik-

lós életén át mutatta be, mit adott 
a reformáció hazánk történelméhez. 
Az előadó a Gróf Bethlen Miklós, a 
protestáns államférfi című könyvét a 
közelmúltban mutatta be.

D.A.

– Ebben a kerületben, hála Is-
tennek, vannak olyan nagytiszte-
letű emberek, akik építenek, és 
nem csak közösségeket – kezdte 
köszöntőjét Szabados Ákos. A pol-
gármester elmondta: ennek a park-
nak kezdeményezője Győry János 
Sámuel volt, ő érezte fontosnak, 
hogy a reformáció 500 éves évfor-
dulójának ez a gyülekezet emléket 
állítson. Az önkormányzatnak is 
fontos, hogy bizonyos területeket 
úgy alakítson, hogy azok a közös-
ségeket szolgálják. Ha nem nézzük, 
milyen apropóból készült el ez a 
tér, csak mint Pesterzsébet egy, ed-

dig elhanyagolt területeként tekin-
tünk rá, azt mondhatjuk, hogy a 
nem hívők mindennapjaira is hat.

– A közösséghez, a családhoz 
való tartozás, az isteni szeretetben 
való hit ad erőt az embernek és adja 
az összetartozás érzését. Az 500. 
évforduló erre nagyon jó alkalom, 
mint ahogy nagyon jó alkalom egy 
olyan összefogásra is, amikor egy 
gyülekezet és egy önkormányzat 
meg tudja mutatni, lehet közösen 
eredményt elérni, lehet a sok gond 
és baj között értéket teremteni – fo-
galmazott Szabados Ákos.

y.

Kálvin János emlékpark

A reformáció emlékhónapja

Luther János emlékpark
A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából avatta fel a Kálvin János emlék-
parkot a János téren Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébet – Köz-
ponti Református Egyházközség október 25-én.

Október 29-én, vasárnap a délelőtt 10 órai istentisztelet után avatta fel a 
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és Pesterzsébet Önkormányzata 
a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Luther Márton emlékparkot az 
evangélikus templom mögött, a Török Flóris utcában. 
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Az ünnepélyes megnyitón Góbi 
Rita Társulata a képek ihlette pro-
dukcióval mutatkozott be.

Dr. Baán László, a Szépművészeti 
Múzeum és a Magyar Nemzeti Ga-
léria főigazgatója köszöntőjében Mé-
szöly Miklós Biblia-bibliák című írá-
sából idézett, majd így folytatta:  „A 
Bibliát már korán kellett sűrűn lapoz-
nom, nem téve lényegesebb hangsúly 
különbséget Ó és Új között. Tanács 
és követelmény volt, hogy egyforma 
alapossággal ismerjük mind a kettőt, 
az összefüggéseket, a logikai-időrendi 
kapcsolódást. Ezért még íróként is 
hálás vagyok. Igazolta és továbbfej-
lesztette azt az igyekvésemet, hogy 
minden elvontat – vagy még az azt 
is meghaladó valósat – mindig a föld, 

ember, indulat és történelem szűrő-
jén keresztül próbáljak megérteni.”

– Föld, ember, indulat és törté-
nelem, ezek a szűrők Sárkány Győző 
kezében is ott lehettek, amikor ebben 
az ötven rajzban rostálta össze gon-
dolatait – fogalmazott Baán László, 
megjegyezve: az 500. évfordulón min-
denütt a kötelező kérdésbe botlunk: 
mit adott nekünk a reformáció?

Válaszában a művészettörténész 
kifejtette: Sárkány Győző is megidézi 

az összes tankönyvi tényt az anyanyel-
viségről, a nemzeti érzésről, a biblikus 
látásmódról, de nem lajstromoz: min-
den művészettörténeti utalás, idézet 
felülíródik egyedi értelmezése által. 
Így a kiállítás a reformáció parafrázisa, 
egyszerre hűséges és szárnyaló, egyete-
mes és személyes.

– Úgy vitatkozik egymással a 
fekete és a fehér, a telített és a vi-
lágos, a satírozás és a vonal, ahogy 
szenvedélyes vitákban született a 
protestantizmus minden ága – hang-
súlyozta Baán László. – A reformáció 
valamit biztosan kiérlelt bennünk, 

hogy tartsuk meg jogunkat a kérde-
zésre és a megújulásra. Ma, itt e ké-
pek közt bolyongva kapunk egy kis 
szellemi, lelki muníciót, hogy az igazi 
letéteményesei legyünk saját hitünk-
nek, kultúránknak, életünknek.

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató, 
a kiállítás kurátora bemutatta a köny-
vet, amelyben ötven felkért értelmisé-
gi írta le gondolatait egy-egy, a tárla-
ton látható Sárkány Győző kép mellé.

– Fontosnak éreztem, hogy a grafi-
kák kiegészüljenek, a szövegek azon-
ban önállóan állnak, nem illusztrálják 
a képeket – árulta el a grafikusművész.

Ennek megfelelően a felkért szer-
zők – akik közt megtalálni többek 
között Dr. Bagdy Emőke klinikai pszi-
chológust, dr. Batta András zenetör-
ténészt, Fekete Györgyöt, az MMA 
elnökét, Jankovics Marcell rajzfil-
mest, dr. Nógrádi György biztonság-
politikai szakértőt és P. Szabó Ernő 
művészettörténészt – gondolatai abc 
sorrendben kerültek a kötetbe.

Szeifert Judit művészettörténész, a 
kötet szerkesztője kiemelte: Sárkány 
Győzőre jellemző az a fajta komplexi-
tás, hogy megszólít másokat, bevonja 
őket a munkába.

DIA

KULTÚRA

A műről Pálffi Krisztina, a Pest-
erzsébeti Városi Vegyeskar karna-
gya bevezetőjében felidézte, a szerző 
mindössze 35 évesen, vészesen kö-
zeledő halálának tudatában írta a 
Requiemet, majd hozzátette: – A cso-
dálatos, szívbe markoló muzsikával 
elhunyt szeretteink előtt tisztelgünk. 
A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 
megkülönböztetett tisztelettel emlé-
kezik Dobray István karnagy születé-
sének 100. évfordulójára és nemrégi-
ben elhunyt kórustársaira is.

Pesterzsébet Önkormányzata 
nevében Fekete Katalin üdvözölte 
a jelenlévőket. – Pesterzsébet egyik 
legszebb helye, a Szent Erzsébet Fő-
plébánia-templom méltó hely Mo-
zarthoz és méltó hely ahhoz, hogy 
megemlékezzünk szeretteinkről, 
akik már nem lehetnek köztünk.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Informatikai Bizottság elnöke felidéz-
te pár hónappal korábbi beszélgetését 

Újhelyi Andreával, akinek nagy álma 
volt, hogy zenekaros koncertet szer-
vezhessen, és énekelhessen benne ba-
rátaival. –  Ez az álom megvalósult, és 
remélem, hagyomány lesz Pesterzsé-
beten – fogalmazott Fekete Katalin.

Az előadáson szólót énekelt Új-
helyi Andrea (szoprán), Wiedemann 
Bernadett (mezzoszoprán), Alagi Já-
nos (tenor) és Pataki Bence (basz-
szus).

y.a.

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk

Kép és szöveg

Október végén, a halottak napjához közeledve adta elő Mozart utol-
só, Reqiuem című művét a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar és a Kispesti 
Vegyeskar, a Műszaki Egyetem Szimfonikus Zenekara közreműködésével, 
Erdélyi János vezényletével. A rendkívüli hangulatú előadásnak az Árpádházi 
Szent Erzsébet Főplébánia-templom adott otthont. 

November 8-án nyílt meg Sárkány 
Győző, Ferenczy Noémi-díjas gra-
fikus, Érdemes Művész, Bálványok 
bukása – ötven rajz, ötven gondolat 
című, a reformáció 500. évforduló-
jára emlékező kiállítása a Gaál Imre 
Galériában. A tárlat 2018. január 
7-éig látogatható.
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A Humán Szolgáltatások Intéz-
ménye négy Szociális Szolgáltató 
Központjában (Pázsitos sétány 5., 

Marót utca 10., Nagy Győry István 
utca 29-31/A és a Vágóhíd utca 26.) 
idősek klubja is működik, amelyeket 

ingyen látogathatnak a kerület nyug-
díjasai. A klubok hétfőtől péntekig 
8-16 óráig, szombaton 8 és 14 óra 
között könyvekkel, társasjátékok-
kal, valamint különböző rendezvé-
nyekkel várják az érdeklődőket. A 
klubtagok havi 4 alkalommal közös 
programokon vehetnek részt (irodal-
mi, ügyességi versenyek, kvízjátékok, 
vetélkedők, táncos mulatságok, kéz-
műves foglalkozások, ismeretterjesz-
tő előadások, kisebb kirándulások).

A Csili Művelődési Központ 
nyugdíjas klubja minden szerdán 15 
órától tart klubnapot, itt a tagsági díj 
félévente 1000 forint.

A MASZSZ Pesterzsébeti Nyug-
díjasok Alapszervezete minden 
hónap első keddjén 14 órától tart 
klubfoglalkozást, emellett szintén 
színes programokkal, kirándulások-
kal, rendezvényekkel várja a kerület 
időseit. A tagok sorába jelentkezni 

személyesen hétfőn és csütörtökön 
8-12 óráig a Csiliben lévő irodában, 
vagy a 283-0370-es telefonon lehet.

A Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 
Szervezet havonta egyszer tart klub-
délutánt, hétfőtől csütörtökig pedig 
8-tól 12-ig várja az érdeklődőket, 
beszélgetni vágyókat a Csili Baross 
utcai épületében a büfétől balra 
lévő irodájában. A rendezvényekről, 
programokról szintén itt lehet tájé-
kozódni. A szervezethez bármikor 
lehet csatlakozni, a tagsági díj fél-
évente 2500 forint.

A Civil Házban (Vörösmarty 
utca 180.) székelő Pesterzsébeti Ci-
vil Szabadidős Egyesület sport- és 
kulturális rendezvények szervezése, 
valamint a szociálisan rászorulók se-
gítése céljából alakult. Programjaik-
ról érdeklődni a 0630/933 44 43-as 
számon lehet.

sz.

– Életkoruk előrehaladtával 
az embereknek óhatatlanul egyre 
több betegséggel kell szembenézni-
ük, hiszen élettani funkcióik rom-
lanak, fizikai aktivitásuk csökken, 
miközben az idült, nem fertőző 
megbetegedések kialakulásának 
valószínűsége nő. Világszerte nő a 
várható élettartam, ami nagyon jó 
dolog, de csak akkor tudják élvezni 
az érintettek, ha ezzel párhuzamo-
san az életminőségük is kielégítő – 
magyarázza dr. Rurik Imre.

Az időskorban jelentkező egész-
ségügyi problémák egy része a táp-
lálkozáshoz kötődik, hiszen annak 
minősége és módja, pontosabban 
annak (orvosi) következményei je-
lentős mértékben befolyásolják az 
életminőség alakulását. Rurik dok-
tor tapasztalatai szerint a rendelő-
jét felkereső nyugdíjasok számára 
az étel megvásárlásánál a legfon-
tosabb szempont annak ára, nem 
pedig az, hogy mennyire egészséges. 
Ehhez hozzájárul, hogy az étel íze, 
színe, formája, illata, a tálalásban 
rejlő lehetőségek kihasználása 
nagymértékben hat a fogyasztás 

iránti kedvre, ezzel pedig az egye-
dül élő, szociálisan izolált, betegsé-
gei miatt életvitelében korlátozott 
idős ember már nem képes törődni.

Az idős ember évtizedeken át 
rögzült táplálkozási szokásait ne-
héz megváltoztatni, nehéz megér-
tetni vele azt, hogy esetleg másra 

és másként lenne szüksége, mint 
korábban hitte. Ez általában is az 
egészségnevelés egyik gátja és fő 
korlátja, de időskorban különösen 
jellemző probléma.

Rurik doktor a táplálkozás és az 
egészség összefüggéséhez példaként 
említette az úgynevezett mediter-
rán étrendet, amely főleg egyszere-
sen és többszörösen telítetlen zsír-

savakból, növényi rostokból, sok 
zöldségből és gyümölcsből, teljes 
kiőrlésű gabonafélékből, száraz hü-
velyesekből, tengeri halak fogyasz-

tásából áll, olívaolajat használva el-
készítésükhöz. Az egészséges ételek 
fogyasztása mellett a fizikailag aktív 
életmód, a csak mérsékelt alkohol-
fogyasztás, a dohányzás elhagyása is 
hozzájárul az egészség fennmaradá-
sához.

Mint megtudtuk, az öregsé-
gi nyugdíjkorhatárt elért betegek 
teszik ki a háziorvost felkereső 

pácienesek nagy részét. Ők 
azok, akik a legtöbb gyógy-
szert fogyasztják, és ők azok, 
akiknek a legnagyobb gazda-
sági terhet jelenti a gyógy-
szerárak folyamatos emelke-
dése: – Ez utóbbi probléma 
enyhítésében a háziorvosnak 
is lehet szerepe – mondta 
Rurik doktor, aki maga is 
törekszik arra, hogy minél 
kevesebb gyógyszert írjon 
fel pácienseinek. Ezt azért is 
tartja fontosnak, mert kül-
földi háziorvosi kutatások is 
igazolták, hogy számos káros 
következménnyel, újabb be-
tegségek kialakulásával jár, 
a meglévő tünetek súlyos-
bodásával járhat, ha a me-
dicinák mellékhatásai ösz-

szeadódnak, halmozódnak, esetleg 
a kívánt terápiás hatás elmaradásá-
val kombinálva.

Sz.

Egészség és táplálkozás időskorban

Társaságban könnyebb

A KSH legfrissebb, 2015-ös adatai szerint Magyarországon a nők várható élet-
kora 78,6, míg a férfiaké 72 év, ami 6-7 évvel alacsonyabb, mint az uniós 
országokban. A jelentősen eltérő halálozási mutatók oka, hogy hazánkban a 
lakosság egészségi állapota lényegesen rosszabb, mint az Európai Unió más 
országaiban– tudtuk meg dr. Rurik Imre háziorvostól. 

Pesterzsébeten is sok egyedülálló nyugdíjas él, az ő számukra gyűjtöttük 
csokorba a kerületben működő nyugdíjas klubokat és civil szervezeteket, 
amelyek programokkal, klubfoglalkozásokkal enyhíthetik a magányt.
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Az advent eljövetelt jelent. 
Advent első napja a kará-
csonyi ünnepkör és az egy-

házi év kezdete. A négy vasárnap a 
megtestesült Krisztusra várakozás. 
A Megváltó négy eljövetelére fi-
gyelmeztet: a megtestesüléskor, a 
kegyelemben, a halálunkban és az 
ítéletkor.

Elmaradhatatlan szimbóluma 
az adventi koszorú. J. H. Wichern, 
német evangélikus lelkész 1840-
ben imatermébe szekérkereket füg-
gesztett, amelyen minden nap el-
helyezett egy gyertyát. Ez szelídült 
koszorúvá. A katolikus egyházban a 
gyertyák liturgikus színűek: a lila a 
bűnbánaté, a rózsaszín az örömé.

Veress Gábor református lel-
kipásztor az adventről szólva úgy 

fogalmazott lapunknak: régóta vá-
runk, régóta várjuk azt, aki segít, 
mert szükséghelyzetben volt, van és 
lesz az emberiség. Ez a szükséghely-

zet a bűn, ettől kell szabadulnunk. 
Ehhez szükségünk van Jézus Krisz-
tusra, erre emlékezet az Advent. Jé-
zust a szív és az élet várja. A szív az 
intimitás, a hit szférája. A lélek tu-
dat alatt is várja a jót, a szabadulást. 
Az élet Jézus nélkül tönkremegy, 
ezért nemcsak az ünnepekkor, de 
hétköznapjainkon is várjuk. Az ün-
nepek alkalmával megerősödhet a 
vele való élet, ami erőt ad a munkás 
hétköznapokban. Mint Ady írja Az 
Úr érkezése című költeményében: 
„őt, a fényest, nagyszerűt, Mind-
örökre látom”.

D. A.

Hiába nem szerettük volna, 
már október végén, novem-
ber elején sokkolt minket a 

karácsony gondolata. Azóta, hogy az 
áruházak polcain megjelentek a ka-
rácsonyi dekorációk. Azóta bárhová 
nézünk, girlandok, ablakmatricák, 

ünnepi csomagolópapírok, abroszok 
kiáltják legalább hetente kétszer az 
ember arcába: Hahó! Ideje lenne 
készülni!

Miért? Miért kell idő előtt sok-
kolni azzal a nyilvánvaló ténnyel, 
hogy az idő gyorsan megy, mert 
tényleg mindjárt itt a karácsony? És 
miért kell sokkhatás alá kerülni eme 
nyilvánvaló ténytől?

Lehet, hogy tényleg nem a hiper-
marketek marketingeseiben van a 
hiba? A kérdés persze költői. Hiszen 
közhelyes, de igaz, benne vagyunk 
a taposómalomban, kora reggel pá-

nikszerűen elhagyjuk a lakást, hogy 
aztán este holt fáradtan hazaessünk, 
úgy, hogy közben napról napra gyű-
lik a tennivaló. A hétvégénk meg 
azzal telik, hogy igyekszünk behoz-
ni elmaradásainkat (persze siker-
telenül), a lakás pedig még mindig 

szalad hétfőn, sőt, már jobban, mint 
előző hétfőn, a teendők listája egyre 
gyűlik, arról nem beszélve, hogy az 
olyan, mint én-idő, egyre kevésbé 
ismert fogalom számunkra.

„Majd egyszer…”, biztatjuk ma-
gunkat, egyre csökkenő lelkesedés-
sel és hittel. Nem. Tudomásul kell 
venni, a „Majd egyszer” olyan, mint 
a sült galamb. Igenis meg kell állni, 
akkor és ott eldönteni, hogy változ-
tatni kell. Ehhez pedig éppen ideá-
lis a rohamosan közelgő karácsonyt 
megelőző időszak.

k.n.

A magyar konyha alapvetően 
nem az egészséges mivoltáról hí-
res, hiszen a tradicionális ételek 
sok zsiradékot és fűszert, ellenben 
kevés rostban gazdag zöldséget tar-
talmaznak, süteményeinkből pedig 
nem sajnáljuk a cukrot. Ezzel együtt 
nem kell lemondanunk a hagyomá-
nyos karácsonyi menüről, azonban 
érdemes kicsit másként készíteni 
őket. Ha például darált pulykahús-
ból készül a töl-
tött káposzta, és 
a hagyma alá zsír 
vagy vaj helyett 
olajat teszünk, a 
beiglit (vagy más 
süteményt) pedig 
ny í r f acukor ra l 
édesítjük, már-
is sokat tettünk 
egészségünkért. 
A legjobb, ha a 
menü részeként 
beiktatjuk a halat 
(lehetőleg nem 
rántott formá-
ban), amelynek 
körete zöldségből 
készüljön (párolt 
vagy pirított for-
mában), és köny-
nyű mártással tálaljuk.

Az ünnepi időszak másik jellem-
zője, hogy ilyenkor túl sokat eszünk. 
Bármennyire is csábítóak az asztalon 

lévő falatok, próbáljunk mértékkel 
fogyasztani belőlük. Ha a túlevést 
nem sikerül elkerülnünk, igyunk 
emésztést segítő kamilla-, kömény- 
vagy zöld teát.

Ezekben a napokban se feled-
kezzünk meg a folyadékpótlásról, 
naponta legalább 2-2,5 liter vizet, 
esetleg édesítetlen teát igyunk. Vé-
gül még egy jó tanács: bármennyire 
is élvezzük, hogy az év végére végre 

megszűnt a rohanás, azért mozdul-
junk ki a lakásból, és naponta leg-
alább 30 percet sétáljunk.

sz.

Ünnep egészségesen

Adventi hangoló

Régóta várjuk, aki segít

Közelednek az év végi ünnepek, amelyek sok családban összekapcsolódnak 
a nagy közös étkezésekkel. Nincs is annál nagyobb öröm, amikor a rég látott 
családtagok körülülik a finomságokkal teli asztalt, és vidám beszélgetések 
közepette laknak jól. A baj csak azzal van, hogy ilyenkor általában túl nehéz 
ételeket eszünk, azokból viszont sokat.
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Pottondi Lajosnét köszöntötte 
otthonában 95. születésnapja 
alkalmából az önkormányzat. 

Júlia néni 1946-ban költözött Pest-
erzsébetre. Több mint négy évtizedig 

élt boldog házasságban férjével, aki 
1992-ben végleg eltávozott. Gyer-
meküktől, Edittől két unokájuk szü-
letett, mi több, már egy dédunoka is 
megörvendezteti Júlia nénit.

Varrónőként dolgozott a Ruha-
tisztító KTSZ-nél, és nagyon szerette 
hivatását. Olyannyira, hogy unokái 
esküvőjére saját kezűleg varrt ruhát 
magának és lányának. Mind a mai 
napig ő főz az egész családra.

– Egymás fölött lakunk egy eme-
letes házban, minden nap ő készíti az 
ebédet – árulta el Pottondi Edit, és 
azt is: ha a munkájuk engedi, min-
denki hazajár enni. Hozzáfűzte még, 

hogy nagyon egészségesen étkeznek, 
mivel Júlia néni régóta epebeteg, így 
fokhagyma, bors, erős főszerek nem 
kerülnek a kosztba.

Újságot olvas, nézi a tévéhíradót 
és politizál. Szellemileg olyannyira 
friss, hogy frappánsan vitatkozik a 
politikai műsorok láttán. Mint lánya 
mondta: igazi skorpió, világéletében 
ő szervezte a család életét.

D. A.

Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Humán Szolgáltatások 
Intézménye október 25-én 

színházi délutánt tartott „Ének, bű-
völet, tánc” címmel a kerületi Szo-
ciális Szolgáltató 
Központok ellá-
tottai számára a 
Csili Művelődési 
Központ Vízvári 
termében.

A program 
céljaként a szer-
vezők azt tűzték 
ki, hogy a ne-
hezebb anyagi 
körülmények kö-
zött élő, illetve 
gyengébb egész-
ségi állapotban 
lévő idősek is ki tudjanak mozdulni 
otthonukból, és átélhessék a színház-
látogatás örömét. A négy Szociális 
Szolgáltató Központból összesen 56 
fő tudott ingyenesen részt venni az 
előadáson, melyre a HSZI díjmentes 
szállítást is biztosított számukra. A 
program keretében három előadásra 
került sor. Solti János előadóművész 

a ’60-as, ’70-es évek jól ismert sláge-
reit adta elő a közönséget is bevonva, 
akik nagy örömmel énekelték régi 
kedvenceiket. A második előadás 
során egy fiatal bűvész, Kiss Roland 

varázsolta és ejtette bűvöletbe a né-
zőközönséget. A rendezvény végén 
pedig a Karizma táncegyüttes ferge-
teges tánc show-val zárta a délutánt.

A résztvevők visszajelzése alapján 
a program elérte a célját, az idősek 
egy vidám, önfeledt délutánt tölt-
hettek el a színház élményével páro-
sítva.           S.Z.

Szépkorú köszöntése Ének, bűvölet, tánc
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– Az Alma nem kizárólag gye-
rekzenekar, hiszen van gyerek- és 
nem gyerekarcotok egyaránt.

– Van mindenféle arcunk, attól 
függ, hová fordítjuk. (Nevet.)

– A gyerekműfajban születtek 
borzasztóan színvonaltalan dolgok, 
amelyek lejáratták a műfajt. Érzi-
tek ennek negatív hatását?

– Nem bántanék senkit, amiért 
megpróbálkozik gyerekprodukci-
ókkal, és nem sikerül neki. Nem 
egyformán tehetséges mindenki. 
Megvan a szülőknek is a maguk fe-
lelőssége, milyen koncertekre viszik 
el gyermekeiket. Aztán az is fontos, 
vajon a gyerekeknek tetszik-e a pro-
dukció, vagy csak lézengenek a né-
zőtéren, mert rosszul érzik magukat. 
Az alkotóknak fel kell mérniük, mi-
lyen a gyereklélek. Hiába nagyszerű 
a muzsika, ha az előadó képtelen 
kommunikálni a kicsikkel.

– Ezek szerint a gyerekkoncert 
többrétegűbb, mint a felnőtteknek 
szóló?

– A felnőttek udvariasak, el-
nézik, ha az előadó, aki pompá-
san játszik a hangszerén, nem tud 
szellemesen fogalmazni. Ki merem 
jelenteni, a gyerekpublikumnak 
nehezebb megfelelni. A jó dalok, jó 
zenészek, jó hangzás mellett elen-
gedhetetlen, hogy az előadó képes 
legyen valami pluszt adni, kapcso-
latot teremteni a közönségével. 
Szimpatikussá kell tenni a produk-

tumot. Ugyanakkor kicsit tanárnak 
kell lenni, mert nem mindegy, mi 
hangzik el az összekötő szövegek-
ben. Ráadásul arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy a koncerteken 
ott vannak a szülők is. Nekik sem 
szabad unatkozniuk.

– Létezik egyáltalán olyan, hogy 
gyerekzene?

– Szerintem nincs gyerekzene, 
sem gyerekhangszer. Van jó zene és 
van rossz zene, van, aki jól játszik a 
furulyán, van, aki rosszul. Ugyanúgy 
készítjük lemezeinket a gyerekek-
nek, mint a felnőtteknek: nem butít-
juk le a hangszerelést, nem teszünk 
kevesebb hangot a dalba. Esetünk-
ben nem a zene vagy a hangszerelés 
visz közelebb a gyerekekhez, hanem 
a téma. Ráadásul az a szerencsénk, 
hogy fantasztikus a magyar költészet, 
a mi számaink pedig 90 százalékban 
versmegzenésítések. Én azt vallom, 
amit Ambrus Kamill írt: „A dalla-
mon a szó,/Szavakban a világ”.

– Érdekes, a Misztrál zenekar-
nak nagyon hasonló az ars poeti-
ca-ja…

– Ők valamivel fiatalabbak ná-
lunk, és azon az úton járnak, amin 
mi kezdetben. Mi azonban eltávo-
lodtunk attól, és kicsit kommer-
szebb irányba indultunk, hogy ne 
csak a magasan kvalifikált, köl-
tészetet szeretőkhöz szóljunk, ha-
nem a szélesebb társadalomhoz. Így 
olyan rendezvényekre is eljutunk, 

ahová egyébként nem hívnának ze-
nekart. Így olyan gyerekekhez is el-
juttatjuk a magyar költészetet, akik 
nem járnak színházba, művelődési 
házakba.

– Nem véletlen tán, hogy szép 
számmal kaptok megrendeléseket 
cégektől, szervezetektől.

– Nem utasítjuk el a felkéréseket. 
Ha azzal vádolnak, ki mindenkinek 
vállalunk bérmunkát, akkor megkér-
dezem, hogy született Arany Toldija, 
hogyan születtek Mozart művei? Fel-
kérésre, megrendelésre. Persze oda-
figyelünk, kikkel dolgozunk együtt, 
mi az, ami összeegyeztethető a gye-
rekzenekari világunkkal. Mondjuk 
például cukros üdítőt nem fogunk 
reklámozni.

– Miért pont titeket kérnek fel?
– Nyilván azért, mert viszonylag 

sikeresek lettünk az elmúlt 21 évben.
– És minek köszönhetőek a kül-

földi sikereitek?
– Külföldön, 

például Angli-
ában, magyar 
szülők ma-
gyar gyerekei 
előtt lépünk 
fel. E mellett 
egész Kárpát-
medence-szerte 
játszunk. Mu-
száj kommuni-
kálni a gyere-
kekkel, mesélni 
nekik, ha kell, 
ami nyelvhez 
kötött.

– Többször 
átalakultatok, 
és egyre újabb, 
más hangsze-

rek kerültek a zenétekbe. Ezáltal 
változott a számok hangszerelése?

– Ráadásul a zenészek hozták 
saját művészetüket, hangulataikat, 
értékvilágukat. Szabó Tibivel, az 
unokatestvéremmel, aki a fő hang-
szerelő, és akivel együtt kezdtük, 
hagyunk mindenkit, tegye bele a sa-

ját elképzeléseit a számba. Nyitottak 
vagyunk a muzsikustársak impulzu-
saira. Éppen ezért dolgozunk rend-
szeresen meghívott vendégzené-
szekkel. És éppen ezért nem válnak 
egyformává a lemezeink.

– A szülinapi dalotok 25 millió 
letöltésnél tart. Olyan az nektek, 
mint a Rolling Stonesnak az „I 
Can’t Get No”, ami a könyökükön 
jön ki, de minden koncerten el kell 
játszaniuk.

– Muszáj eljátszani, mert várják, 
mert azért jönnek, hogy hallják. Aki 
jó zenész, az alapvetően szeret mu-
zsikálni, játszani a hangszerén, amit 
nem unhat meg. Amúgy pedig renge-
teget köszönhetünk ennek a dalnak. 
Mindenféle stílusban előadtuk már, 
és adjuk is még a bluestól a reggae-
ig. Egyébként mindig odafigyelünk, 
hogy teljesítsük a közönség kéréseit.

– Hogyan kötődtök a Csilihez?
– Ó, a Csili fogalom! Ha meg-

halljuk a nevét, már örülünk. Az én 
nagypapám például oda járt táncis-
kolába. A zenekar pedig a kezde-
tektől fogva számtalanszor fellépett 
ott. Nekem és Maroevich Zsoltnak, 
a brácsásunknak, mivel mi azon a 
környéken éltünk, még közelebb áll 
a szívünkhöz, mint a többieknek. 
Nekem a Csili mindig a gyerekko-
romat idézi, ezért érzem úgy, mintha 
hazamennék.

Ditzendy Attila

Hazatérnek a Csilibe
Az Alma együttes vitathatatlanul a legnépszerűbb hazai gyermekzenekar. 
Koncertjeik igazi interaktív játszóházzá alakulnak, miközben a magyar iro-
dalom legszebb verseit éneklik. December 17-én lépnek fel a Csiliben, ahová 
Buda Gábor énekes-gitáros, zenekaralapító hazajár.
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„Főúr fizetek!” 
Vendéglátás története Pesterzsébe-
ten, helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 2017. 
április 19. – 2018. április 1.
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

„Bálványok bukása” 500 éves a 
reformáció, 50 rajz – 50 gondolat 
Sárkány Győző grafikus, Érdemes 
Művész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 
2017. november 8., szerda, 17 óra
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.  

„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.  

Adventi Koncert
Időpont: 2017. december 6., szerda, 
17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 

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

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

ÉRTHETŐEN AZ EGÉSZSÉGRŐL!
A fájdalmas váll

interaktív, ingyenes előadás
Előadó: Varga Orsolya gyógytornász, 

manuálterapeuta
dec. 13-án, 17.00 órakor

Beszélgessünk németül! 
nov. 29-én, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
dec. 13-án, 17.30-tól

Kézimunka és Sütő-főző Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Természetgyógyászattal
az egészségért!

Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
dec. 11-én és 17.00 órától

 
Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával 

Hétfői napokon 
9.30: Mondókás móka; 

10.10: Bábos torna

Nagy László Simonné 
a 9. sz. egyéni választókörzet 
képviselőjének fogadóórája 

dec. 6-án, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

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

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Diafilm! Új szolgáltatásként már diafilmeket is lehet 
kölcsönözni nálunk, díjmentesen. Válogassanak ked-
vükre!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, 
labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Új foglalkozá-
sunkra várjuk szeretettel a babákat és szüleiket decem-
ber 8-án, pénteken, 17 órakor. A részvétel olvasóink-
nak ingyenes, a foglalkozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Adventi Kézműves: alkossunk együtt december 13-án, 
szerdán, 16 órakor! Adventi hangulatban várunk gye-
rekeket és felnőtteket egyaránt Éva nénivel és Tünde 
nénivel!

Idegennyelvi klubok: Kötetlen társalgási klubokba vár-
juk a nyelvgyakorlókat! Angol klub: december 4-én 
hétfőn 17 órakor. Német klub: december 11-én, hét-

főn 17 órakor. Francia klub: december 18-án, hétfőn 
17 órakor. Orosz klub: december 13-án, szerdán 17 
órakorű.

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk novem-
ber 29-én, szerdán 17 órakor jelentkezik újra Frisch Ti-
bor vezetésével.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válo-
gathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Vésztő Ferenc festményeit, tár-
lóinkban pedig Fentné Fodor Éva történeti babáit tekint-
hetik meg.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasó-
szoftver, NAVA pont.

PROGRAMJAINK

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

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

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Rendezvényeink
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Csili Művelődési Központ
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4 - 6. tel.: 283-0230  web: csili.hu • info@csili.hu

2017. december

December 3. 15.00

MARY ORR: MINDENT ÉVÁRÓL 
VÍGJÁTÉK)
Szereplők: Hernádi Judit, Kovács Patrícia, 
Egri Márta, Mészáros Máté, Szikszai Rémusz, 
Márton András, Bercsényi Péter, Rujder Vivien
Rendezte: Pelsőczy Réka
A lelkes színházrajongó, Eva Harrington 
kitartóan minden este ott várja kedvenc 
színésznőjét, Margót a művészbejárónál. 
Egy nap szerencséje lesz, bejuthat a vágyott 
szentélybe, a nagy színpadi sztár öltözőjébe, 
és megismerheti a színház bennfenteseinek 
világát, az ünnepelt sztárt, a népszerű 
házi szerzőt, a rettegett kritikust, és Thália 
szentélyének többi szereplőjét. Röpködnek a 
szellemességek, fergeteges komédia kerekedik, 
ám ez a játék nem csak játék. Sokkal több annál. 
A színdarab fi lmen vált örök klasszikussá: Bette 
Davis főszereplésével ma is a fi lmtörténet 
egyik legemlékezetesebb alkotásaként tartják 
számon.
Jegyek még kaphatók a Csili pénztárában és a 
jegy.hu –n

December 5. 9.00 és 10.30

MIKULÁS AJÁNDÉKA
Fabula Bábszínház
Belépő: 800 Ft

December 7. 14.00

DIÓTÖRŐ
Budapesti Táncszínház előadása
Belépő: 800 Ft

BABA MAMA KLUB
December 8. 10 óra
Téma: A gyerekeket körülvevő hangok
Vezeti: Oncsik Anita
Belépő: 300 Ft/család

December 9. 10-15.00

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Kézműves foglalkozások, táncház a Téka 
Együttessel, Adventi Ének bábelőadás
Belépő:300 Ft, ajándékkészítő kupon: 150 Ft

Újra nyitjuk Alsóállomásunkat!
Várunk mindenkit szeretettel a nyitókoncertre!
December 2. 19.00

RADICS BÉLA EMLÉKMŰSOR
Fellép a Come on Rock Band
Belépő: 1.000 Ft 

December 3. 15.00

KIS KARÁCSONY,NAGY KARÁCSONY
A Zenebarátok Klubjának karácsonyi 
hangversenye

December 9. 17.00

PESTERZSÉBETI KÓRUSÜNNEP
A Csili első 100 évében és a kerület történetében 
mindig jelen volt a közös éneklés, a dalárda 

és természetesen a kóruséneklés. Amikor a 
Csili jellemző tevékenységeiről beszélünk, 
szinte első helyre kívánkozik a kórusélet. 
Ezért a születésnapi rendezvények sorában 
kiemelkedő szerepet szánunk a Kórusünnepnek, 
amelyre meghívtuk a Pesterzsébeten működő 
valamennyi gyermek és felnőtt kórust.
A programban résztvevő kórusok rövid, önálló 
műsort adnak. Ezután közösen éneklik meg Pesti 
Erzsi egy életszakaszát, egy nagyszabású, Szabó 
T. Anna költő és Gryllus Samu zeneszerző által 
megírt kórusműben. Ez a darab visszatekintés 
Pesterzsébet történeti múltjára, jelentősebb 
állomásaira, mai elnevezésének kialakulására.
A belépés ingyenes

December 16. 19.00

ÁLOM , ÁLOM ,ÉDES ÁLOM ... 
- Adventi Operett Gála
Az opera- és operettirodalom legcsodálatosabb 
dallamai kíséretében gyújthatjuk meg az 
adventi koszorú harmadik gyertyáját. Selyembe 
öltöztetett csodavilágba repít mindenkit a 100
éves Csili Művelődési Központ, ahol minden 
álom valóra válhat. A varázslatos hangulatról a 
Lehár Kamarazenekar gondoskodik.
Belépő: 3500 Ft; Diák és nyugdíjas: 3000 Ft

December 16. 19.00

HORVÁTH TIBI 
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

December 17. 11.00 

ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Belépő: 2000 Ft

December 28. 19.00

CSEH TAMÁS EMLÉKEST
Átlátszó víz legyen című, évek óta sikeres 
autentikus Cseh Tamás emlékest
Közreműködik: Hegyi Norbert, Joós Tamás
Belépő: 500 Ft

December 29. 19.00

HENDRIX EMLÉKEST
Közreműködik: R.B. Emlékzenekar és vendégei
Belépő: 1.000 Ft

December 8- Január 8.
A Csili Csoport bemutatja:

TÓTH MÁRTON EMIL: 
UNIQUE BLEND SZINOPSZIS
Ismeretterjesztés

HELYTÖRTÉNETI KLUB
December 12. 17.00
Benyovszky Tóth Anita
A pesterzsébeti hivatásos színjáték kezdetei: a 
Török Flóris utcai színház története

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK
December 7. 18.00
A cigányság a 20. század második felében
Nagy Pál történész, levéltáros, Romológiai 
gyűjtemény vezetője Miskolc
Belépő: 500 Ft

December 27-31. 

100 ÓRA TÁNC A CSILIBEN
Guinness –rekord kísérlet a „Száz órán át 
megszakítás nélkül táncolók” kategóriában. 
Várjuk azokat a vállalkozó szellemű személyeket, 
párokat, csapatokat, tánciskolákat, akik szívesen 
részt vennének legalább két óra tánccal 2017. 
december 27. 20 óra és december 31.
24 óra között a rekord kísérletben. A részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött, egyes 
időszakokban belépődíjasok. 
Jelentkezni a Csili honlapjáról letölthető, illetve 
a Csili információs szolgálatánál található 
jelentkezési lap kitöltésével lehet.

PROGRAMOK

12.27. 18.00 - 23.00 Sétahajó Buli Zenekar
12.27. 23.00 - 05.00 Dj. Lenin és harcostársai, 
retro disco
12.28. 05.00-10.00  After Party 
12.28. 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
12.28. 14.00-18.00  Népi táncház
12.28. 18.00 - 23.00 Márki Székely Duó
12.28. 23.00 - 05.00 Dj. EgyBaby 
12.29. 05.00-10.00  After Party 
12.29. 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
12.29. 14.00-18.00  Népi táncház
12.29. 18.00 - 23.00 Toni
12.29. 23.00 - 05.00 Dj. Lenin
12.30. 05.00-10.00  After Party 
12.30. 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
12.30. 14.00-18.00  Népi táncház
12.30. 20.00 - 01.00 Calypso Dancing Party
12.30. 01.00 - 05.00 Dj. EgyBaby
12.31.l 05.00-10.00 After Party 
12.31. 10.00-14.00 Tánccsoportok fellépései
12.31. 14.00-18.00 Népi táncház
12.31. 18.00 - 23.00 Társaságkedvelők Klubja
12.31. 23.00 - 05.00 Dj. Lenin , szilveszteri party

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
minden szerdán 18-22 óráig
Belépő: 1000 Ft 

December 8. 20.00

CALYPSO DANCING PARTY
Jegy: 1500 Ft
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Fennállásának 40. évfordulója al-
kalmából november 13-án tar-
tott ünnepséget a Kossuth Böl-

csőde, népszerűbb nevén a Lila bölcsi.

A rendezvényen Szabados Ákos 
köszöntötte az intézmény régi és 
jelenlegi dolgozóit, a megjelent in-
tézményvezetőket. A polgármester 
elmondta: – Tisztában vagyunk in-
tézményeink műszaki állapotával, és 
folyamatosan próbálunk azokon ja-
vítani. Óvodáink kezdenek elfogad-
hatóvá válni, így most a bölcsődéken 
van a sor. Ebben az intézményben az 
elmúlt években elvégezték a külső 
hőszigetelést és a nyílászárók cseré-
jét, a belső felújítás még hátravan. 
Ami viszont – örvendetesen – nem 
változott az elmúlt 40 év alatt, az a 
mentalitás, emberi hozzáállás, szak-

mai munka, ami az itt dolgozókat is 
évtizedek óta jellemzi, és amiért kö-
szönet és elismerés jár a pesterzsébeti 
közalkalmazottaknak. Természetesen 

ennek az elisme-
résnek nem csak 
szavakban kívá-
nunk nyomatékot 
adni.

Szabados Ákos 
arról tájékoztat-
ta a jelenlévőket, 
hogy a kerületi 
köza lka lmazot -
tak az év végén a 
cafetéria keretein 
belül plusz pénzt 

kapnak, emellett – első körben – 
jövőre, miután a képviselő-testület 
elfogadta, nettó 10 ezer forint bér-
emelésben részesülnek. A második 
ütem várhatóan 2018 végén vagy 
2019 végén valósul meg.

Szakali Tibor, a Humán Szolgál-
tatások Intézménye intézményveze-
tő-helyettese rendhagyó köszöntő-
jében Lázár Ervin: Virágszemű című 
meséjét olvasta fel a vendégeknek.

A Kezeslábas Társulat előadása 
után a vendégek megtekinthették az 
elmúlt 40 év emlékeiből összeállított 
kiállítást.

sz. a.

Különleges meghívás érkezett 
az Attilába. Díszvendégként 
vehettünk részt a Béke Láng-

ja Egyesület Nemzetközi Gáláján ok-
tóber 20-án, amelyet a bécsi Város-
háza dísztermében rendeztek meg.

A szíves invitálás a Béke Lángja 
Egyesület elnökétől és alelnökétől, 
Herta Margarete és Sándor Habsburg 
von Lothringentől érkezett. Apropó-
ját az adta, hogy az iskola 2017. júni-
us 8-án csatlakozott a mozgalomhoz.

Az iskola énekkara és német 
nemzetiségi tánccsoportja, 70 gye-
rek és kísérőik a hosszú utazás után 
a Schönbrunni kastély kertjében 
mozogták ki magukat, miközben 
felfedezték a csodálatos kertet. Az 
énekkar rögtönzött koncertet adott 
a palota lépcsőin, melynek számos 
hallgatója akadt, akik hálásan meg-
tapsolták a váratlan zenei élményt.

Késő délután a Városházán kez-
dődött a gálaest. A kedves fogad-
tatás feloldotta a gyerekek kezdeti 

elfogódottságát, feszültségét, ame-
lyet az impozáns épület és az elegáns 
környezet váltott ki.

Már a nyitó blokkban szerepet 
kaptak tanulóink. A rendezvényre 
42 országból érkeztek a meghívot-
tak. Ezen országok zászlaival a meg-
nyitó és a himnusz alatt diákjaink 
sorfalat álltak.

A fogadás első részében az idén 
csatlakozott egyesületek bemutatko-
zása következett. Itt szerepeltek elő-

ször az attilások. 
Az énekkar Ka-
rai József Ugró-
táncát énekelte, 
amelyet a né-
met nemzetisé-
gi tánccsoport 
p r o d u k c i ó j a 
– Trampel- és 
Judenpolka – kö-
vetett. Szerény-
telenség nélkül 
állíthatjuk, hogy 
hatalmas sike-

rük volt. Több meghívást is kaptunk 
rendezvényeken való részvételre, és 
testvériskolákat is sikerült szerez-
nünk a produkciók által. Diákjaink 
megtapasztalhatták kemény munka 
eredményességét és a kiváló teljesít-
mény sikerét.

A vacsora után újabb, ezúttal 
hosszabb bemutatkozásra is lehető-
ség nyílt kórusunk és tánccsopor-
tunk számára, amely szintén nagy 
sikert aratott.

Sz. K.

November 10-én tartotta a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Pesterzsébet a 

német nevelésben, oktatásban részt 
vevő gyermekek hagyományos Már-
ton napi ünnep-
ségét. A felvonu-
lókat hangulatos 
h a r m o n i k a m u -
zsika és forró tea, 
illetve forralt bor 
várta a Városháza 
előtt. A résztve-
vők a József At-
tila Nemzetiségi 
Nyelvoktató Álta-
lános Iskola tanu-
lóinak műsorát is 
megtekinthették.

A programon részt vettek a Pest-
erzsébeti Baross Német Nemzetisége 
Óvoda német nemzetiségi csoportos 
ovisai, a József Attila iskola alsós 
nemzetiségi osztályainak tanulói, 
valamint a Budapest XX. Kerületi 
Hajós Alfréd Általános Iskola német 
tagozatosai.           Sz.

40 éves a Lila bölcsi Nagy siker Bécsben

Márton-nap

Tisztelt Szülők! Kedves leendő első osztályos gyerekek!

A XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola szeretettel várja azokat a kis-
lányokat és kisfiúkat, akik a 2018/2019-es tanévben kezdik meg tanulmányaikat. 
Megismerkedhetnek a leendő elsős tanító nénikkel, angolt és testnevelést tanítókkal.

Indítható osztálytípusaink:
- normál tantervű

- emelt óraszámú angol nyelvoktató
- köznevelés típusú sportiskolai (jégkorong, öttusa, vízilabda, evezés)

Várjuk gyermekével iskolánk bemutatkozó ovis foglalkozásain!
Csák-Rozgonyi Cecília igazgató

„Betekintő” Ovis Foglalkozásaink

2017. NOVEMBER 16.Márton-napi vigadalom (kézműves foglalkozás, 
sport játékok, játékos angol foglalkozások) 16:30-tól.

2017. NOVEMBER 29. Adventi és karácsonyi készülődés 
(kézműves foglalkozás) 16:30-tól.

2018. JANUÁR 11.„Farsangra hangolva” 
(sportos, angolos, kézműves foglalkozások) 16:30-tól.

2018. MÁRCIUS 1.„Tavaszt várva” 
(sportos, angolos, kézműves foglalkozások) 16:30-tól. 

2018. MÁRCIUS 21.  „Nyitott kapu”

Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt,nyílt napunkon a leendő tanító nénik!  
8-tól 11 óráig bepillantást nyerhetnek az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába.
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Mezei József igazgató, a ren-
dezvény házigazdája köszöntötte a 
résztvevőket, majd átadta a szót Sza-
bados Ákosnak. – A 100 év alapve-
tően tiszteletre méltó életkor. Szám-
talan százévest köszöntöttünk, de 
ennyi idős ez az épület is, ahol most 
éppen vagyunk. Pesterzsébet leg-
idősebb sportegyesülete, az ESMTK 
még ennél is idősebb, idén 110 éves, 
mint ahogy tavaly volt ennyi idős a 
Városháza. A felsorolásból látszik, 
hogy Pesterzsébet történetének 
meghatározó létesítményei és közös-
ségei e köré a fantasztikus életkor 
köré csoportosulnak. 

Pesterzsébeten az elmúlt tíz év-
tized nagyon komoly munkával és 
fejlődéssel eltöltött időt jelentett, 
ennek egyik eredménye az ebben az 
iskolában növekedett sok-sok gene-
ráció, amelynek tagjai közül sokan 
dicsőséget hoztak nemcsak az isko-

lának, de a kerületnek is. Egy iskola 
egy család, amely tagjainak megvan 
a megfelelő helyük és szerepük. 
Nincs annál jobb érzés, mint amikor 
a szülők, a pedagógusok látják, hogy 
a gyermekek milyen teljesítményre 
képesek, amit a mai fellépők is bizo-
nyítanak majd. A valóságos bizonyí-
ték mégis az a 100 esztendő, amióta 
ez az iskola létezik, a pedagógus-
közösség dolgozik, és azt kívánom, 
hogy amennyire sikeres 100 évet 
hagyott maga mögött az intézmény, 
amennyire sikeres és fejlődőképes 
volt Pesterzsébet, mindazt tovább 
tudjuk vinni az elkövetkező évtize-
dekben – fogalmazott köszöntőjé-
ben a polgármester.

Bak Ferenc elmondta: – Az el-
múlt évtizedekben több száz olyan 
pedagógus dolgozott ebben az isko-
lában, akik megalapozták az intéz-
mény hírnevét, lehetőséget adtak a 

tanulóknak a továbbtanulásra. 100 
év egy intézmény életében is nagy 
idő, ami megmutatja, hogy hon-
nan és hová fejlődött, és ezek után 
a fenntartó feladata, hogy a továb-
bi fejlődést maximálisan biztosítsa. 
A Külső-pesti Tankerület mindent 
megtesz azért, hogy az iskola megfe-
lelően működjön.

– A sok-sok nagyon fontos em-
beri érték közül a bizalom és a hála 
az, ami a Lázár történetében végig-

vonult. Mi, az iskola pedagógusai 
ezen értékek nyomán haladunk, és 
próbáljuk a gyerekeket ezek szelle-
mében nevelni, tanítani. Úgy gon-
dolom, ennek legszebb példái a mai 
gálaműsor, a centenáriumi évkönyv 
és a kerek születésnapra készült 
mesekönyv, az elmúlt félév. Ezek 
mutatják mindazt az összefogást, 
ahogyan a tantestület működik – 
mondta Mezei József.

Sz.

A Lázár suli centenáriuma
A Lázár Vilmos Általános Iskola 100 éves fennállásának alkalmából tartott 
gálaműsort az intézmény október 27-én. A Csili Művelődési Központban 
rendezett ünnepségen részt vett dr. Nemcsok Dénes, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium helyettes államtitkára, Szabados Ákos polgármester, valamint 
Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója is. 
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A szabadban űzhető 
téli sportok, a sí-
zés, a korcsolyázás 

vagy a szánkózás elűzi a téli 
depressziót, ráadásul egész 
testünket átmozgatja. Ér-
demes hát még hidegben is 
kimerészkedni a lakásból, fő-
leg annak tudatában, hogy a 

hidegben több energiát hasz-
nál fel a szervezet, hogy me-
legen tartsa önmagát, ezért a 
fogyás is gyorsabb. Emellett a 
téli sportok legtöbbje jó ha-
tással van a szívre, az érrend-
szerre és a tüdőre is.

A korcsolyázás, amellett, 
hogy jó társasági esemény, 
alakformálásra is kiváló; ha-
tékonyan erősíti a fenék- és a 
combizmokat. Ma már min-
den nagyobb hipermarketben 
kapható pár ezer forintért 
olyan korcsolya, ami több sze-
zont is kibír, de ha valakinek 
nincsen saját korija, az sem 
baj, ugyanis ma már a legtöbb 
pályán lehet kölcsönözni.

Egy órányi intenzív síelés-
sel akár testtömeg-kilogram-

monként 10 kalóriát is el le-
het égetni. A sízés nemcsak 
fogyaszt, hanem szintén jól 
formálja a comb- és a fariz-
mokat.

Bár a síelés szerelmesei 
általában külföldön hódol-
nak szenvedélyüknek, ha 
valakinek nincs sok ideje és 

pénze, és még valamennyi 
hó is esik, már hazánkban is 
talál néhány pályát – példá-
ul Bánkúton, Dobogókőn, a 
Normafánál vagy Galyatetőn.

A szánkózás a téli spor-
tok közül a legvidámabb és 
a legolcsóbb, ráadásul ez is 
jól megmozgatja a fenék- 
és a lábizmokat, legalábbis 
akkor, amikor a hegytetőre 
vagy a domboldalra küzdjük 
fel magunkat. Szánkózni, 
mármint ha van hó, szinte 
bárhol, akár már egy kis lan-
kán is lehet. Arra azonban 
figyeljünk, hogy kerüljük 
azokat a helyeket, ahol síel-
nek, vagy ahol sok a fa – ez 
ugyanis balesetveszélyes.

y.d.

Sílécet, korcsolyát fel!

Évről évre egyre többen vannak, 
akik munkájuk miatt reggeltől 
estig a számítógép előtt ülnek. 

A tapasztalatok szerint ők azok, akik 
igen keveset mozognak, vagy mert az 
idejükbe nem fér bele, vagy mert a 
szellemi kifáradás fizikai fáradtságot 
is von maga után, és munka után 
nem szívesen mozdulnak már ki. 

Pedig ez az életforma nemcsak 
a súlyfeleslegért felelős, hanem a 
nyak-, hát-, derék-, izom- és egyéb 
fájdalmakért is. Súlyosabb esetekben 
a mozgáshiánytól idegesség, ingerlé-
kenység, depresszió és mozgásszervi 
betegségek is kialakulhatnak. Kicsit 

több mozgással, pár perces lazítá-
sokkal, levegőzéssel, sétával ezek a 
problémák elkerülhetőek, de leg-
alábbis enyhíthetőek. 

Megelőzésként az egyik legjobb 
módszer az apró mozgások beikta-

tása a napi munkamenetbe. A vér-
keringés javítására óránként egy-két 
percet szánjunk rá kezünk, karunk, 
hátunk nyújtására, ezzel is javul a 
vérkeringés. (Ehhez a számítógép 
előtt ülőknek joguk van, hiszen 
1999 óta rendelet írja elő, hogy a 
képernyőfigyelést végző munkavál-
lalóknak – a fokozott figyelem köve-
telménye miatt – óránként 10 perc 
szünetet kell adni, és a képernyőfi-
gyelésre naponta maximálisan 6 óra 
fordítható.)

Időnként álljunk fel és sétáljunk 
egyet, akár a másik íróasztalig, vagy 
a folyosó végéig és vissza. A szem- 
és a nyakizmok lazítására 20-30 
percenként vegyük le a szemünket 

monitorról. Nézzünk ki az ablakon, 
vagy csak az iroda egy másik pont-
jára. A lényeg, hogy ellazítsuk az egy 
pontba fókuszáló szemizmokat. Fon-
tos a gyakori szellőztetés is, hiszen a 
szabad levegő jót tesz (kivéve, ha az 
ablak az utcai forgalomra nyílik).

Ha már a monitor előtt kell töl-
teni a napot, nem mindegy, hogyan 
ülünk. A helyes testtartás a laza, de 
egyenes hát. Amikor pedig nem gé-
pelünk, csuklónkat tegyük le az asz-
talra pihenni. Fontos, hogy az asztal 
megfelelő magasságú legyen, az iro-
dai széknek pedig olyan támlája, ami 
lehetőleg minél nagyobb felületen 
megtámasztja a hátat.

dr.

A hagyományos szauna mellett egyre 
nagyobb teret hódít az infraszauna, 
ennek ellenére sokan még nincse-

nek tisztában előnyeivel. Az egyik leggyako-
ribb félreértés, hogy az infraszauna – mivel a 
kabinban nincsen olyan meleg és pára, mint 
a hagyományos szaunában – nem sokat ér. 
Pedig ennek éppen az ellenkezője igaz.

Az infraszauna ugyanis lényegesen ha-
tékonyabb annál számos betegség – mint 
például reuma, cukorbaj, akné, pikkely-
sömör, gyomor- és bélrendszeri zavarok 
– tüneteinek enyhítésére. Emellett haté-
konyan csökkenti az izomfájdalmat, fo-
kozza az ellenállóképességet, méregtele-
nít. Az infraszaunával mindezek mellett 
még szépülni is lehet, hiszen bársonyossá 
teszi a bőrt, csökkenti a cellulitiszt, sőt, 
rendszeres használata testsúlycsökkenést 
eredményez – kutatások szerint 30 perc 
infraszaunázással a szervezet 
annyi kalóriát éget el, mint-
ha ugyanennyit eveztünk, 
vagy futottunk volna.

Az infravörös szauna ka-
bin további előnye, hogy a 
hagyományosnál jóval ala-
csonyabb hőmérsékleten (35-
55 °C) izzadhatunk anélkül, 
hogy kellemetlenül vagy ki-
száradva éreznénk magunkat.

Az infravörös szauna mű-
ködésének lényege és hatás-
mechanizmusa a következő: 
a kabin számos sugárzójából 
áramló láthatatlan hosszú-
hullámú infravörös fény mé-
lyen behatol az izom- és zsír-
rétegekbe, és ezáltal nagyobb 
hatást gyakorol a mélyebben 
levő testszövetek méregtele-
nítési folyamataira.

Amire infraszaunázásnál 
is oda kell figyelni, az a 

megfelelő folyadék-utánpótlás biztosítása. 
Szaunázás előtt és után is ajánlott ásvány-
vizet fogyasztani. A másik fontos dolog: a 

közhiedelemmel ellentétben nem tanácsos 
úgymond „kiizzadni” a másnaposságot. Az 
alkoholos befolyásoltság ugyanis csökkenti 
ítélőképességünket, így kisebb eséllyel vesz-
szük észre, ha esetleg a magas hő negatívan 
hat ránk. Az alkohol emellett megemeli a 
pulzusszámot is, amit a szauna hatása még 
tovább fokozhat.              y.a.

Szaunázás másként

Torna a gép előtt

Következő számunk 2017. december 19-én jelenik meg
Lapzárta: 2017. december 5. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkor-
mányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • 
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, 
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Október 15-én, hazai pályán, a 
Kruj Iván Sportcsarnokban rendez-
tük meg a diák I-II, illetve serdülő 
korcsoport szabadfogású területi baj-
nokságát, melyen 47 birkózónk igye-
kezett kiharcolni az országos bajnok-
ságra való feljutást. Szakosztályunk a 
verseny végére 16 arany-, 7 ezüst- és 
9 bronzérmet szerzett, melynek kö-
szönhetően az összesített csapat-
pontversenyben az élen végeztünk.

Aranyérmeseink: Zhytovoz Petro 
(diák II, 29 kg), László Mózes (diák 
II, 32 kg), Felkai Bendegúz (diák II, 
38 kg), Kosovics Márton (diák II, 
50 kg), Barta Dominik (diák II, 54 
kg), Máltsik Zsombor (diák II, 58 
kg), Nagy Gergely (diák II, 63 kg), 
Kis Mátyás (diák II, 69 kg), Fige Le-
vente (diák I, 29 kg), László Mózes 
(diák I, 32 kg), Takács Zsolt (diák 
I, 42 kg), Nagy Márton (diák I, 58 
kg), Németh Milán (serdülő, 54 kg), 
Tösmagi Attila (serdülő, 58 kg), 
Birtalan Bendegúz (serdülő, 76 kg), 
Mohl Richárd (serdülő, 100 kg).

 Ezüstérmeseink: Olasz Bende 
(diák II, 32 kg), Kovács Barnabás 
(diák II, 38 kg), Felkai Bendegúz 
(diák I, 38 kg), Mányik Dávid (diák 
I, 42 kg), Bucioaca André (diák I, 50 
kg), Ónodi Sándor (diák I, 76 kg), 
Takács Zsolt (serdülő, 42 kg).

 Bronzérmeseink: Fige Levente 
(diák II, 29 kg), Jász Bálint (diák II, 
29 kg), Simon Bence (diák I, 38 kg), 
Kovács Bence (diák I, 54 kg), Má-
nyik Dávid (serdülő, 42 kg), Matyi 
Vivien (serdülő, 46 kg), Molnár Bo-
tond (serdülő, 63 kg), Ecseki József 
(serdülő, 69 kg), Kekenj Norbert 
(serdülő, 76 kg).

Október 21-ike igen mozgalmas-
ra sikerült szakosztályunk számára, 
hiszen két hazai bajnokságon és egy 
külföldi nemzetközi versenyen is 
részt vettek birkózóink. 

Szentesen került megrendezésre 
a diák I-es korcsoport szabadfogású 
országos bajnoksága, melyre 10 spor-
tolónk rangsorolta magát. A verse-
nyen 64 szakosztály 198 birkózója 
vett részt. Az ESMTK sportolói öt 
érmet és egy ötödik helyezést szerez-
tek, így a csapatversenyben harma-
dik helyen végeztünk.

Aranyérmeseink: Fige Levente 
(29 kg), Takács Zsolt (42 kg).

B r o n z -
érmeseink: 
László Mó-
zes (32 kg), 
Felkai Ben-
degúz (38 
kg), Ónodi 
Sándor (76 
kg).

U g y a n -
ezen a na-
pon, Kecs-
k e m é t e n 
került meg-
rendezésre 

a kadet szabadfogású országos baj-
nokság. Szakosztályunkat 8 birkó-
zó képviselte a versenyen, közülük 
Losonczi Dávid (85 kg) magabiztos 
birkózással aranyérmet szerzett. Sző-
ke Alex, kadet Európa- és világbaj-
nok birkózónk ezúttal szabadfogás-
ban, a 100 kg-osok között méretette 
meg magát, és az előkelő második 
helyen végzett. A dobogó harmadik 
fokára két serdülőkorú versenyzőnk 
állhatott fel, Németh Milán 54 kg-
ban, Mohl Richárd 100 kg-ban lett 
bronzérmes. Négy érmünknek kö-
szönhetően a csapatversenyben a 
harmadik helyet szereztük meg. 

A hazai korosztályos bajnokságok 
mellett a szerbiai Magyarkanizsán 
vettünk részt egy meghívásos nem-
zetközi versenyen, ahol 15 ország 
közel 360 birkózója mérte össze tu-

dását. Szakosztályunk gyermek, diák 
és serdülő korcsoportokban 13 fővel 
vett részt a megmérettetésen, ahol 
az alábbi eredmények születtek:

Aranyérmeseink: Kerecsanin 
Mátyás (gyermek, 29 kg), Jász Bá-
lint (diák II, 28 kg), Zhytovoz Petro 
(diák II, 30 kg).

E z ü s t é r m e s e i n k : 
Segyó Marcell (gyer-
mek, 32 kg), Kellner 
Laura (serdülő, 60 kg), 
Antaly Sándor (gyer-
mek, 41 kg).

Bronzérmese ink : 
Perényi Barnabás (gyer-
mek, 32 kg), Olasz 
Bende (diák II, 32 kg), 
Kekenj Norbert (serdü-
lő, 75 kg).

Október 19-23. 
között Varsóban ren-
dezték meg az Utánpótlás Szumó 
Európa-bajnokságot. Szakosztályunk 
versenyzője, Szilágyi Erik kétszer is a 
dobogó legfelső fokára állhatott. Erik 
az U16-os korosztályban egyéniben és 
csapatban is aranyérmet szerzett, va-
lamint az U18-as korosztályban egyé-

niben ezüst,  csapatban pedig bronz-
éremmel a nyakában térhetett haza. 

Október 28-án a Kruj Iván 
Sportcsarnok adott otthont a kadet 
kötöttfogású országos bajnokság-
nak. A viadalon 
33 egyesület 99 
birkózója lépett 
szőnyegre.

A megnyitón 
Losonczi Ottó, 
az ESMTK Bir-
kózó Szakosztá-
lyának elnöke 
külön köszön-
tötte Dr. Hiller 
Istvánt, a Parla-
ment alelnökét, 
o r s z á g g yű l é s i 

képviselőt, Szabados Ákost, Pester-
zsébet polgármesterét, valamint Ju-
hász Lajosné, Kovács Eszter és Ne-
mes László alpolgármestereket.

 A rendezvényen tiszteletüket 
tették az önkormányzat képviselő-
testületének tagjai.

Természetesen jelen volt csar-
nokunk névadója, Kruj Iván is, akit 
ismét hatalmas taps kíséretében kö-
szöntöttek a résztvevők.

A nap végére óriási ESMTK fö-
lény alakult ki, hiszen a tizenegy 
súlycsoportból ötnek a döntőjében is 

érdekeltek voltunk. 
Bajnoki címet szer-
zett Németh Milán 
(54 kg), Horváth 
Zsolt (76 kg) és Szőke 
Alex (100 kg) is. 

 A döntőben talált 
csak legyőzőre a még 
serdülőkorú Tösmagi 
Attila (58 kg), vala-
mint ugyancsak az 
aranyéremért foly-
tatott küzdelemben 
maradt alul Losonczi 

Dávid (85 kg). Bronzéremmel zárta 
a versenyt Birtalan Bendegúz (76 
kg) és Szilágyi Erik (100 kg).

A csapatversenyben óriási fölény-
nyel szakosztályunk végzett az élen.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

 Hazai pályán nyertük meg a csapatversenyt a területi 
szabadfogású bajnokságon

Losonczi Dávid magabiztos 
birkózással szerezte újabb 
kadet magyar bajnoki címét

 Szőke Alex

Szilágyi Erik (középen) 4. egyéni 
szumó Európa-bajnoki címét szerezte
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– Gyakori, hogy verseny után 
maradtok kicsit ütögetni?

– Rövid volt a verseny, maradt 
még időnk.

– Mindössze 13 vagy, és már 
komoly versenyző. Mikor kezdted?

– Ezt a sportot 8 éves korban 
mindenképpen el kell kezdeni.

– De hát akkoriban még ki sem 
látszottál az asztal mögül…

– A fejem kilátszott. Otthon már 
előtte sokat játszottunk, az egyik 
osztálytársammal pedig az iskolai 
szakkörbe is jártunk. Mivel az ő nő-
vére a KSI-ben versenyzett, elmen-
tünk kipróbálni.

– Egyből kiderült, milyen tehet-
séges vagy?

– Eleinte nem nagyon ment. Te-
hetségtelen voltam, annyi az egész.

– Ha valaki tehetségtelen vala-
miben, az sose lesz tehetséges.

– A szorgalom és a sok edzés a 
lényeg, végül valahogy felkapasz-
kodtam, most már nekem megy a 
legjobban.

– Otthon kikkel játszottál?
– Az öt testvéremmel csináltunk 

házibajnokságokat, 
papíron vezettük a 
csoportmeccseket. 
Ma már nem játszom 
otthon, csak az edzé-
seken, hiszen nem na-
gyon lenne kivel. Én 
vagyok a legkisebb, a 
legidősebb testvérem 
30 éves.

– Mint legkisebb-
nek, nem is volt vá-
lasztásod, pingpon-
goznod kellet?

– Először fociztam, 
aztán jött a pingpong. 

Az jobban tetszett, pedig eleinte fo-
ciban jobb voltam.

– És mikor lettél jó pingpong-
ban?

– Már az első versenyen, amin in-
dultam öt és fél évvel ezelőtt, nyer-
tem. Csak kezdetben, pár hónapig 
nem ment a játék. Most már minden 

hétvégén van versenyem, idáig ju-
tottunk.

– Ha minden nap edzel, minden 
hétvégén versenyzel, akkor mikor 
tanulsz?

– Edzés előtt, edzés után.
– Aludni azért szoktál?
– Persze. Tavalytól magántanu-

ló vagyok, és a készségtantárgyakra 
nem kell bejárnom, versenyekre pe-
dig igazolás nélkül elmehetek.

– Jó tanuló vagy?
– Négyes-ötös.
– Az fontos, mert nyakadon a 

továbbtanulás.
– Mindenféleképpen sportgim-

náziumba szeretnék menni, két-
nyelvűbe.

– És azután? Vagy azon még 
nem gondolkoztál?

– De. Szeretnék mihamarabb egy 
külföldi top csapatban játszani, per-
sze magyar válogatottként.

– Az nem zavar, hogy asztali-
teniszben Európában ugyan jók a 
magyarok, de világversenyeken a 
kínaiak mindenkit levernek?

– Azért kell nagyon sokat edzeni, 
hogy 10-15 év múlva ne a kínaiak 
legyenek elöl. Ott nemzeti sport a 
pingpong, nagyon sokan űzik, és sok 
gyerek közül könnyebb kiválasztani 
a legjobbakat.

– Szüleidre, gondolom, nem ke-
vés teher hárul.

– Nagyon sokat köszönhetek ne-
kik. Mindennap visznek edzésekre, 
versenyekre, nagyon hálás vagyok 
érte.

Ditzendy

Medek Tibor, a Finess 2000 test-
építője november közepén befejezte 
őszi versenysorozatát. Ennek első ál-
lomásán, a csornai nemzetközi Aréna 
Kupán masters 40+ kategóriában 
bronzérmet szerzett, -85 kg-ban pedig 
5. helyezést ért el. A romániai Lúgos-
ban megrendezett Florin Teodorescu 
nemzetközi versenyen masters 60+ 
kategóriában a dobogó legfelső fo-
kára állhatott. Temesváron a Florin 
Teodorescu nemzetközi megmérette-
tésen szintén a legjobbnak bizonyult 
korcsoportjában, a masters 60+-ban.

Tibor 2017-ben 8 versenyen in-
dult, 7 aranyérmet – köztük 1 világ-
bajnoki és 1 Európa-bajnoki aranyat 
–, 2 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett.

y.

Az október 21-ei hétvégén ha-
todik alkalommal rendezte meg a 
Puebla Focisuli Pesterzsébet az Ok-
tóberi Futball Fesztivált a Csep-Gól 
FC-vel közösen. A 80 csapat jelent-
kezési csúcsnak számít, rengeteg 

meccsel, sok tapasztalattal és élmé-
nyekkel távozott a kétnapos torná-
ról minden résztvevő. Több NB I-es 
csapata is tiszteletét tette a tornán 
(Ferencváros, Videoton, DVTK) 
mint ahogy több akadémia csapata is 
(Grosics, Dalnoki).

Az idei évben a 7 korosztályból a 
Puebla FS 4 korcsoportban indult, 
és az erős mezőny ellenére egyik kor-
osztály sem nem vallott szégyent.

– Kiemelném az U-9-es korosz-
tályunkat, amelyik a 18 csapatból 
(legnépesebb korcsoport) az előke-
lő 6. helyet szerezte meg úgy, hogy 
csak a végső győztes Videoton tud-
ta megállítani a csapatot. A gyer-

mekeknek élmény volt magasabb 
színvonalú mérkőzéseket játszani 
erősebb csapatokkal. Bár volt, ami-
kor ennek vereség lett a vége, de 
a fejlődésükhöz meg kell tanulni 
veszíteni is. Összességében ma-

gas színvonalú tornát rendeztünk, 
melyet december 9-én és 10-én a 
szintén hatodik alkalommal meg-
rendezendő Téli Labdarúgó Torná-
val kívánunk folytatni – mondta la-
punknak Babulják Zoltán, a Puebla 
FS vezetője.

sz.a.
Eredmények:
2005 1. FC Budapest 2. DVTK 3. 

Újpesti Haladás 4. Puebla FS
2006 1. DVTK 2. PVSK 3. Csep-

Gól FC… 7. Puebla FS
2009. 1.Videoton 2. DVTK 3. 

ETO Győr… 6. Puebla FS
2010. 1. DVTK  2. Videoton 3. 

Dalnoki… 9. Puebla FS

Újabb érmek

Októberfeszt a focipályán

Erik, a Viking – így becézik Huzsvár Eriket, aki korosztálya egyik legered-
ményesebb asztaliteniszezője. A 13 éves srác természetesen erzsébeti, és 
természetesen megnyerte azt a versenyt is, amely után beszélgettünk. Noha 
a megmérettetés véget ért, még pingpongoztak a teremben.

A pingpong vikingje
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SZOLGÁLTATÁS

TAKARÍTÁST vállalunk! Referenciával 
vállalunk magánszemélyeknek és közü-
leteknek takarítást. Hívjon bizalommal! 
0620/237 10 58, riell28@freemail.hu

HÁZHOZ JÁRÓ fodrász női, férfi hajvágás, 
festés, dauer. 290 43 82

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

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

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanci-
ával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes 
kiszállás. 0620/288 51 48

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villany-
bojlerek 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. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervizelése! Alkatrészcse-
rénél 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, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával. Ingye-
nes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-24-70 
email:szerviz@szerviz.info

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csator-
nacsere lakásban és udvaron. Kerti csap 
cseréje ásással. Csőfagyasztás. 0670/544 
40 50

SZABÓ Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

INGATLAN
IGÉNYES, modern ingatlanközvetítés 
garanciával. DrNest.hu 0620/241 00 00 
Kiss Attila

PESTERZSÉBETEN külön bejáratú búto-
rozott szoba hölgy részére kiadó hosz-
szútávra, 60.000 Ft rezsivel + 1 hó kau-
ció. 0630/244 76 90

ÁLLÁS
SZOBAFESTŐ-mázoló-tapétázót, hideg-
meleg burkolót, kőművest felveszünk. 
0620/998 23 69, delabt@vipmail.hu

MELLÉKÁLLÁS! 3 órás délutáni munká-
ra telefonos időpont-egyeztetőt keresek, 
jó beszédkészséggel. Hívjon: 0670/336 
83 17

PESTERZSÉBETI munkahelyre meg-
bízható, B kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező sofőrt keresülk áruterítésre. 
E-mail: vizi1224@freemail.hu

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

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

MINDENNAPI SZÜKSÉGES 
háztartási cikkek, édességek, 
üdítők, ásványvizek, kávék, 

szeszesitalok, konyhafelszere-
lés, fehérneműk, illatszerek, 

kozmetikumok, vegyiáruk, 
aprócikkek kedvező áron kap-
hatók. Állandó akciók. Linda 

family vegyeskereskedés 
1201 Budapest, 

Kossuth Lajos u. 34. fsz. 3. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-19 
óráig, szombaton 8-16 óráig.

Érdeklődni lehet:
0630/309 28 88
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