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A képviselő-testületi ülésen történt

A képviselő-testület szeptemberi ülésén felmerült kérésnek megfelelően önkormányzatunk megkereste Soroksár Önkormányzatát egy közös hulladékudvar Soroksár közigazgatási területén történő kialakításának és üzemeltetésének lehetőségére
vonatkozóan. – Soroksár polgármestere, bár a kezdeményezést örömmel fogadta, azt a tájékoztatást adta,
hogy nem áll rendelkezésükre olyan,
a célnak megfelelő, beépítésre alkalmas terület, amely elhelyezkedését,
méretét és adottságait tekintve alkalmas lenne hulladékudvar létesítésére – tájékoztatta a képviselőket
a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló beszámolójában Szabados Ákos.
***
A polgármester néhány anyakönyvi adattal is szolgált a 2018-as
évről: kerületünkben idén 2055 születés, 1869 haláleset, 294 esküvő, 19
elmaradt esküvő, 96 válás, 54 állampolgársági eskü, 168 névviselési kérelem és 3126 személyes kivonatkérés történt.
***
Bár a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény módosításának értelmében 2017 óta július 1-je, a Köztisztviselők Napja nem minősül
munkaszüneti napnak, a képvise-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

December 6-án tartotta idei évi utolsó ülését a képviselő-testület. A képviselők elfogadták többek között a Pesterzsébeti Állatvédelmi Koncepciót, döntöttek a Baross és a Topánka utca sarkán lévő egykori pavilonsor területének
rendezéséről, új sportparkok, illetve futókör létesítéséről, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház újbóli támogatásáról.

lő-testület – élve a törvény adta lehetőséggel – úgy döntött, hogy Pesterzsébeten továbbra is munkaszüneti nap marad július 1-je.
***
Elfogadta a képviselő-testület a
felelős állattartás népszerűsítése, annak feltételeinek megteremtése érdekében kidolgozott Pesterzsébeti Állatvédelmi Koncepciót, amelyet előzetesen társadalmi egyeztetésre bocsátott Pesterzsébet Önkormányzata.
***
A képviselők az októberi ülésen döntöttek a Baross és a Topánka utca sarkán lévő egykori pavilonsor területének mielőbbi rendezéséről. A Főépítészi Iroda által készített
2 javaslat közül a testület azt a változatot fogadta el, mely szerint négy
sávban, összesen 240 négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki úgy,
hogy a korábban közösségi tervezéssel elkészült pavilonsor két eleme a
csomópontban a későbbiekben megépíthető legyen, valamint egy 10 és
egy 25 négyzetméteres, fedett buszvárót.
***
Augusztus 31-én vette birtokba a polgármesteri hivatal a nyáron
bezárt, Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában lévő, Tátra téri álta-

lános iskolát. Ezt követően több érdeklődő is megnézte az ingatlant. A
képviselő-testület az ingatlan hasznosításáról szóló döntés meghozatala érdekében úgy határozott, hogy
felkéri a polgármestert, készíttessen
szakértői értékbecslést az ingatlan
minimum piaci-forgalmi értékének,
valamint minimum bérleti díjának
meghatározására, majd annak elkészültét követően az ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatot terjeszsze a képviselő-testület ülése elé.
***
30 millió forintos beruházás keretében jövőre is folytatódik a Tempo
30-as övezetek kialakítása kerületünkben. A testület úgy döntött,
hogy 2019-ben a Wesselényi utca –
Vágóhíd utca – Előd utca – Vörösmarty utca, a Wesselényi utca – Vörösmarty utca – Előd utca – Török
Flóris utca, a Török Flóris utca – Alsóhatár utca – Virág Benedek utca
– Wesselényi utca, valamint a Virág
Benedek utca – Pacsirta utca – Orsolya utca – Wesselényi utca által határolt területeken alakítanak ki korlátozott sebességű övezeteket.
***
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretében Pesterzsébeten
a Berkenye sétányon, a Deák téren, a Hunyadi János téren, a Magyarok Nagyasszonya terén, a Ritka utcában, a Tátra téren, a Török
Flóris és a Vízisport utcákban létesítenek sportparkot, a Vágóhíd ut-
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cában pedig sportparkot és futókört.
A beruházás megvalósításához szükséges önerőt Pesterzsébet Önkormányzata biztosítja, továbbá vállalja,
hogy azokat az átadás-átvételt követő 5 éven át sport célra hasznosítja,
valamint gondoskodik karbantartásukról, fenntartásukról, üzemeltetésükről.
***
Ismét támogatást nyújt önkormányzatunk a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak. A képviselők döntése
értelmében az Ady Endre utcai szakrendelő melletti területen kerékpártároló kialakításához és a zöldövezet
rendezéséhez nettó 1,1 millió forintot, a kórház belgyógyászati-kardiológiai osztálya számára pedig terheléses és nyugalmi EKG eszközrendszer
beszerzéséhez nettó 5 millió 450 ezer
forintot biztosít.
***
Egyhangúan támogatta a testület
a Gubacsi lakótelep forgalmi rendjének átfogó felülvizsgálatát és tervezését. A városrészre vonatkozó részletes, közlekedésszabályozási vizsgálatot is tartalmazó szabályozási terv
költségeire a 2019. évi költségvetésben 10 millió forintot biztosít az önkormányzat.
Sz. A.

Tájékoztató az év végi
csökkentett
ügyfélfogadás
rendjéről
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri
Hivatal 2018. december 20. és 2018.
december 31. között csökkentett
ügyfélfogadási renddel működik.
Utolsó munkanap:
2018. december 19. (szerda)
ügyfélfogadás 14.00 óráig
Első munkanap:
2019. január 2. (szerda)
A csökkentett ügyfélfogadási időszak alatt az ügyfélfogadási napon
6 órában kell ügyfélfogadást tartani
a következő szervezeti egységeknek:
• Hatósági Osztály
• Közművelődési, Egészségügyi és
Szociális Osztály
• Pénzügyi és Számviteli Osztály
• Szervezési Osztály (üzemeltetés,
irattár, gépkocsi, iktatás)
• Rendvédelmi Osztály (biztonsági
szolgálat, közterület-felügyelet)
• Városgazdálkodási Osztály (lakáson tartott telefonos ügyelettel)
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Elismerések a szociális ágazat dolgozóinak
A megjelenteket Szabados Ákos
köszöntötte az önkormányzat és a
képviselő-testület nevében, majd
megköszönte az ágazatban dolgozók munkáját. Arról, hogy mi jellemezte a mögöttünk lévő időszakban ezt a munkát, így beszélt: átmeneti munkaerőhiány miatt a család-

segítő központokban átcsoportosítások váltak szükségessé. Az elmúlt
egy évben nőtt a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
pedig emelkedett a kihelyezett készülékek száma, jelenleg ötvennyolc
rászoruló személy számára biztosít-

Kitüntetettek
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja 2018
Pöntöl Annamária, a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozója
Püspöki Győzőné, a Család- és Gyermekjóléti Központ családgondozója
Ternesz Ferenc, a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató gépkocsivezetője
Az Év közalkalmazottja 2018
Rózsáné Dancsó Ilona, a Pesterzsébeti Köztársaság téri Bölcsőde kisgyermeknevelője
Nádudvariné Farsang Györgyi, a Marót utcai Szociális Foglalkoztató Központ gondozója
Hollósi Mária, a Vörösmarty Bölcsőde dajkája
Radocsányi János László, a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató kertészeti brigádvezetője
20 éves hűségjutalom:
Domokosné Tüske Tímea, a Kossuth Bölcsőde kisgyermeknevelője
Hollósyné Sághy Zsuzsanna, a Humán Szolgáltatások Intézménye munkaügyi előadója
Máté Ildikó, a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozója
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A hagyományoknak megfelelően kitüntetésekkel, oklevelekkel ismerte el
Pesterzsébet Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a kiválóan
dolgozók munkáját. A november 26-ai ünnepségen a szociális ágazat dolgozói
közül tizennégyen vehettek át elismerést, illetve hűségjutalmat.

ja a HSZI ezt a szolgáltatást. A bölcsődék kihasználtsága folyamatosan
nő, a Csallóköz utcai foglalkoztatási központban 12-13 személy foglalkoztatására nyílik lehetőség. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényei sok kerületi családnak
nyújt információt. A Szociális Foglalkoztató is csak nagy nehézségek
árán tudja ellátni feladatait, hiszen
ők is létszámhiánnyal küzdenek.
A megvalósult beruházások közé
tartozik az Ady bölcsőde udvarának

fejlesztése, amely pályázati pénzből
valósult meg, a gondozóházban kezdődő, mintegy 20 millió forint értékű korszerűsítés, valamint a Nagy
Győry utcai épületben kialakított, az
iskolai, óvodai szociális munkát végző kollégák telephelye.
– Mindezekből az szűrhető le, hogy
a feladatok nőttek, az ellátottak köre
bővült, a körülmények azonban rendkívül lassan változnak, és állandó létszámhiány jellemzi az ágazatot – fogalmazott a polgármester, hozzátéve:
– Ez utóbbi problémára az
egyik megoldás lehet a személyi juttatások összegének emelése, melyre idén
15 ezer forintot biztosított
az önkormányzat. Emellett kétszer 50 ezer forint
cafetériát, 12 ezer forint
bankkártyaköltséget, valamint 30 ezer (a diplomások 60 ezer) forint jutalmat kaptak, kapnak idén
a közalkalmazottak. Tisztában vagyok vele, hogy
ez még mindig nem elegendő mérték, de kérem,
vegyék figyelembe, hogy
lehetőségeink korlátozottak. Abban bízom, hogy
a felsoroltak és a summa
összeg 2019-ben is rendelkezésre áll majd.
s.z.

30 éves hűségjutalom
Molnár Gusztávné, a Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ konyhai
kisegítője és takarító munkatársa
Ternesz Ferenc, a Szociális Foglalkoztató gépkocsivezetője
Buda Éva, a Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenység munkatársa
35 éves hűségjutalom
Hátasné Babicsák Erika, az Ady Endre Bölcsőde kisgyermeknevelője
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Nyugdíjas óvónők ünnepsége
ha nemcsak a jelent próbáljuk megélni, hanem az elmúlt évek tapasztalatait is megbecsüljük, és azokat
alkalmazzuk. A megbecsülés egyik
formája, hogy minden évben köszönetet mondunk azoknak, akik gyermekeinket ilyen bájossá nevelték.
Nemcsak a mai alkalommal, hanem egyébként is úgy érezzük, hogy
közösséget alkotva, ezért a kerületért dolgozva, eredményes munkát
végezve tudjuk magunkat otthon
érezni és családban lenni, nem csak
a szűkebb értelemben, hanem egész
Pesterzsébeten – fogalmazott a polgármester.

Ajándék a rászorulóknak
A melegedő hagyományos karácsonyi ünnepségén Szabados Ákos
köszöntötte a jelenlévőket. – Először
és elsősorban az itt dolgozó munkatársaknak szeretném megköszönni
egész éves fáradozásukat, amiket az
Önök érdekében végeznek. Elismerésre méltó, amit ők tesznek, ezért
az önkormányzat évek óta támogatja
az intézményt. Személy szerint is ígéretet teszek arra, hogy amíg polgármesterként végezhetem a munkám,
a jövőben is számíthatnak a segítségre – mondta a polgármester, majd
mindenkinek jó egészséget és nyugodt, békés ünnepeket kívánt.
Kovács Eszter szociális ügyekért
is felelős alpolgármester felajánlot-
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Pesterzsébet Önkormányzatának vezetése karácsonyhoz közeledve idén is ellátogatott a Kapitánypusztai Nappali Melegedőbe, és adott át 80 darab, tartós élelmiszert, valamint tisztálkodási szereket tartalmazó ajándékcsomagot.

ta, hogy az ajándékcsomagok kiosztása után bármilyen kéréssel, kérdéssel szívesen várja a hozzá fordulókat.
Beszámolt arról a fontos eseményről
is, hogy az Utcáról Lakásba Egyesület közreműködésének, munkájának
köszönhetően két önkormányzati
bérlakásba tudott beköltözni két, addig az utcán élt pár – akiket a melegedőt üzemeltető KERAK Szociális
Alapítvány választott ki. – Amenynyiben ez egy sikeres projekt lesz, bízom benne, és személy szerint nagyon örülnék neki, ha ez a jövőben
is folytatódhatna, hiszen ha sikeres
dolgok is érik az embert az életében,
könnyebben indul felfelé a lejtőn –
mondta az alpolgármester.
y.a.

Ezt követően Alagi János énekművész karácsonyi dalokból összeállított műsorát hallgathatták meg
a résztvevők, majd az ünnepi ebéd
elfogyasztása előtt Juhász Lajosné
fordult a vendégekhez:
– Hiányoztok nekünk, szó szerint is, hiszen sajnos híján vagyunk

az óvónőknek azóta, amióta nem
vagytok aktívak. Nagyon sokat
dolgoztatok, és tudom, hogy sokan
vissza is jártok dolgozni, amit külön köszönök – mondta, majd áldott karácsonyt és boldog újévet
kívánt.
sz.a.

Bice Kószák karácsonya

D

ecember 6-án tartotta a
Budapesti
Mozgássérültek Egyesülete Pesterzsébeti Bice Kószák Klubja karácsonyi ünnepségét, amelyen Juhász Lajosné
alpolgármester köszöntötte Szabados Ákos polgármester és a képviselő-testület nevében a klubtagokat,
adta át Pesterzsébet Önkormányzata nevében az ajándékokat, tolmácsolta az üdvözlő szavakat, valamint
biztosította őket a további támogatásról.
A meghitt, megható ünnepség
résztvevői az ajándékozás után saját
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A Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvoda Mákvirág néptánccsoportja
varázsolt karácsonyi hangulatot az
ünnepségen. A kedves és megható műsor után Szabados Ákos köszöntötte a vendégeket, és köszönte meg Juhász Lajosné alpolgármesternek, hogy évekkel ezelőtt életre hívta ezt a programot, amelyből sikerült hagyományt teremteni.
– Nemcsak a meghívottak, hanem
a még aktív óvodavezetők is örömmel fogadják el a meghívást erre a
rendezvényre, hiszen ők is úgy ítélik meg, hogy akkor tud egy munkahely jól és hatékonyan működni,
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December 11-én 12 órára invitálta a kerületünkben évtizedeken át tevékenykedett, már nyugdíjban lévő óvodapedagógusokat karácsonyi műsorral egybekötött ebédre Pesterzsébet Önkormányzata a Csili étterembe. A vendégek
kis ajándékot is kaptak az önkormányzattól és a kerület óvodásaitól.

készítésű halászlét fogyasztottak el.
A civil szervezet a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető Csili
Művelődési Központ Fészek klubjában kapott otthont, ahol az önkormányzat elvégeztette a mosdó akadálymentesítését is.
A Bice Kószák Klubja szeretettel
várja új tagok jelentkezését, klubnapok hétfőnként 9 és 12 óra között vannak. Érdeklődni Papp Mihály elnöknél a 0630/430 45 80,
vagy Hengl Tibornál a 0620/966 39
63 telefonszámon lehet.
sz.
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Advent első gyertyája

Szabados Ákos ünnepi beszédében kitért arra, hogy a Szent Erzsébet templomban tartott kórushangversennyel befejeződött az Erzsébet
Napok rendezvénysorozata.
– Máris új rendezvénysorozatot
indítunk, az Advent Pesterzsébetet – mondta a polgármester, hozzáfűzve: reméli, a hagyományos adventi vásáron sikerül a megszokott-
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A karácsonyi pompába öltözött Kosuti színpadán december 2-án, advent első
vasárnapján tartotta Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat közös adventi gyertyagyújtását.

hoz képest újítani, és a kulturált ünneplést elmélyült felkészülés kíséri
majd. Befejezésül mindenkinek boldog, békés ünnepeket, áldott karácsonyt kívánt.
A gyertyagyújtási ceremónia felvezetéseként az Árpád-házi Szent
Erzsébet plébánia kántora, Homor
Máté elénekelte az „Ébredj ember mély álmodból” kezdetű adven-

ti éneket, majd Szoyka Árpád diakónus olvasott fel az Evangéliumból.
Homíliájában Czap Zsolt, az Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébániatemplom plébánosa kiemelte: a bibliai bölcseket három
királyoknak is
szoktuk hívni,
noha a Szentírás csak anynyit ír róluk:
bölcsek voltak,
és egy újszülött
királyt kerestek, akit érdemes meglátogatni.
–
Karácsonykor azt
ünnepeljük,
hogy
Jézus
Krisztus
közénk jött, hogy
Isten emberré lett – fogalmazott a plébános. – Ezért mi nem
egy távoli istenben hiszünk, hanem
olyanban, aki közel van hozzánk.

ház, a hírnév teljesen kielégít, boldoggá tesz. Azonban időről időre rá
kell jönni, hogy ez nem igaz, kevés,
az ember lelke kilóg ebből a világból,
valami többre vágyik. Bölcs ember,
aki nemcsak az evilági dolgokat nézi,
hanem keresi Isten jeleit.
A folytatásban a plébános kifejtette: a három királyok második bölcsessége, hogy amikor meglátták a
csillagot, Isten jelét, elindultak az
úton, amelyre hívta őket. Néha látjuk, mit kellene tenni a világ, az élet
jobbításáért, de más elindulni, és
más csupán meglátni a jelet. Sokan
tudják, mit kellene változtatni az
életükön, azt megtenni már jóval nehezebb. A bölcsek merték vállalni az
áldozatot, hogy megtalálják Jézust.
Az evilági sikerek sem jönnek áldozatok nélkül, ha nem teszünk értük.
– Harmadik bölcsességük – hangsúlyozta Czap Zsolt –, hogy képesek
voltak leborulni. Gyökössy Endre református teológus, lelkész, pszichológus azt írta: „Az az ember, aki tud
leborulni, kevésbé fog kiborulni”.
Aki meg tudja nyitni szívét Istennek, kevésbé lesz ideges a földi élet
nehézségeitől.

Az advent készületi időszak, a bibliai bölcsek is készültek, útra készültek, mert idő kellett, amíg megtalálták, akit kerestek, Jézust. Miért bölcsek ezek a bölcsek? Mert nemcsak a
földre néztek, hanem az égre is. Sokan kizárólag a földi dolgokat nézik:
mit lehet megvenni, megenni, meginni, elérni. Beleragadnak ebbe a világba, azt hiszik, egy új autó, egy szép

Az „Üdvözlégy Mária” közös
éneklését követően a plébános meggyújtotta az adventi koszorú első
gyertyáját, majd a Rózsavölgyi Ildikó
és Heimné Drenyovsky Barbara karnagyok vezette József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Vivace Kamarakórusa produkciója zárta az eseményt.
D. A.

D

ecember 5-én délután Mikulás-váró meglepetéspartival kedveskedett Pesterzsébet Önkormányzata a kerületi gyerekeknek. Dévai Levente előadóművész interaktív előadással, ügyességi

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Mikulás-váró parti

játékokkal, villámcsődülettel készült
a kicsiknek. A műsor végén a manó
zenéjére a színpadon lévő füstölgő
kéményből kibújt a várva várt Mikulás, aki szaloncukrot szórt a gyerekeknek.
s.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdése szerint a Fővárosi
Önkormányzat feladata többek között a kiemelt kulturális örökség védelme. Budapest
Főváros Közgyűlése ezen feladatának eleget téve, a főváros
városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja, ennek érdekében létrehozza
az „Építészeti Örökségvédelmi
Támogatást”. Budapest Fővá-

ros Önkormányzata 2018-ban
76 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely utófinanszírozással használható fel.
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka
összköltségének 50%-a lehet.
A támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a
10.000.000 Ft-ot.
A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és
területi védelem, valamint fő-

városi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.
A pályázatoknak 2019. január 31-én 14 óráig kell beérkezniük a Főpolgármesteri Hivatalba.
A teljes pályázati kiírás és
bővebb információk elérhetők a
www.budapest.hu oldalon.
A pesterzsébeti kerületi helyi
védelem alatt álló ingatlanok
listáját a településkép védelméről szóló 24/2017. (XI.21.)

Ingatlanok előtti
közterületek gondozása

F

elhívjuk 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, sövények 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.

A fővárosi egyedi védelem
alatt álló ingatlanok listáját a
településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy.
rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.

Téli krízishelyzettel kapcsolatos
tájékoztatás

KÖZMEGHALLGATÁS
A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. január 11-én, pénteken 18 órakor tartja
közmeghallgatását a Budapest Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Ök.sz. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, melyletölthető
awww.pesterzsebet.hu honlapról a következő úton: E-ügyintézés → Ügyintézés → Hivatalban intézhető ügyek osztályok
szerint → Főépítészi Iroda →
Letöltések

– 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).

PIKKK Mikulás

R

énszarvas
helyett
egy
shetland collie húzta a Mikulás szánját a Pesterzsébeti Ifjúsági Kulturális és Környezetvédelmi Klub (PIKKK) által december
8-án megtartott Mikulás-napon a
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskolában.

A barátságos kutya mellett nagy
sikere volt az arcfestésnek az iskolában immár második alkalommal
megtartott rendezvényen, amelyen
több mint hetven gyereknek jelentett felhőtlen kikapcsolódást a műsor, és örömet az átadott mikuláscsomag.
s.
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Március 26-án avatták fel a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház felújított Sürgősségi Betegellátó Osztályát,
amelyet 125 millió forintos kormányzati támogatásból bővítettek és korszerűsítettek.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

2018-ban történt

Befejeződött a Csili tavaly év végén elkezdett
felújítása. Az étterem korszerűsítése, a színházterem klimatizálása és a lapostető szigetelése után idén az intézmény Nagy Győry István utcai homlokzata, a színházterem és az
ahhoz kapcsolódó létesítmények újultak meg.

Szabados Ákos polgármester június 28-án avatta fel
a Városházán az 1944. április 3-án Pesterzsébetet ért
bombatámadásokban elhunyt városházi dolgozók emlékére állított emléktáblát.

Az A Pesterzsébetiekért Egyesület július elején 1
millió forint értékben adományozott az ellátáshoz
szükséges eszközöket a Pesterzsébeti Mentőállomásnak.

Szeptember 23-án ünnepélyes keretek közt letették Makovecz Imre első fővárosi templomának alapkövét a Mátyás király téren.

Október 4-én adták át a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház korszerűsített
és kibővített Betegfelvételi Központját.

Négy kerületi önkormányzat – Pesterzsébet, Csepel,
Pestszentlőrinc és Pestszentimre, valamint Soroksár – összefogásának, támogatásának köszönhetően mintegy 70 millió forint
értékben vásárolhatott új eszközöket és műszereket a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház.

Október 17-én adták át az ESMTK Zodony utcai Utánpótlás Sporttelepén az új élőfüves nagypályát, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 90 százalékos támogatásából, 10 százalékos önkormányzati önrész biztosításával épült meg.

Október 25-én adták át az ESMTK labdarúgó szakosztályának Ady Endre utcai sporttelepén a Magyar Labdarúgó Szövetség és Pesterzsébet Önkormányzata támogatásából megépült új műfüves pályát.

ÉVGYŰRŰK
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Példaértékű életutak
elvesztését, amiben nagy segítségére voltak a kétéves kis unokája körüli teendők.
Pompás egészségnek örvend.
– A lábaim fájnak, de hát kilencven éve járok rajtuk – mondta nevetve. Nagyon aktív, naponta főz,

Két kilencvenéves és egy kilencvenöt esztendős erzsébetit köszöntött
az elmúlt hetekben az önkormányzat
születésnapjuk alkalmából.

a

Flits Istvánné, Marika néni
Tolna megyei, Duna-par-

édesanyja egész életében szenvedélyesen varrt, családja egy fillért sem
költött ruhára.
A mosást, takarítást, főzést, a
nehéz házimunkákat ma már lánya
végzi helyette, amúgy teljesen önellátó.
Megyeri József kilencvenöt éve
látta meg a napvilágot Szegeden,
majd 1945-ben költözött a fővárosba. Több mint fél évszázada, egész
pontosan 53 esztendeje él Pesterzsébeten. Aktív korában mindvégig
Csepelen dolgozott, a Motorkerékpár Gyár műszaki igazgatója, majd
gazdasági igazgatója lett. Nyugdíjko-

ti Gerjenben született, azonban
Dunaszentgyörgyön nőtt fel és járt
iskolába. Gyermekkora óta ismerte Istvánt, akivel 1950-ben kötöttek házasságot, és aki polgári alkalmazottként dolgozott a honvédség
Soroksári úti laktanyájában. Marika
raktárosként helyezkedett el ugyanott, ezért költöztek a fővárosba. Ismerősük ajánlotta Erzsébetet, így itt
vettek ki albérletet. 1959-ben született lányuk, Gyöngyi.
A gyes után Marika a MEDICOR
műveknél 22 éven keresztül, nyugdíjig dolgozott csoportvezetőként, művezető-helyettesként. 12 évig laktak
albérletben, majd megvették a házat, ahol a mai napig élnek. Az akkori szoba-konyha-spájzot az ezredfordulóra kétszintes házzá bővítet-
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Flits Istvánné
bevásárolni jár, hiszen jólesik kimozdulnia.
Hoffmann Imréné Józsefvárosban
született kilencven esztendeje. Szüleivel a VIII. kerületből csakhamar Pesterzsébetre, az Átlós utcába költöztek.
Családja saját vállalkozásánál kezdett dolgozni, unokabátyja keze alatt.
1942-ben ment férjhez, párjával 54
évet éltek boldog házasságban. Az esküvőt követően a Fővárosi Kézműipari Vállalatnál helyezkedett el bedolgozóként, hogy gyerekeit nevelhesse. Két gyermeke közül ma már csak
lánya él. Rajta kívül három unoka és
három dédunoka veszi körül.
Emmi néni, vagy ahogy mindenki hívja; Hofi néni, a gyermeknevelés után a Kisiparosok Országos Szövetkezeténél, majd XX. kerületi ta-

Hoffmann Imréné
ték. Lánya, unokája és ő maga lakik
itt, mióta 1994-ben meghalt István.
Marika attól kezdve segített a gyermeknevelésben. Mint elárulta: nagyon nehezen tudta kiheverni férje

nácsnál, Kapitánypusztán helyezkedett el. Volt az útkarbantartóknál,
de raktároskodott is.
– Amit lehetett, mindent elvállalt – mesélte leánya, aki elárulta:

Megyeri József

2018. december 20.
ra elérése után még egy évtizedig maradt a gyárban.
– A kollégák sajnos mind elmennek lassanként – sajnálkozott. – Ez
a hosszú életkor hátulütője. Elfogy a
rokoni és a baráti kör.
József egyedül él, keresztgyerekei
látogatják, segítik, viselik gondját.
Idén vehette át gépészmérnöki
aranydiplomáját. – Akivel találkozom, mind azt mondják, akár húsz
évet is letagadhatnék – vallotta be,
és elmondta: egész nap komolyzenét
hallgat, amelyre felesége halálakor
szokott rá, a muzsika segítette át a
nehéz időszakon.
D. A.

HITÉLET

2018. december 20.

Lélekben leborulni Krisztus előtt
karácsony ünnepén Fiát, Jézus Krisztust. Adventben viszont nemcsak mi
várakozunk az Úrra, hanem Isten is
vár mireánk. A Mindenhatónak nagyon hosszú az adventje. Ádám óta
várakozik, hogy visszatérjünk Hozzá.
„A megtérés és higgadtság segítene
rajtatok a béke és a bizalom erőt adna
nektek!” – olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvében (30:15).
A mi Istenünk karjain, szeretetében, „szívében” hordja az embert,
hogy újjászülessen, megtérjen és igazán éljen.
– Segíthet-e az adventi idő, hogy
visszataláljunk karácsony igazi jelentéséhez, az igazi ünnephez?
– A mi világunk lelkileg éli át azt,
amit a tékozló fiú testileg és lelkileg is
átélt. Nem jó az irány. Mi is futunk az
Istentől kikényszerített vagyonunkkal (zsebünkben bankkártyánkkal),
aztán eljutunk a disznók edényéhez.
Adventben itt a gondolkodási idő:
hogyan lehetne hazatalálni az Úrhoz
(az atyai házba), a házastársunkhoz,
a szüleinkhez, a gyermekeinkhez, a

A mai fogyasztói társadalomban a lelkiséget mindinkább kiszorítja a mammon.
Társadalmi rangunk mások számára jól látható fokmérője vagyonunk lett. Az
idő azért vált értékessé, mert földi javak gyűjtésére fordítjuk. Az idő pénz, és
időnket szeretteink helyett a pénzszerzésre, sikerhajhászásra pazaroljuk. Magunk helyett, szeretet helyett tárgyakat adunk ajándékba. Mivé lett a karácsony, az advent, és hogyan kellene ünnepelnünk? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Börzsönyi Jánossal, a Szabótelepi Református Gyülekezet lelkészével.

– A Mikulásból télapó lett, a karácsonyból ajándékozás. Mi lett az
adventből? Nagy bevásárlás?
– Az advent várakozás az Úr eljövetelére. Jézus Krisztus mennybemenetele óta a második adventben
élünk. Visszavárjuk Őt. Az ajándékozás a legjobb dolog a világon. Csak
az a kérdés: kinek mit adunk és hogyan. Isten az Ő Szent Fiával ajándékozta meg világunkat, és Benne az
üdvösség lehetőségével. Az Úr követői megajándékozhatják egymást
odaszánt idővel, egymásra figyeléssel, egy mosollyal, jó kedvvel, derűvel. Az ajándékozás félreértése a karácsonyi rohanás, idegesség. Az üzleti világ ezt diktálja nekünk. Szent

Miklós „Mikulás” 245-ben született.
Patara városában egész évben készülődött arra, hogy a legszegényebbeket megajándékozza szép, édesapjától öröklött vagyonából. Értékeit
csak erre fordította. Maradandót alkotott, amely Mikulás-élmény ma is
létezik.
– Miért fontos számunkra az adventi időszak?
– Isten úgy teremtette meg az aszszonyt, hogy kilenc hónapon át egy
testben legyen magzatával. Ilyen nagyon döntő időszak a karácsony előtti 4 hét is. Megrendítő pillanat, amikor az édesanya megláthatja először az
ő szép kis gyermekét. Az Örökkévaló
a legnagyobb szeretettel adta nekünk
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testvéreinkhez. Isten, mint Atya vár
reánk, és szeretteink is várnak.
– Mi módon kaphatná vissza a
karácsony szakralitását?
– A szakrális nem csupán azt jelenti, hogy „szent”, hanem azt is,
hogy „természetfeletti”. Természetfelettiről gondolkodni az Örökkévaló nélkül ködös képzelgés, de ha
túl tudunk emelkedni önmagunkon,
és van bennünk vágy lélekben leborulni az Úr Jézus elé, mint tették ezt
a pásztorok és a napkeleti bölcsek,
akkor lesz boldog karácsonyunk. A
pásztorok voltak az első informátorok, ők voltak az egyszerű emberek.
A napkeletiek pedig a legokosabbak,
akik más úton, és nyilván megváltozott szívvel és új élettel tértek haza.
A karácsony egy út: a mennyei országba való elindulás ösvénye. A
Megváltó is a mennyből jött (hiszen a teremtés hajnalán jelen volt
az Atyával), aztán a mennybe ment
vissza, és újra eljön: hogy „aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (János 3:16/b). Áldott, szép karácsonyi ünneplést kívánok Pesterzsébet minden kedves
lakójának.
D. A.

Segítés, már diákkorban
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona kerületünk egyik keresett, népszerű intézménye. Ide látogattak ismét a vörösmartysok. Hagyományt követtek, hiszen az iskola az elmúlt 25 évben már több értékes, szépen sikerült rendezvénynyel lepte meg az otthon lakóit. – A
2018. szeptember 1-jével, a Klapka
téri Református Egyház fenntartásában elindult Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola folytatta a
kulturális szeretetszolgálatot. Már az
újjáalakult iskola szervezésekor, pedagógiai programjában tervbe vették a további kapcsolatrendszer bővítését, elsősorban Pesterzsébet iskoláival, sport-, zenei, szociális, egyházi intézményeivel, de tágabb körben
más kerületekre, országosan és határon túlra is kitekintve – mondta Veress Gábor.
A lelkipásztor hozzátette: – Az
idősek otthonában tett látogatás beleilleszkedik az iskola ősszel elkezdett programsorozatába, amely már

az ünnepélyes iskolaavató tanévnyitó műsorában felvillantotta az igényes, új alapokra helyezett kulturális, egyéniséget formáló szándékát.
Az októberben megtartott egynapos interaktív, gazdag programú reformáció emléknap felmutatta nem-
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Szívet, lelket melengető karácsonyi műsorral kedveskedtek a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola diákjai december 14-én, a Virág Benedek utcai Idősek Otthonában. Az ünneplésről Veress Gábort, a Klapka téri Református Egyházközség lelkipásztorát kérdeztük.

csak azt, hogy a könyvnyomtatás,
Amerika felfedezése és a reformáció volt Európa történetének legfontosabb eseménye, de kihangsúlyozta az egyes ember küldetését, erkölcsösségét, hittel való felelősségét
egymás, és népünk iránt. Mert ez a
szemlélet tette erőssé, naggyá Európát öt évszázadon át. De a „Mátyás
király kertjének” avatása, amely jelentős önkormányzati anyagi támogatással valósult meg, a „Vörösmar-

ty-nap” az iskolazászló avatásával, a
Kárpát-medencei Református Oktatási Alapba való adománygyűjtés a szűkségben lévő iskolák számára mind-mind segítettek abban,
hogy ne öncélú életre, hanem a másokért való szolgálatra neveljük diákjainkat.
A legutóbbi látogatásra, az idősek
otthonába húsz diák és három pedagógus, Zsemberi-Szigyártó Éva iskolalelkész, Katona Gabriella és Veress
Éva ment. Ottlétjük célja az
volt, hogy időseknek kikapcsolódást szerezzenek, könynyítsék az idő terhének hordozását, hogy időseink ne
gondoljanak a test, a lélek
nehézségeire, hogy ne fájlalják a számukra megváltozott életvitelt, környezetet, és tudjanak mosollyal
örülni annak, ami érték: az
egészségnek, a békének, a
közösségnek, az égből való
ajándéknak. A vörösmartysok szép karácsonyi műsora, köszöntővel, jelenettel,
versekkel, népi tánccal, úgy
látszott, elérte mindezt.
DIA
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Mozgással és étkezéssel a cukorbetegség ellen
A világon minden második cukorbeteg állapota felfedezetlenül marad, pedig a korai diagnózis és kezelés kulcsfontosságú az életveszélyes szövődmények megelőzésében vagy késleltetésében. Ráadásul a 2-es típusú cukorbetegség odafigyeléssel megelőzhető lenne – hívja fel a figyelmet a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).

Összesen több mint 425 millió diabetesben szenvedő ember él
a Földön. A betegség 1-es típusánál a hasnyálmirigy nem termeli a
vércukor lebontásához szükséges
inzulint; a 2-es típusban a szervezetben csökken az inzulintermelés,
vagy nem tudja megfelelően hasznosítani azt.
A cukorbetegség a vezető oka a
szívbetegségnek, agyvérzésnek, vakságnak, veseelégtelenségnek és a
lábszár-amputációnak. A nem megfelelő vércukorértékek hosszú távon
kis- és nagyérszövődmények kialakulásához vezetnek.
Az 1-es típusú cukorbetegség tünetei közé tartozik az állandó szomjúságérzet miatti fokozott folyadékbevitel, a vizelet mennyiségének
megnövekedése, valamint egyéb
okokkal nem magyarázható fogyás.
Előfordulhat még a fáradtság, ét-

vágytalanság mellett hányinger, hányás, időnként homályos látás, viszszatérő, nehezen gyógyuló sebek.
Ha az 1-es típusú cukorbetegséget nem ismerik fel megfelelő időben, súlyos fogyatékossághoz vagy
halálhoz vezethet. Ezt a típust egy
autoimmun reakció okozza, amikor
a szervezet védekezőrendszere megtámadja az inzulint termelő bétasejteket.
A 2-es típusú cukorbetegség
gyakran tünetszegény, így az is előfordulhat, hogy bármilyen előjel nélkül csak pár év elteltével ismerik fel,
akkor, amikor már a szövődmények
jelentkeznek.
Pedig egészséges életmóddal a
2-es típusú cukorbetegség 80 százalékban megelőzhető volna. Mégpedig az egészséges testtömeg elérésével és megtartásával, a mozgással
(testtömeg-csökkentéshez az átla-

gosnál többel), az egészséges étrendre való áttéréssel, a hozzáadott cukrok és a telített zsírok kerülésével, a
dohányzás abbahagyásával.
Ijesztő adat: felnőtteknél a korai halálozások 70%-áért a serdülőkorban kialakult, beidegződött viselkedésminták a felelősek. Éppen
ezért ahhoz, hogy családunkban ne
forduljon elő a betegség, otthon kell
megtennünk a szükséges lépéseket.
Nagyon fontos, hogy a család minden tagja, gyermekek, szülők, esetleg
nagyszülők többet legyenek együtt a
szabadban, rendszeresen együtt spor-

toljanak. Hetente legalább 5 nap 30
perces közepes intenzitású aerob
mozgás (a maximális szívfrekvencia
50–70%-ával) javasolt. Aki korábban nem sportolt, kezdje napi 5-10
perccel, és ezt minden héten növelje. Lehet táncolni, biciklizni, úszni,
de mivel a „lábunk mindig kéznél
van”, jó választás a séta is.
Az egészséges táplálkozási szokások kialakításához nyújtanak segítséget a felnőtteknek és a 6-17
éveseknek szóló magyar ajánlás, az
OKOSTÁNYÉR® iránymutatásai.
S. A.

Nem sokan ismerik az új táplálkozási ajánlást
A legfrissebb adatok szerint a hazai lakosság tápláltsági állapota aggodalomra ad okot. Európában a legelhízottabbnak számítunk, és világviszonylatban
is „előkelő” helyen állunk a ranglistán. Mivel a helyzet évek óta nem mondható rózsásnak, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 2016ban kiadott egy táplálkozási ajánlást, OKOSTÁNYÉR® néven. Ennek ismertségéről készíttetett online reprezentatív felmérést a szervezet.

Bár egyre többen szeretnének
egészségesen táplálkozni, gyakran
hiányzik a kellő ismeret ahhoz, hogy
étrendjüket megfelelően tudják öszszeállítani. Ennek elősegítésére állította össze két éve az MDOSZ az
egészséges felnőtt lakosság számára a legfrissebb nemzetközi tudományos eredményeket, a hazai táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe vevő, közérthető ajánlását, az
OKOSTÁNYÉR®-t, tavaly óta pedig a 6-17 éves korosztály számára
kidolgozott változata is elérhető.
A probléma az, hogy ezekről eddig
a rendszeres nethasználóknak csupán 9 százaléka hallott. Az MDOSZ
ezért augusztustól önálló honlappal
jelentkezett. A www.okostanyer.hu
oldalon megnézhetők és letölthetők
a mind a felnőttek, mind a gyermekek számára megalkotott útmutató

és kísérő anyagaik, valamint már elérhető a mobiltelefonokra letölthető
OKOSTÁNYÉR® applikáció is.

OKOSTÁNYÉR® felnőtteknek

A felmérés során arra is kíváncsiak voltak, egyáltalán tudjuk-e, hogy a táplálkozással kapcsolatos kérdésekben kihez forduljunk, kitől kérjünk szakszerű tanácsot. A válaszokból kiderült,
hogy bár a megkérdezettek 61 százaléka tudja, mivel foglalkoznak a
dietetikusok, és azt is, hogy a képesítés főiskolai vagy egyetemi vég-

zettséghez kötött, mégis mindössze
21 százalékuk fordul hozzájuk tanácsért. Figyelemre méltó az az ellentmondás is, hogy míg a felnőtt
netezők a dietetikusok véleményét
és tanácsait magasan a leghitelesebbnek tarják, mégis a legtöbben
(szintén 61 százalék) először a háziorvoshoz fordulnak segítségért,
vagy az ő ajánlására mennek csak
el dietetikushoz. Bár a hitelesség, érthetőség, szakmaiság
alapján a dietetikusok az elsők a felnőtt netezők körében,
mégis alig több mint a válaszadók fele (58%) fordulna hozzájuk táplálkozással kapcsolatos kérdésekben.
Akiknek már volt személyes kapcsolata dietetikussal,
ők sem preventíven, hanem jórészt már kialakult egészségügyi
problémával, orvosuk tanácsára keresték fel a szakembereket (kialakult betegségük kezelése miatt 53, eltérő laborértékek miatt 30, fogyás céljából 23
százalék).
Sz. A.
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Vigyázzunk egészségünkre a hidegben!
A hőmérséklet változása, a betörő hidegfront, illetve a tartós hideg jelentősen megterheli szervezetünket. A kedvezőtlen hatásokat megelőzhetjük
megfelelő öltözködéssel, odafigyeléssel, valamint meleg ételek és italok fogyasztásával – hívja fel a figyelmet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Amikor vacogunk, fájni, vagy
zsibbadni kezdenek végtagjaink, orrunk és fülünk, azok bizony már a kihűlés vagy a fagyás előjelei. Ha ilyet
érzünk, azonnal kezdjünk mozogni,
vagy – és ez a legjobb – menjünk zárt
térbe melegedni.
Mielőtt kimennénk a szabadba,
öltözzünk fel rétegesen, ruházatunk
védjen a széltől és a nedvességtől.
Ha mégis átázunk, a nedves ruhákat
mielőbb váltsuk át. Viseljünk sapkát, sálat és kesztyűt, lábbelink pedig elég bő legyen ahhoz, hogy lábujjainkat meg tudjuk mozgatni benne, hiszen a lábfej nagyon gyorsan lehűl, és a lábujjak könnyebb vagy súlyosabb fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
Otthon is öltözzünk rétegesen,
lábunkra húzzunk meleg zoknit,
vagy hordjunk papucsot. Tegyünk
szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró ajtók, ablakok elé, illetve

közé pedig helyezzünk párnát vagy
szőnyeget.
Csakúgy, mint a nagy meleg, a
nagyon hideg is – a kihűlés veszélye
miatt – főként az idősek, a betegek, a
mozgásukban korlátozottak számára
jelent fokozott kockázatot, ezért ők,
ha tehetik, lehetőség szerint ne menjenek a szabadba, otthon pedig biztosítsák a megfelelő hőmérsékletet.
Lehetőleg a krónikus betegségben szenvedők se tartózkodjanak
hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben. A hidegfront érkezésekor a magas vérnyomás betegségben
szenvedők figyeljenek tüneteikre,
ilyenkor emelkedhet a vérnyomásuk, aminek jellegzetes tünete a fejfájás, a tarkótáji nyomásérzés.
A másik legveszélyeztetettebb
korosztály a legkisebbek, ezért őket
mínusz 10 foknál hidegebb időben
ne vigyük sétálni. Ha muszáj velük
kimozdulnunk, rétegesen, alaposan

öltöztessük fel őket, arcukat, orrukat
kenjük be zsíros krémmel, és lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk őket.
Ha hazaérünk, készítsünk jó meleg fürdőt, és kortyolgassunk el egy
forró teát vagy levest, ezek gyorsan
átmelegítenek.
Aki a szabadban sportol vagy dolgozik, fontos, hogy legalább napi 2
liter vagy annál több folyadékot fogyasszon. Ha huzamosabb ideig a
szabad levegőn tartózkodunk, ke-

rüljük a tömény alkoholos italok fogyasztását, mivel azok növelik a végtagok hőleadását, ezzel pedig elősegítik a kihűlést.
Ha autóval indulunk útnak, legyen a csomagtartóban meleg takaró, termoszban pedig meleg ital.
Tudni kell, hogy a hidegfront fokozza az agresszivitást, de ha erre tudatosan odafigyelünk, elkerülhetjük
a felesleges stresszhelyzeteket és az
esetleges baleseteket.
y.s.
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Egyházzenei kórushangverseny 20. szónoklatverseny
A rendezvényen Rózsavölgyi Ildikó, a program művészeti vezetője,
szervezője, házigazdája Kodály Zoltán szavaival köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, a fellépő
kórusok igyekeznek megteremteni
azt a csodát, amit a zene jelent számunkra.
Szabados Ákos polgármester
megnyitó beszédében megköszönte valamennyi kerületi gyülekezet-

nek, hogy rendszeresen helyszínt biztosítanak a különböző kerületi rendezvényeknek, sőt, aktív közreműködésükkel, kórusaik felléptetésével részt vesznek Pesterzsébet kulturális és közéletében. – Minden egyes
ilyen alkalom nemcsak lelkünk épüléséhez, de a közösség építéséhez is

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

December 2-án, advent első vasárnapján hét kórus részvételével rendezték
a hagyományos egyházzenei kórushangversenyt, amelynek idén is az Árpádházi Szent Erzsébet Főplébánia-templom adott otthont.

hozzájárul, ezért a kerület életében
az Erzsébet Napok egy kiemelt időszaknak tekinthető. A mai kórushangverseny ennek a programsorozatnak a zárása, egyben egy új időszaknak, az adventnek a nyitása is.
Bízom benne, hogy az advent mindenkinek nyugalmat, megbékélést és
áldott, békés ünnepeket hoz el.
A hangversenyen közreműködött
az Árpád- házi Szent Erzsébet Ének-

kar, a Csili Művelődési Központ
népdalköre, a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet Vegyeskara, a Soli Deo
Gloria kamarakórus, a Soroksári Pedagógus Kórus, a Vox Musica kamarakórus, valamint a Vox Voluptatis
kórus.
s.y-

Neményi Lili-est

S

anzonok, hangulatok volt a
címe az Erzsébet Napok rendezvénysorozat keretében hagyományosan megrendezett Neményi

Lili-estnek. A Gaál Imre Galériában tartott előadáson idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói – Bánki Mihály, Hajdu Tamás
Miklós,
Rezes Dominika
és Sipos László Márk – léptek fel, a műsort Bagó Gizella professor
emerita állította össze és vezette, zongorán
Termes Rita
egyetemi docens működött
közre.
y.

N

ovember 29-én, az Erzsébet
napok keretében immár 20.
alkalommal rendezte meg
a Kossuth Társaság a pesterzsébeti Kossuth-szónoklatversenyt. A kötelező szöveg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére Kossuth Lajos kormányzóvá választása alkalmából elmondott beszédének részlete volt.

szítő tanáruk Takaróné Palágyi Márta volt. Az első helyen Deim Zsófia, a másodikon Vagyóczky Patrik,
a harmadikon pedig Munzáth Kristóf végzett.
A háromtagú zsűri (dr. Nagyné
Koczog Tünde, a Külső-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, magyar szakos tanár, Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális,

A versenyre tizenegy diák jelentkezett 5 iskolából. Az általános iskolák kategóriában első helyezett
Miskey Roland lett (felkészítő tanára Róthné Géczy Veronika), a második Szűcs Johanna Bianka (felkészítő tanára Matiszlovics Judit), a harmadik helyen pedig Lőcsei Bence
Árpád (felkészítő tanára Turcsányi
Mátyás) végzett, mindhárman a Lázár Vilmos Általános Iskola tanulói.
A különdíjat Kónya Szófia Nóra, a
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola diákja kapta
(felkészítő tanárai: Badicsné Kurucz
Olívia és Liptákné Sári Éva).
A középiskolák kategóriában az
első 3 helyet ismét a Kossuth Lajos
Gimnázium diákjai nyerték el, felké-

Ifjúsági és Informatikai Bizottság elnöke, Komoróczyné Schirling Valéria történelem-német szakos tanár)
nagyon elégedett volt a versenyzők
felkészültségével.
Mind a diákok (nemcsak a helyezettek), mind pedig a felkészítő tanárok emléklapot és értékes könyvjutalmat kaptak, köszönhetően a támogatóiknak. Fekete Katalin felajánlotta
az általános iskola I. helyezett diákjának és felkészítő tanárának, a Kossuth Társaság elnöke pedig annak a
középiskolás versenyzőnek és felkészítő tanárának, aki az országos versenyen a legjobb helyezéssel jön vissza,
hogy a Kossuth Társaság tavaszi kirándulásán térítésmentesen részt vehetnek.
S. Z.

Rossini a nagytemplomban

A

tavalyi nagysikerű Mozart: Requiem előadása
után idén Rossini: Kis ünnepi miséjét hozta el Pesterzsébetre és adta elő az Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébánia-templomban a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a
Vox Musica Kamarakórus és a Műegyetemi Kórus a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar kíséretében, vezényelt Erdélyi
Dániel karmester.

A szólisták Újhelyi Andrea
(szoprán), Szántó Andrea (mezzo),
Alagi János (tenor) és Pataki Bence
(basszus) voltak.
s.

INTERJÚ
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Legendás hely, legendás igazgató

– Nem lehetett könnyű átvenni
a Csili vezetését, hiszen egy legendás intézményt kellett továbbvinni
a megváltozott világban.
– Az a bizonyos legendás korszak a hatvanas évekkel kezdődött
és a nyolcvanas évek elejéig tartott.
Ekkor alakult át az ifjúsági szórakozás, amelynek kedvelt formája az élő
zene, a tánc, a közös éneklés lett. Ekkor vált országos hírűvé a Csili, mivel egyedüliként tartott nyitva egész
éjszaka: szombaton reggelig folytak a
bálok. Sokat emlegették az akkoriban fellépő muzsikusok, például Móricz Mihály, aki a Sakál-Vokál gitárosa volt abban az időben, hogy már
inkább aludtak volna, de nem hagyhatták abba.
– Járt ide koncertekre ön is?
– Erzsébeten végeztem az Eötvös Loránd Gépipari Technikumban, minden táncos rendezvényünket a Csilibe szervezték, itt találkozhattunk a szomszédos iskolába járó

lányokkal. Érettségi után eljöttem
még néhány koncertre, de csak ritkán, mert Óbudán laktam.
– Ott is voltak legendás helyek,
mint a Goldberger.
– Igen, oda Loyd koncertekre jártam. Szombaton, vasárnap pedig a
Lenáruba, a Római-partra, a Lenárugyár művelődési házába. A Csiliben a
Sámson, a Sakál-Vokál voltak „házi
zenekarok”, később az M7-nek működött itt klubja, a Corvinának és a
P. Mobilnak. Azután az élő zene helyét átvette a diszkó. Ekkor ért véget
a Csili legendás korszaka.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Ahogy a Csili több generáció számára legendás hely, úgy több korosztály számára legendás a művelődési központ nemrég nyugdíjba vonult igazgatója, Várhalmi András, aki huszonnyolc esztendőn át vezette az intézményt. Pesterzsébet kulturális életét meghatározó munkájáért 2018-ban a kerület díszpolgárává választották.

– A következő legendás periódus pedig már az ön igazgatóságához kötődik.
– Amikor én jöttem, mindenféle
tekintetben nagyon lepusztult volt
a ház.
– Mint annyi minden abban az
időben...
– De a Csili nagyon. 1988-ban
vette át a házat működtetésre a
Szakszervezetek Budapesti Tanácsától a kerületi tanács, a tulajdonos még a Vasas Szakszervezet volt,
de anyagilag csak a kerület támogatta. A szakszervezetek nekifogtak a
teljes épületfelújításnak, amit végül
nem fejeztek be, mert csődbe ment a
szakszervezeti építőipari cég. A színházterem 80-90 százalékban készült
el, amit a műszaki kollégák fejeztek
be, tettek használhatóvá, az étterem is félbemaradt. Ráadásul a házon belül két pártra szakadtak a kollégák, egyikük üzleti irányba akarta elmozdítani a tevékenységüket,

amíg a másikuk a hagyományos művelődési házi, könyvtári szolgáltatásokban gondolkodott. Ilyen körülmények közé kerültem megbízott
igazgatónak, mert az igazgató aszszony gyesen volt. Budakalászon laktam, és ott vezettem egy művelődési házat, amelyik szintén csődhelyzetbe került, ezért kellett más helyet
keresnem. Fél évre terveztem az ittlétemet, ameddig az igazgató vissza
nem jön. A tradicionális művelődési
formák megújítására nem volt pénz
a Csiliben, így a hagyományok megtartása, a közösségi élet újjászervezé-

se, új hagyományok teremtése
tűnt járható útnak. A kilencvenes évek elején újra kellett
pozicionálni a
házat, megtalálni a szerepünket.
– Ez már
nem fél éves
tervnek tűnik.
– Hamarosan kiderült,
hogy az igazgató asszony nem jön
vissza. Így lett a hat hónapból közel
három évtized. 1991-ben indítottuk
el az Erzsébet Napok rendezvénysorozatot. Próbáltuk erősíteni az „erzsébetiséget”. Visszatérő, nagy utcai
rendezvényeket szerveztünk, sör- és
borfesztiválokon át a vásárokig, az
augusztus 19-ei utcabálig, olyasmiket, amelyeken találkozhattak egymással az itt élők. Ezek mellett folytattuk a táncos hagyományokat, kerestük, hogyan könnyíthetünk az
emberek gondjain. A kilencvenes
évek elején a fő gondot a húsz-harminc százalékos munkanélküliség jelentette. Tanácsadó irodát állítottunk fel, munkanélküliek klubját indítottunk. Továbbá megpályáztattuk az éttermet, amelynek feltétele
volt a működőképes állapot megteremtése.
– Újabb kihívás jelentett, amikor a művelődési házak kevésbé
vonzották már az embereket?
– A Csilinek nem csökkent a látogatottsága, mindig megtaláltuk a közösségeket, hála remek kollégáimnak.
Például Lehoczkiné Fekete Emese
a mai napig működő iparművészeti, képzőművészeti csoportokat szervezett. 1900-ban alakult a férfikórus Erzsébeten, ami 1999-ig maradt
együtt, majd utánpótlás híján, tulajdonképpen kihalt. Úgy éreztem, kórus nélkül nem működhet a művelődési ház, amelynek mindig része volt
a zenei élet. Meghirdettünk egy városi vegyeskart, remek vezetőre akadtunk Pálffi Krisztina személyében.
– Nem roskadt be országos szinten a művelődési házak hálózata?
– Nem. Azok kerültek nehéz
helyzetbe, amelyek nem helyi közösségekre épültek.
– Mint az FMH, vagy az Almássy
téri?

– Például. Nem tudták megtalálni a szerepüket, ellenben a kisvárosokban a művelődési házak a helyi
kulturális élet meghatározói mind a
mai napig. Elég megnézni a helyi újságokat, a cikkek zömében az általuk szervezett eseményekről, rendezvényekről szólnak. Miközben a helyi
közösségbe roppant módon beágyazottak, országos szinten nem jelennek meg a médiában, ezért nem tudunk róluk.
– Népművelőnek indult, majd
művelődésszervező lett. Tényleg
van különbség, vagy csak a szakma
elnevezése változott idővel?
– A képzés neve, amikor alapdiplomámat szereztem, népművelő volt.
Népművelőnek kicsit akkor érzem
magam, amikor például a helytörténeti klubban tartok előadást. Egyébként művelődésszervező vagyok. A
dolgom megteremteni a feltételeket,
hogy minél jobban érezzék magukat
a látogatók. Mint a jó házigazda, aki
gondoskodik vendégeiről. Szüleim
kereskedők voltak, saját kis bolttal,
ameddig nem államosították, majd
utána is maradtak a szakmában. Számukra a vevő volt az első. Sokat segítettem nekik, így ragadt rajtam ez
a szolgálat. Összefoglalva: művelődési folyamatokat szervezek, közösségben gondolkodva.
– 28 év egy munkahelyen nem
túl gyakori.
– Nem mondom, voltak időszakok, amikor felötlött bennem, hogy
másik munka után nézzek, de maradtam. Nyugdíjon sem gondolkodtam. Mindig szerettem ide bejönni, korán érkeztem, gyakran későn
mentem. A szervező akkor sóhajthat
fel, ha vége a rendezvénynek. Főleg,
ha jól sikerült. De mindig lehet valamin javítani.
Ditzendy Attila
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Pesterzsébeten elevenedett meg a Trónok harca

B

ár mi nagyon örülnénk neki, de sajnos nem
Pesterzsébeten forgatták a népszerű sorozat következő évadát. Viszont idén november 16-án a járókelők a Kosutiban mégis láthattak
olyan modelleket, akik mintha R. R. Martin vagy J.
R. R. Tolkien regényeiből léptek volna elő. Az Erzsébet Királyné Szakgimnázium ugyanis aznap tartotta hagyományosan megrendezett szakmai megmérettetéseit, ahol a Trónok harca és a tündérek
világa volt a téma. A fodrász és kozmetikus versenyek mellett idén maszk kategóriában is indulhattak a tanulók, akik olyan lélegzetelállító és profeszszionális munkákat készítettek, amelyek bármelyik világhírű filmben, sorozatban megállták volna a helyüket. A szakmai zsűri döntése alapján első
helyezést ért el kategóriájában: Hauber Jennifer
(smink), Kendi Boglárka (kozmetikus, csapatban),
Vígh Flóra (fodrász, csapatban), Bar Ákos (fodrász
tanuló), Bar Erik (fodrász junior) és Némethy Nóra
(maszk). A versenyek szponzorai értékes ajándékcsomagokkal jutalmazták a díjazottakat.

A szakgimnázium ilyenkor tartja évek óta
hagyományosan megrendezett közismereti és
sportversenyeit, amelyek igazán felpezsdítik a
diákok hétköznapi életét. A tanulók egyénileg
és csapatban is megmutathatták rátermettségüket, tudásukat.
Az iskola mindezek mellett ilyenkor rendezi meg a kerületi Erzsébet-napokhoz csatlakozó
versmondó versenyét is, ahova a főváros összes
szakgimnáziumából várják a jelentkezőket. Idén
a család témakörében kellett választani a versenyzőknek a magyar és a világirodalom gyöngyszemei közül.
A zsűri Galkó Balázs színművész elnöklésével
az első díjat ítélte oda a 9-10. évfolyamosok kategóriájában Mile Viktóriának (BGSZC Katona
József Szakgimnázium), illetve a 11-12. évfolyamosok kategóriájában Cs. Horváth Mártonnak
(BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium).
Vass Edit

November a zeneiskolában

A

z Erzsébet Napok nyitó rendezvénye a Zongora Fejlődése című előadás volt a
Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola Máté János termében. Szabados Jánosné, az intézmény zongoratanára kötetlen hangnemben, a hallgatóság érdeklődését felkeltve tolmácsolta gondolatait ebben a témakörben.
A Baptista Templomban került
megrendezésre az I. Pesterzsébeti Kórusfesztivál és Kamaraest, melyen hét kórus és egy kamaraegyüttes szerepelt nagy sikerrel. Reményeink szerint iskolánk kezdeményezésének a jövőben folytatása lesz.
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük az
Erzsébet napi hangversenyt, amely

A gyermekkórus a MÜPÁ-ban

most is a szokásos fotókiállítás-megnyitóval kezdődött. Fabó Katalin fotósai ismét érdekes képeket állítottak ki, melyeket érdeklődéssel tekintett meg a közönség.
A hangverseny színes műsorában
mindenki találhatott kedvére való
műveket. Hallhattunk nagyszerű
hegedűs és csellista növendékeket, a
kis citerások üde hangulatot teremtettek a dél-alföldi népdalcsokorral,
tanáruk vezetésével. A fúvósokat
fuvola, klarinét és vadászkürt képviselte, és két nagyszerű énekes tanítványunk is bemutatkozott. Zongorán egy négykezes és egy nagyon
szép Bach-mű hangzott el. A koncert végén Hacsaturjan Kardtánca
szólalt meg, fergeteges előadásban.
Büszkék lehetünk, hogy iskolánkban

La Musica Kamarakórus
ennyi nagyszerű zongorakísérő tevékenykedik.
November 25-én kórusaink léptek
fel a Müpában a „Cifra Palota interaktív családi programok” keretében.
A koncerten iskolánk gyermekkórusa
Gupcsó Gyöngyvér és Remetei László
vezetésével, valamint intézményünk
La Musica Kamarakórusa szerepelt
nagy sikerrel, Tomasovszki Katalin
karnagy irányításával.
Versenyfelkészítő
hangversenyünkön a megmérettetésre készülő növendékeink vettek részt szép sikerrel. Fúvós tanszaki koncertünkön
számos tanítványunk és az iskola fuvolazenekara is nagy tetszést aratott.
A házi hangversenyek sorát szokásos
hó végi hangversenyünk zárta.
A XIV. Országos Klarinétverseny
területi válogatóján Tóth Márton

Gábor a második legmagasabb pontszámmal bejutott az országos versenyre. Tanára Szöllősi Rita, zongorakísérője Tomasovszki Katalin.
Az V. Országos Bihari János
Hegedű, Gordonka és Vonós Kamarazenei
Fesztiválon
Urbán
Anna bronzérmet szerzett. Tanára Nagy Krisztina, zongorakísérőjük
Tomasovszki Katalin. Nagy Noémi,
Takács Anna Viktória, Takács Emili és Urbán Máté ezüstérmet kaptak. Tanáruk Csala Éva, zongorakísérőjük Horváthné Farkas Katalin.
Csegedi Vivien kiemelt aranyérmet
szerzett. Tanára Tormáné Pollák
Rita, zongorakísérője Pregun Tamás.
Büszkék vagyunk tanítványainkra, valamint tanáraikra az elért szép
eredményért.
Sz.
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A megoldás: NEM

Ebbe a puttonyba bele tudunk pakolni olyan dolgokat is, amelyek segítenek bizonyos döntések végrehajtásában. Miket kell bepakolni? Keretrendszert, értékrendet, jövőképet és
példaképeket. Persze nem egyszerű
ezt a puttonyt megtölteni, mert óriási szakadék van a fiatalság és a szülők,
a pedagógusok között, amit nagyon
nehéz átugrani. Ahogy a fiam egyszer fogalmazott: „Papa, ne felejtsd el,
mobiltelefon és számítógéphasználat
szempontjából én őslakos vagyok,
te pedig betelepült”. És teljesen igaza volt, de ez az élet minden területére igaz. Ahogy a mai szülők gyermekként őslakosok voltak betelepült szüleikkel szemben, úgy lesztek majd ti
is betelepültek a leendő gyermekeitek
szemében 20-30 év múlva, egy olyan
világban, amiről ma még semmit sem
tudunk – fogalmazott előadásában dr.
Zacher Gábor.

A rendezvényen Szabados Ákos,
az esemény fővédnöke köszöntötte a diákokat. Mint elmondta, nem
polgármesterként, hanem elsősorban szülőként, négygyermekes édesapaként szeretne néhány szót szólni. – Szülőként az ember azt szeretné,
hogy gyermekét ne érje semmi baj,
szeretné, hogy elkerülje azokat a hibákat, amiket ő korábban elkövetett.
Szeretné felhívni a figyelmét mindarra, amiről felnőttként tudja, hogy
nem jó, nem hasznos, nem fog használni, szeretné rábírni arra, hogy bizonyos dolgoktól távolságot tartson.
A mai alkalomnak is éppen ez a célja, hogy megóvjon benneteket, megelőzze a nagyobb bajokat – mondta a
polgármester.
– Mindenkinek van egy jelképes
puttonya, amit a hátán visel születése óta, és a feladat az, hogy folyamatosan meg kell tölteni tartalommal.

Mikulás kupa

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

E

gy híján a kerület összes óvodája képviseltette magát az
idei, immár 13. alkalommal
megrendezett Mikulás kupán, így 16
intézmény csapata vett részt a játékos sorversenyben.
A december 3-án a Csili Művelődési Központban rendezett program házigazdája Varga Sándor, Pesterzsébet Önkormányzatának sport
referense volt. A megnyitón Juhász
Lajosné alpolgármester köszöntötte a kicsiket, akik dalokkal csalogat-

ták a Mikulást. A nagyszakállú elmondta, hogy a manók elkeverték a
szemüvegét, így véletlenül korábban
érkezett, de ha már itt van, megnézi a versenyt, és a végén mindenkinek ad ajándékot. Így is lett; a bemelegítés után elkezdődött a négy számból álló sorverseny, amelynek – szokás szerint – mindenki nyertese lett.
A győztesek végül a Mikulástól és
segítőitől átvehették ajándékaikat,
egy-egy csomagot.
y.a.

A szakadékot nagyon nehéz átlépni, nem beszélve arról, hogy döntési
szituációban általában a gyerek egyedül van a döntéssel szemben. – Pedig
a kábítószer-használat és az Aids betegség problémájára is van egy hihetetlenül egyszerű megoldás, egy hárombetűs magyar szó, a NEM. Ezt
nem olyan bonyolult kimondani. A
döntést viszont az alapján hozza meg
a fiatal, hogy addigi élete során mi
került a puttonyába – mondta a szakember.
A videoklipekkel tarkított előadásában a főorvos beszélt az Aids felfedezéséről, az intravénás kábítószer-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

December 5-én tartotta a kerület középiskolásainak Aids világnapi rendezvényét Pesterzsébet Önkormányzata, a Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest XX. Kerület Népegészségügyi Osztály, valamint a Csili Művelődési Központ. A programon a fiatalok dr. Zacher Gábor és dr. Szlávik Tibor főorvosok előadásait hallgathatták meg.

használat veszélyeiről, valamint a betegség alakulásáról a világban, Európában és hazánkban. Elmondta azt
is, az Egészségügyi Világszervezet célul tűzte ki, hogy 2030-ra megpróbálja HIV-vírusmentessé tenni a Földet.
– Ez már csak azért sem lesz egyszerű,
mert mindig lesz valaki, aki rossz döntéseket hoz. A célunk az, hogy minél
többen legyenek azok, akik mernek
jó döntést hozni, ami tényleg csak a
nemről szól. A kérdés csak az, hogy
az ehhez szükséges segítséget bele
tudjuk-e pakolni a fiatalság puttonyába – hangsúlyozta dr. Zacher Gábor.
Sz. A.

Chuck Norris ajándéka

A

Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola két kiválasztott fiatal
para-karatés tanulója, Kollega T. Barbara és Pasca Dániel abban a megtiszteltetésben részesült, hogy november
24-én személyesen Chuck Norristól
és feleségétől, Gennától vehették át a

Papp László Sportcsarnok-ban az első
cipősdoboz ajándékot a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén. Szeretnénk ezúton
is megköszönni a Baptista Szeretetszolgálatnak, hogy ezt a találkozást
lehetővé tette.
Halász Attila
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Nincs karácsony bejgli nélkül

A

bejgli az Osztrák-Magyar Monarchia idején vált közismertté, osztrák hatásra lett
a XIX. században a magyarok karácsonyi
asztalának elengedhetetlen része. Eredete persze
ennél régebbre nyúlik vissza, történetéről azonban megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint a
pozsonyi pékek céhje kezdte el a XVI. században
az akkor már 200 éve népszerű töltött kiflit mákkal és dióval megtölteni. Az anyagválasztás nem
véletlen, hiszen a népi hiedelem szerint a mák bőséget és boldogságot, az eladósorban lévő lánynak
férjet hoz, a dió pedig megóv a rontástól.
Egy másik történet szerint nem a céhben lévő
pékmesterek egybehangzó döntése nyomán készültek a töltött patkók, hanem egy névtelen,
adakozó szellemű pékmester készítette el őket elsőként karácsony közeledtével ajándékként a város gyermekeinek.

Elődeink még maguk darálták a mákot,
törték és őrölték meg a diót, amiből készült
a bejglik finom tölteléke. Egész napos családi program volt egy családnak való bejglit elkészíteni, amiben kicsik és nagyok egyaránt
részt vettek. A mai napig szinte minden családban van egy „tuti” bejglirecept, ami még
dédanyánktól, nagyanyánktól származik.
Bár napjainkban még mindig a mákos és
a diós változat a legnépszerűbb, egyre gyakoribbak a különleges töltelékek, megjelentek a
gesztenyés, a pisztáciás, a mandulás és a barackos bejglik is, mint ahogy léteznek már alakbarát,
egészségtudatos változatok is.
Ahhoz pedig, hogy ne csak finom, hanem szép,
márványos tetejű legyen a karácsonyi süteményünk, egy egész tojást két tojássárgájával alaposan keverjünk össze, majd ezzel kenjük be egyen-

Kabátok kis csavarral

gombos, szőrmebetétekkel ellátott
darabok. Aki viszont nem szeretne a

múltba révedni, annak a modern és
maszkulin jellegű tweedkabátokat, a
tyúklábmintás vagy a kockás változatokat javasolják.
Az oversized darabok nemcsak
rendkívül kényelmesek, hatalmas
előnyük, hogy alájuk is lehet öltözni,
így a nagyobb fagyokat is át lehet vészelni bennük.
Az idei slágerszínek a kabátoknál a pink, a bordó, a mustársárga
és a tengerészkék. Persze, akik kerülni szeretnék a feltűnést, választhatnak visszafogottabb fazonokat
és színeket is. Még mindig nagy divat a teveszínű, egyszerű, elegáns
szövetkabát, amit bátran kombinálhatunk vidám árnyalatokkal

mölcslevet. Hálószobánkba tegyünk
párologtatót, a vízbe pedig cseppentsünk pár cseppet kedvenc illóolajunkból.
A téli időszakban használjunk táplálóbb, zsírosabb arckrémet, amellyel
reggel és este is kenjük be arcunkat.
Ezekben a hónapokban fordítsunk
nagyobb gondot az arcápolásra, esténként szappan-, színezék- és tartósítószer-mentes arclemosóval tisztítsuk meg a bőrünket, és
hetente legalább egyszer
használjunk bőrradírt.
Ha pedig hosszabb
időt töltünk a szabadban,
ne sajnáljuk arcunkról a
zsíros, magas beltartalmú
– például E-vitamin-tartalmú – krémet, vagy
akár testvajat. Amenynyiben napsütéses időben
tartózkodunk a friss leve-

gőn, mindenképpen napvédő krémet válasszunk, hiszen a leghidegebb hónapban is leéghet a bőrünk.
Fordítsunk gondot ajkaink ápolására is, mindig legyen kéznél növényi
zsírokat és olajokat tartalmazó ajakbalzsam, amelyek jól védik a szánkat
a kicserepesedéstől.
A harmadik kritikus testrészünk
a kéz, amelyen talán a leghamarabb
meglátszanak a téli ártalmak. Hidegben mindig viseljünk kesztyűt, reggelenként és esténként pedig tápláló, hidratáló krémmel kenjük be kezünket.
Hajunk védelmére használjunk
sapkát, a töredezés megelőzésére pedig válasszunk olyan sampont és balzsamot, amelyek tápanyagokkal és
nedvességgel látják el a hajszálakat,
valamint újraépítik a száraz haj szerkezetét.
y.s.

K

ockás,
szőrös,
színes,
oversized vagy leopárdmintás, hosszú bőrkabát vagy rövid pufidzseki, esetleg farmerdzseki szőrmebéléssel – a fashiondays.hu
stylistjai szerint az idei év slágerdarabjai között ezek a bohókásabb fazonok is szerepelnek.
Természetesen a 2018-as téli szezonban is elérhetők azok a hagyományos alapdarabok, amelyek nemcsak
az évszak mindennapi kiegészítőjeként tesznek jó szolgálatot, hanem
évekig tartani fogják magukat.
Az idei szezonban rendkívül divatosak a 70-es évekre hajazó, nagy

letesen a beigli felszínét. Hagyjuk a bevonatot
száradni, és miután megszáradt, lazán felvert tojásfehérjével kenjük be újra, és csak ezt követően tegyük a sütőbe. 190-200 fokon, 1 kilogrammos bejglire (50 dkg töltelék és ugyanennyi tészta) számolva 25-30 perc alatt sül meg szép karamellszínűre.
nd.

Téli bőrápolás

A

szeles, hideg időben könynyen kiszárad a bőrünk, ráadásul a zárt helyiségek száraz levegőjétől is könnyen pirosodni,
hámlani kezd. Éppen ezért ebben az
időszakban a legfontosabb feladat a
hidratálás, belülről és kívülről egyaránt.
Igyunk naponta másfél, két liter
folyadékot, lehetőleg szénsavmentes
vizet, cukrozatlan zöldség- vagy gyü-

vagy vadabb ruhadarabokkal is, de
fekete-fehérrel viselve is igazán izgalmas összhatást kelt.
Végül a stylistok azt javasolják,
hogy találjunk helyet gardróbunkban egy fekete kabátnak is, mert ez
az univerzális, minden alkalomhoz
illő szín jó szolgálatot fog tenni az
idei és a további szezonokban is.
d.r.

Karácsonyi díszek

A

z elmúlt évekre jellemző
fröccsöntött és egyéb – valljuk be, giccses – karácsonyi
dekorációt idén felváltották a fémes felületek, a természetes elemek
és nagyanyáink díszei, így mindenki
megtalálhatja a neki tetsző díszítést.
Ami pedig a színeket és a stílusokat illeti, a klasszikus vörös és arany
mellett választhatjuk az elegáns, fehér, metálosan fénylő arany vagy
ezüst, üvegből vagy gyöngyből, illetve
natúr fából készült elemeket. A hó-

lepte tájat idézik a fehér fa, porcelán
és rozsdamentes acélból készült díszek, a természet szerelmeseinek pedig a sötétbarna, sötétzöld és konyak
árnyalatokkal domináló vonal sötétebb, természetes hatású fa, fém, üveg
és kerámia anyagok az ajánlottak.
n.r.
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Lélekmelegítő

Lázár Chef kedvenc receptjei

S

arah egy tizennégy éves kislány, akit nagyszülei nevelnek, majd nagymamája halála után már csak nagyapja, aki fiatalkorában a híres francia fekete egyenruhás
lovasgárda, a Cadre Noir tagja volt. A kislánynak nincsenek
barátai, minden szabadidejét azzal tölti, hogy London szélén, egy betonudvarban kialakított lovardában tartott lován,
Boo-n gyakorol.
Natasha gyerekekkel foglalkozó, válófélben lévő jogtanácsos, új párja Conor, az ügyvédi iroda egyik társtulajdonosa.
Leendő exférje, Mac könnyed életfelfogású fotós.
A sors fura – és kegyetlen – alakulásának köszönhetően
Sarah élete egy időre szó szerint összefonódik Natasháéval és
Macével, akik egy időre kénytelenek újra összeköltözni, és
úgy döntenek, magukhoz veszik a magára maradt kislányt.
Sarah azonban komoly bajba keveredik, amiből saját erőből nem tud kimászni, így nincs más lehetősége, mint elmenekülni... Ugyanezt teszi Natasha is, aki pedig azt hiszi, hogy
nincs ereje megoldani a dolgokat…
Jojo Moyes Álmok nyomában
című könyve jól példázza, hogy
bárki élete felfordulhat egy pillanat alatt, ugyanakkor mindig van
lehetőség előre menekülni, önmagunkat és korlátainkat túllépni, még akkor is, ha ez akkor nagyon fájdalmasnak és félelmetesnek tűnő lépés, és hogy ebben
nagy segítséget jelent a hit, magunkban és a másikban.
Az angol írónő regénye igazi
karácsonyi olvasmány, olyan szereplőkkel, akiket gyorsan a
szívünkbe zárunk, akik fájdalmát átérezzük, és akiknek boldogsága – mert persze a történet végén a sorsok, életek rendeződnek, legalábbis egy időre – a mi szívünket is melengeti.
y.s.
Jojo Moyes: Álmok nyomában.
Cartaphilus Könyvkiadó, Budapest, 2018

Következő számunk 2019. január 31-én jelenik meg
Lapzárta: 2019. január 15. 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 • 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: Magyar Posta Zrt. •
ISSN 2060-6044

Új rovatunkban Lázár Chef ezúttal igazi szilveszteri
egytálételt ajánl olvasóinknak.
Mint tudjuk, az év utolsó napján elfogyasztott vacsoránkból nem hiányozhat a malac és lencse. A malac a
szerencsénket túrja ki, a lencse pedig a sok pénz záloga
a következő évre. Aki ezeket nem eszi, az magára vessen 2019-ben.
Lázár Chef mostani receptjében mindkettőt ötvözi,
mert nem bízza a véletlenre a jövő évét.
Igaz, az étel elkészítése kicsit hosszabb időbe, körülbelül 80 percbe telik, de megéri rászánni az időt, hiszen
ki ne szeretne szerencsés és gazdag új esztendőt?

Ropogós malac lencseágyon
Hozzávalók 4 személyre:
1,5 kg malackaraj
2 dl száraz fehérbor
2 gerezd zúzott fokhagyma
1 teáskanál őrölt köménymag
1 mokkáskanál őrölt fekete bors
2 teáskanál só
a lencsefőzelékhez:
40 dkg lencse
fél liter füstölt lé
1 evőkanál mustár
5 evőkanál étolaj
2 evőkanál kristálycukor
2 evőkanál liszt
3 evőkanál 10%-os ecet
2 gerezd zúzott fokhagyma
1 babérlevél
Elkészítés: A bőrös, csont
nélküli malackarajt 15 percre a
mélyhűtőbe helyezzük. Ezután
a bőrös oldaláról hosszában és
keresztben is beirdaljuk. Ügyeljünk arra, hogy ne vágjunk bele
a húsba, csak a bőrös részét irdaljuk. Ezután a karajt megfordítjuk,
a húsát ízesítjük sóval, őrölt köménymaggal, őrölt fekete borssal
és zúzott fokhagymával.
Az előkészített húst egy mély tepsibe tesszük, majd aláöntjük a fehérbort és letakarjuk
o
alufóliával. 180 C-os sütőben 55 percig sütjük. Ezután kivesszük, a fóliát eltávolítjuk, majd
a húst áthelyezzük egy hideg tálra. A húsra felülről is rakjunk egy tálat, és súlyozzuk le 3 kg
sóval, majd tegyük a hűtőbe 3 órára.
Közben a lencsét enyhén sós füstölt lében felrakjuk főni. Hozzáadjuk a babérlevelet és a
zúzott fokhagymát. Serpenyőben kevés olajon elkaramellizáljuk a kristálycukrot, hozzáadjuk
a mustárt, majd a lisztet. Aranybarnára pirítjuk, majd felöntjük forró vízzel, simára keverjük
és a megpuhult lencséhez adjuk. Ezután hozzáadjuk az ecetet, és kiforraljuk.
A közben kihűlt sertéskarajt helyezzük bőrös felével lefelé, és felforrósított serpenyőben
süssük szép pirosra mindkét oldalát. A forró lencsével tálaljuk.
További receptek: Facebook/Lázár Chef Magazin, www.lazarchef.hu
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-1779
Nyitva tartás: átmenetileg
Hétfő-Péntek 8-16

Időszaki kiállításaink
Neményi Lili Erzsébeten
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető:
2018. április 18. – 2019. március 29. között, Hétfőtől - Péntekig, 10-18 óráig.
A fény angyala - Válogatás a
Kecskeméti Katona József Múzeum
kortárs keresztény művészeti
gyűjteményéből

Rátkay - Átlók Galéria

1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp.,
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. november 14. – 2019. január 6.
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
Kortárs Magyar Üvegművészeti
kiállítás - Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 2019. január 23.,
szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. január 23. – 2019. március 3. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

Gaál Imre Galéria

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

Kafka bűvöletében – Varga László
grafikusművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp.,
Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 2019. január 30.,
szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. január 30. – 2019. március 3. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

Évzáró Koncert
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
2018. december 27., csütörtök, 16 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
Fogyasztóvédelem: január 23-án, szerdán, 17 órakor
a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fogyasztóvédelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtárunkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztókat és
vállalkozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák megoldásában!
Kézműves Kuckó: alkossunk együtt január 9-én,
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre
Éva nénivel! Témánk: téli sportok és játékok.
Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok,
labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket december 19-én, illetve
január 16-án, szerdán, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!

Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy
december 24-26-ig, illetve december 31-én
zárva leszünk! Kellemes ünnepeket kívánunk!

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Rendezvényünk

Minden kedves látogatónknak Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
2019-ben is szeretettel várunk mindenkit kiállításainkon, rendezvényeinken!

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

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

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad
Frisch Tünde december 19-én, illetve január 23-án,
szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.
Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válogathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.
Kiállítás: Galériánkban és tárlóinkban Lehoczkiné Fekete Emese vulkános festményeit, alkotásait tekinthetik meg.
Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi,
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasószoftver, NAVA pont.

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk ünnepi nyitva tartása:
dec. 24-26-ig zárva;
dec. 27-28. nyitva; dec. 29-jan. 1-ig zárva
Beszélgessünk németül!
jan. 2-án, 17.30-tól
Beszélgessünk angolul!
dec. 19-én, jan. 16-án 17.30-tól
Gasztro Klub
Pénteki napokon 14.30-tól
Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
vezeti: Oláhné Erzsébet
jan. 7-én és jan. 21-én 17 órától
Kerekítő Egyed Ivettel
Hétfői napokon 10.00: Mondókás
móka; 11.00: Bábos torna
Első foglalkozás 2019-ben, jan. 7-én
Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet
képviselőjének fogadóórája
2019. jan. 2-án, 18.00 órakor
Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt kívánunk!
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
November 3-án 11 gyermek és
diák korcsoportú versenyzőnk vett
részt a VI. Bükfürdő Kupán, ahol
mindenkinek sikerült dobogóra állnia, ennek köszönhetően az ESMTK
Birkózó Szakosztálya magabiztosan
nyerte meg a csapatversenyt.
Gyermek eredményeink:
26 kg: 1. Zhytovoz Mária
26 kg: 2. Bagoly Boldizsár
26 kg: 3. Viklárik Dominik
29 kg: 1. Sánta Levente
32 kg: 1. Felkai Balázs
35 kg: 1. Zalányi Botond
47 kg: 1. Antaly Sándor.
Diák II-es eredményeink:
35 kg: 1. Zhytovoz Petro
40 kg: 2. Bagoly Bálint
45 kg: 2. Kádár Zsombor.
Kadet eredményünk:
85 kg: 2. Kádár Péter Balázs.

November 17-én a diák II-es korjaink közül végül ketten döntőbe is lisát, az állás 5-3-ra módosult, és a
kerültek, Kovács Olivér (50 kg) és folytatásban ez az eredmény meg is osztály szabadfogású diákolimpia
Kosovics Márton (58 kg) az előkelő maradt, így a tavaszi U23-as Európa- döntőjére került sor. A hajdúszomásodik helyen végeztek. Az ezüst- bajnoki ezüstérme után U23-as vi- boszlói versenyen 14 birkózónk léérmek mellett Felkai Bendegúz (46 lágbajnoki bronzérmet szerzett. Ottó pett szőnyegre. Az egyik legerősebb
kg) bronzérmet szerzett, Zwick Ist- a két nemzetván (63 kg) és Nagy Gergely (63 kg) közi érmének
pedig az 5. helyen zárták a versenyt. köszönhetően
Szombaton is jutott érem együt- 2018-ban a
tesünknek. Takács Zsolt (48 kg) és l e g e r e d m é Laky Levente (85 kg) révén két ser- nyesebb vádülő diákolimpiai címet is bezsebel- logatott birtünk. Vaskó Krisztián (38 kg) ezüst- kózó lett korérmet, Mányik Dávid (48 kg) és osztályában.
Kekenj Norbert (85 kg) pedig bronz- Dávidnak sajnos az Euróérmet szereztek.
November 12-18. között Buka- p a - b a j n o k restben került megrendezésre az ság után nem Diák II. szabadfogású Diákolimpia
U23 világbajnokság, ahol 4 birkó- jött össze az
zónk volt érdekelt. A kötöttfogásúak újabb bravúr. Iráni ellenfele ponto- és legeredményesebb korosztályunk
küzdelmeiben Losonczi Ottó (67 kg) zásos győzelmet aratott ellene a 82 ezúttal is megmutatta, hogy a hazai
és Losonczi kilogrammosok nyolcaddöntőjében, mezőnyben dominálja a korcsoporDávid (82 majd a folytatásban legyőzték az ázsi- tot, hiszen a 14 súlycsoportból 6-ban
kg) léptek ait, így Dávid versenye idő előtt vé- is döntőt birkózhattak tehetségeink.
Kerecsanin Mátyás (29 kg), Farkas
s z ő n y e g r e . get ért a román fővárosban.
Ottó fantasztikus formában birkózott
a kétnapos
viadalon. A
súlycsoport
selejtezőjéJunior kötöttfogású országos bajnokság
ben románt
Ugyanezen a napon a Kruj Iván vert taktikus birkózással, majd a grúz
Sportcsarnokban rendeztük meg a és a norvég sem bírt vele, így az előjunior kötöttfogású országos bajnok- döntőbe került. Ekkor az azeri kadet
ságot. Szakosztályunk hét birkózóval világ- és Európa-bajnok sajnos megLosonczi Ottó és Dávid repülőtéri fogadása
állt rajthoz, közülük ketten bajnoki állította, ám a másnapi bronzcsatáA szabadfogásúak küzdelmeiben Zsombor (32 kg), Zhtyovoz Petro
címmel zárták a versenyt.
ra újult erővel léphetett szőnyegLosonczi Dávid és Szőke Alex re büszkeségünk. A japán verseny- Asharin Romant (65 kg) két fantasz- (32 kg), Budai András (58 kg) és Kis
mindenkit maga mögé utasított, rá- ző nagyon kellemetlen ellenfélnek tikus győzelem után (lengyel és fe- Mátyás (69+ kg) is aranyérmet szeradásul mindketten korábbi súlycso- bizonyult. Szabálytalankodás miatt hérorosz ellen) csak az elődöntőben zett. Rajtuk kívül Kertész Dominik
portjuktól eggyel nagyobb kategóri- megintették Ottót a bírók, majd len- tudta megállítani a későbbi vb-ezüst- (50 kg) állhatott fel a dobogó másoában szereztek aranyérmet.
ti helyzetbe küldték, ezzel 3-0-ra ve- érmes azeri. Roman a bronzcsatában dik fokára, míg Jász Bálint (32 kg),
Két bronzérmet is bezsebeltek zetett az ázsiai. A folytatásban az- óriásit küzdött, ám sajnos pontozás- Olasz Bende (38 kg) és Kovács Barbirkózóink, így a csapatpontverseny- tán a japán is szabálytalankodott, így sal alul maradt a moldovaival szem- nabás (42 kg) bronzérmet szereztek.
ben harmadik helyen végeztünk.
November 24-én diák és a serőt is megintették, majd 3-3-as állás- ben, így az előkelő ötödik helyen zárEredményeink:
dülő leány diákolimpia döntőit rennál Ottó lentről megpörgette rivá- ta a korosztályos világbajnokságot.
Tóth dezték meg Kiskunfélegyházán. 4
60 kg: 3. Balázs Barna
B e n d e g ú z - versenyzőnk közül László Niko87 kg: 1. Losonczi Dávid
nak (92 kg) lett (42 kg) a serdülők között szer97 kg: 1. Szőke Alex
egy mérkő- zett diákolimpiai bajnoki címet, míg
130 kg: 3. Orosz Tibor.
zés jutott ez- Hörcsöki Kamilla (46 kg) és Matyi
November 9-10-én a Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok
úttal. Ukrán Vivien (50 kg) szintén a serdülő korellenfele
a osztályban a dobogó második fokára
adott otthont a diák I és serdülő
nyolcaddön- állhattak fel.
korcsoport szabadfogású diákolimpia
tőben legyőzdöntőinek.
Az idei évben november egy nate őt, majd a gyon sikeres hónap volt szakosztáA pénteki, diák I-es versenynapra
folytatásban lyunk életében, ezért ezúton is küa területi bajnokságokról több, mint
kikapott, így lön köszönöm az ESMTK edzőinek
200 birkózó szerzett részvételi jogot.
Losonczi Ottó az U23 EB ezüstérme után bronzérmet Bende kiesett és a szülőknek az áldozatos munkáSzakosztályunk hét birkózóval indult
szerzett a Világbajnokságon
a korosztályos diákolimpián. Fiatala versenyből. jukat!
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Puebla sikerek az országos
teremtornán
Hatodik alkalommal rendezte a Puebla
Focisuli Pesterzsébet december 8-án és
9-én országos téli teremtornáját. Idén
is három korosztályban (U-7, U-8, U-9)
zajlottak a küzdelmek.
Az U7-es korosztály mezőnyében 10
klub indult, a csapatok két csoportban
mérkőztek meg egymással. A finálét a
csoportkört hibátlan mérleggel záró Budai nyerte, míg a házigazda Puebla a 9.
helyen zárta a tornát, miután a helyosztón 10:2-re győzött a Dunakanyar ellen.
A díjátadó ünnepségen részt vett Juhász
Lajosné alpolgármester is.
Az U-8-asoknál a hat csapat körmérkőzéses rendszerben döntött az érmek sorsáról. Az utolsó összecsapást megelőző-

ami végül tornagyőzelmet ért, ráadásul
a gólkirály is a házigazda csapatból került ki, a tízgólos Rigó Normand személyében.
A futballfesztivált az Asseco Elitkör zárta, ahol az ország 8 legjobb U-9-es gárdája mérkőzött meg egymással. Mindkét
csoportból az első két helyezett folytathatta a legjobb négy között, ahol a Visegrád a Soroksárt, a MOL Vidi pedig a
Ceglédet múlta felül. A fináléban a Vidi
legyőzte a Visegrádot, így övék lett az
Asseco Elitkör serlege.
– Amikor hat évvel ezelőtt megálmodtuk a Puebla Téli Tornát, nem is reméltük,
hogy idővel az ország legmagasabban
jegyzett klubjait láthatjuk majd vendégül
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Kétszeres világbajnok

Idén – november 30-a és december 2-a
között – először rendezték meg a Sport
Kempo Világbajnokságot, amelyre több
mint kétezren neveztek. A háromnapos
budakalászi versenyen a technikai számoktól a full contact versenyszámokig
mérettették meg magukat a harcosok.
A nemzetközi viadal pesterzsébeti si-

kert is hozott, mégpedig ifjabb Anatolij
Burijnak köszönhetően. A kerületünkben élő kempós a 16-17 évesek között,
a 85 kilogrammig kategóriában indult,
és állóharcban (full contact) bronzérmet
szerzett, majd földharcban, mind a Gi,
mind a No-Gi versenyszámban, a dobogó legfelső fokára állhatott.
s.

Négy Nemzet Tornája

en még 3 csapatnak is volt esélye a bajnoki cím megszerzésére, ami végül a
Mészöly Focisulinak sikerült.
Vasárnap az U-9-es korosztályé volt a
főszerep, akik két csoportban mérték
össze erejüket. Délelőtt hat csapat lépett
pályára, minden gárda öt mérkőzést játszott. A Pueblás fiúk remek teljesítménynyel, 4-0-1-es mérleggel zárták a tornát,

Pesterzsébeten – hangsúlyozta Babulják
Zoltán, a Puebla Focisuli elnöke, a torna
főszervezője, hozzátéve: – Büszkék vagyunk rá, hogy évről évre emelkedik a
színvonal és a nézőszám, a visszajelzések
alapján idén is remekül érezték magukat
a csapatok. Jövőre is szeretnénk népszerűsíteni a sportágat, és tovább öregbíteni
kerületünk hírnevét.
z.y.

Futás és forralt bor
A kora reggeli esős idő a jelentkezők egy
részét visszatartotta a duathlon.hu által
december 8-ára szervezett 5. Forralt bor

futásról. A 6,4 kilométeres távnak így
tizenöten vágtak neki, a feladatuk az volt,
hogy az 1,6 kilométeres körök lefutása

végén elfogyasszanak 1-1 kis pohár forralt bort. A jó hangulatú versenyen a nők
között Makovics Dóra nyert 31:40-es
idővel, a második Wengrinné
Mocsáry Annamária, a harmadik pedig Kerekes Péntek Dóra
lett.
A
férfiaknál
Domján Ferenc
futott be elsőként 27:57-es
idővel, a második helyre Szabó Dorián, a harmadikra Toplak Roland
érkezett be.
y.s.

A Magyar Jégkorong Szövetség felkérésére a Pesterzsébet Jégcsarnokban került megrendezésre november 8-a és
10-e között az U-20 korosztályos válogatott Négy Nemzet Tornája. A versenyt
a szövetséggel karöltve, az ESMTK mint
a Jégcsarnok üzemeltetője szervezte
meg.
– Tekintettel arra, hogy ilyen szintű esemény a létesítmény megnyitása óta nem
volt, komoly előkészítő munkára volt
szükség, hogy a magyar és a három külföldi válogatott magas színvonalú elhelyezésével, étkeztetésével és a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatban minden zökkenőmentesen menjen – tudtuk
meg Palotás Istvántól, a Jégcsarnok létesítmény koordinátorától.
A
megfelelő előkészületeknek köszönhetően az esemény
rendben lezajlott,
a közönség is
nagy érdeklődést mutatott, a
magyar válogatott mérkőzéseit több százan
tekintették meg
és szurkoltak a
fiataloknak. A
Vas János vezette magyar U-20 válogatott először az olasz csapatot győzte le 6-2-re, majd másnap a szlovének-

től nagy küzdelemben, büntetőkkel maradt alul 4-3-ra. Az utolsó napon azonban sikerült óriási harcban, hosszabbításban ütött góllal 4-3-ra legyőzni Franciaország válogatottját, és ezzel megszerezni a tornagyőzelmet is.
– A rendezvény nagy sikert aratott, mind
a résztvevő csapatok, mind a közönség elégedett volt, és a Jégkorong Szövetség részéről is csak pozitív visszajelzéseket kapott a Jégcsarnok vezetése a szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatosan. Sikerült bebizonyítani, hogy
a Pesterzsébet Jégcsarnok alkalmas és
képes ilyen szintű események megrendezésére is, így a szövetség részéről
már elkezdődtek a tárgyalások továb-

bi hasonló rendezvények lebonyolításáról – mondta Palotás István.
s.z.
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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

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55
90, Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.
hu

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolatjavítást szakemberrel. Kis munkát is
vállalunk. 0670/541 90 22

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

RUHA és textil varrást, alakítást, felhajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17
óráig.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan! 0620/222 09 47

OKTATÁS

NAPI, HETI, HAVI TAKARÍTÁS 30
éves tapasztalattal. Kiszállás díjtalan!
0620/554 84 93
NYUGDÍJAS SZŰCS bundák javítását,
tisztítását vállalja 10 és 16 óra között.
061/282 42 47
ÜGYES fodrász, 20 éves tapasztalattal, házhoz megy. Kiszállás díjtalan.
0630/617 29 17

MATEMATIKA, fizika, kémia, informatika korrepetálás elsősorban középiskolásoknak. Tel: 0630/788 30 16

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN bútorozott, külön
bejáratú szoba hölgynek kiadó. 60.000
Ft+1 havi kaució, rezsivel! 0630/244 76
90
FELÚJÍTOTT, kétszobás panellakás eladó. 0620/432 91 04

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről
tájékozódhat az önkormányzat
Facebook oldalán is.

2018. december 20.

ÜZLETHELYISÉG
BIO BOLT ELADÓ! Pesterzsébeti piacon
bevezetett Magor és Bio Bolt vevőkörrel, árukészlettel, berendezéssel együtt
egészségi okokból eladó. 0620/921 95
65

Hirdessen a
Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2019. január 31-én jelenik meg,
hirdetésfelvételi időpontok:
január 9., január 16. szerda 12.30-14.30 között,
január 11. péntek 9.30-11-ig.
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési
Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).
A Csili Művelődési Központ egészségmegőrző tornacsoportjai
vezetésére a megfelelő képzettséggel rendelkező szakembert keresi.
A gyógytornászi végzettség előnyt jelent.
A foglalkoztatás óraadói megbízási szerződéssel
vagy vállalkozói jogviszony keretében történik.
Az egyes csoportok – összesen 20 – heti egy órában hétköznap
délelőtt és délután, illetve a kora esti órákban
tartják a foglalkozásokat.
(Részletek ezen a linken elérhetőek az
„Egészségmegőrző foglalkozások” címszó alatt található leírásokban:
http://www.csili.hu/felnott-tanfolyamok.)
Jelentkezés: Nedeczeyné Némedi Helgánál
E-mail: nedeczeyne.helga@csili.hu
Tel.: 0630/466-66-93

2018. december 20.
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Művelődésszervezőt keres a Csili színházi előadások, közösségi, művészeti
rendezvények szervezése. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Feltételek: Felsőfokú kulturális menedzseri (művelődésszervezői) vagy
andragógus végzettség. Közművelődési területen szerzett legalább 1-3 éves
tapasztalat. Kreativitás, stratégiai gondolkodás, kezdeményező készség.
Korunk kulturális kínálatának ismerete. Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok. Büntetlen előélet.
A munkakör betöltésének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 6.
A pályázat benyújtásának módja:
E-mailben Kovács Emese részére a kovacs.emese@csili.hu címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.
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