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A képviselő-testületi ülésen történt

A

z október 11-ei ülésen ünnepélyesen is elbúcsúztatott
Pesterzsébet Önkormányzata nevében Szabados Ákos két
olyan, nyugállományba vonult intézményvezetőt, akik hosszú évtizedeken át tevékenykedtek kerületünkben. Szabados Erzsébet óvodavezetőnek és Várhalmi Andrásnak, a
Csili igazgatójának ajándékot adott
át a polgármester.
***
Egyperces néma felállással emlékeztek a képviselők a szeptember
18-án, életének 66. évében váratlanul elhunyt dr. Molnár Magdolna
gyermek háziorvosra az ülésen.
A szakember az 5. számú gyermek háziorvosi körzetben látta el
praxisát. A testület döntése alapján
a Humán Szolgáltatások Intézménye
helyettesítéssel oldja meg az ellátási feladatokat addig, amíg Pesterzsébet Önkormányzata a területi ellátási kötelezettség teljesítésére másik
– praxisjoggal rendelkező – orvossal, egészségügyi szolgáltatóval szerződést nem köt.

***
November 1-jétől módosulnak
a gyermek háziorvosi körzetek. A
döntésre azért volt szükség, évek
óta problémát jelent a praxisjogot
megszerezni kívánó gyermek szakorvosok hiánya, csakúgy, mint a
körzet helyettesítését vállaló, illetve vállalni tudó szakemberek hiánya is. Ráadásul a kerületben praktizáló gyermekorvosok tovább nem
terhelhetők, hiszen közülük többen jelenleg is 2-4 körzet betegeit látják el.
A képviselők döntése értelmében a 7. számú körzet megszűnik, az
ide tartozó gyermekek ellátásáról a
2., 4., 5., 6., 8. és 9. körzetek orvosai
gondoskodnak majd.
A 2. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerül:
Török Flóris utca 1-55. és Török
Flóris utca 2/A.
A 4. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerül:
Nagy Győry István köz végig,
Nagy Győry István utca 1-43., valamint Nagy Győry István utca 4-42.

Tisztelt Szabótelepi Lakosok!
Polgármester úr már az elmúlt napokban a
közmeghallgatáson és az októberi testületi ülésen is
elnézést kért az érintett utcák lakosaitól.
A forgalmi rend változás lakossági kezdeményezésre
a körzet képviselőjének közreműködésével valósult meg.
A lebonyolítás a Hivatal részéről szabályszerű volt,
de ettől még azt előkészíteni körültekintőbben
kellett volna a többség véleményének a figyelembevételével.

Az 5. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerül:
Baross utca 25-47., Bíró Mihály
utca 14-16., Csík István utca végig,
János utca 1-55., János utca 4-64.,
Kmetty utca végig, Lajtha László
utca 1-3., és 22-26., Ónodi utca végig és Széchenyi utca 3.
A 6. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerül:
Határ út 1-29., Határ út 2-26.,
Lajtha László utca 10-20., Török
Flóris utca 2-24/D. (Török Flóris
utca 2/A. kivételével).
A 8. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerül:
István utca végig, János tér végig, János utca 57-65. és 66-82., valamint Mátyás utca végig
A 9. számú házi gyermekorvosi
körzethez kerülne csatolásra:

Baross utca 2-88., valamint Duna-part végig.
***
A képviselők döntése értelmében
Pesterzsébet Önkormányzata saját
beruházásban zöldfelületet és fedett
buszmegállót létesít a Baross és a Topánka utca sarkán, a lebontott pavilonok helyén.
Képviselői javaslatra emellett
úgy határoztak, hogy a főépítész
– figyelembe véve a már elkészült
terveket – készítsen új tervet egy
80 négyzetméter alapterületű pavilon létesítésére, amely a közösségi
tervezés eredményei alapján meghatározott funkciókat ellátja. A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat koncessziós pályázatot ír
majd ki.
S.z.

Felhívás „Aranykezű mesterek” ajánlására
Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy ajánljanak olyan helyi kisvállalkozókat,
szakembereket, akik több évtizede közmegelégedésre, megbízhatóan
végzik tevékenységüket. Személyes bemutatkozó levéllel jelentkezhet
az a mester is, aki környezete visszajelzése alapján saját munkáját
a jók között is a legjobbnak ítéli.
Ajánlásukat, illetve bemutatkozó leveleiket 2018. november 15-éig
juttathatják el postai úton Szabados Ákos polgármester részére
(Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. ) vagy a
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy 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 10-én 17 órakor adja át.
A kitüntetetteket meghívólevélben értesíti a polgármester.

Közmeghallgatás

Polgármester úr az úgynevezett teszt üzemmódot
2018. november 10-ig javasolta, a képviselő-testület
azonban a december 10-i határidőt fogadta el azzal,
hogy a 2019. évi januári ülésen hozza meg a végső döntést.
Az előzetes aláírásgyűjtés és az eddig beérkezett vélemények
alapján Polgármester úr úgy döntött, hogy már
a 2018. november 8-i testületi ülésen javasolja
soron kívül tárgyaltatni ezt az ügyet.
Remélhetőleg az ott született döntés a
többség számára elfogadható lesz.
Addig is várjuk további javaslataikat,
a forgalom@pesterzsebet.hu e-mail címre.
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Október 11-én tartotta rendes
évi közmeghallgatását Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete. A felmerült lakossági

problémákat, felvetéseket a városvezetés, illetve a polgármesteri hivatal illetékes osztályvezetői válaszolták meg.
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„Nem elég nyerni, arra rá is kell tudni szolgálni”
amik számomra nehezen voltak kezelhetők. Olyan ügyeket, amelyek
szerintem egyszerűen megoldhatóak lettek volna, a hivatali apparátussal egyeztetve, a jogszabályi környezetet figyelembe véve lehetett csak
beteljesíteni. A forrásmegosztás miatt már alpolgármesterként is sokszor kénytelen voltam azt nyilatkoz-

rálátásom. Persze továbbra is az apparátus képviseli a szakmai részt,
nekem a politikai irányvonalat kell
tudnom képviselni. Ezt pedig örömmel teszem, és minden egyes választási siker azt az örömet jelentette
számomra, hogy a választók többsége az én személyes munkámmal elégedett, így tovább folytathatom ezt a
tevékenységet. Ha egy helyzetet meg
tudunk oldani, amikor változtatni
tudunk a környezeten, vagy ha hibázunk, és azt képesek vagyunk kijavítani, nem pedig ráerőszakolni a rossz

ni, hogy Pesterzsébet Önkormányzata csőd közeli helyzetben van. Amikor polgármester lettem, ami egyébként nagy öröm, személyes és csapatsiker volt, leginkább az nyomasztott, hogyan lehet önkormányzatunk költségvetését olyan helyzetbe
hozni, hogy ne a mindennapok működésével, finanszírozásával legyünk
csak elfoglalva, és ne azon kelljen
reszketni, kinek nem tudunk a hónap végén bért fizetni. Ráadásul a
90-es évek elején iskolabezárási hullám is volt, létszámleépítések is, tehát sok minden nyomasztotta akkoriban az embereket.
Az, hogy ma egyértelműen csak
örömet érzek, annak köszönhető,
hogy már egészen másfajta pályán
mozgunk, és mert szert tettem egy
olyan tapasztalatra és rutinra, amire akkor még gondolni sem mertem,
hogy valaha is kialakul. Ahogy mondani szokták, a legjobb az élet iskolája. Hiába van három felsőfokú végzettségem, azok egyike sem tekinthető a polgármesteri pozíció profiljába vágónak. Az elmúlt évek során
azonban sok olyan tapasztalatot szereztem, amelyek révén ma már minden, a kerületet érintő témára van

megoldást az érintett lakosokra, akkor ez mind-mind eredménynek és
sikernek könyvelhető el. Azt pedig,
hogy még a hibákból és tévedésekből is lehet tanulni, és kellő alázattal
azokon változtatni, már sokkal tudatosabban élem meg, mint korábban.
Vágyom a sikerre, és örülök, amikor eredmény van. Hozzáteszem, ennek a felelősségét mindig is éreztem.
Nem elég nyerni, arra rá is kell tudni szolgálni.
– Egy polgármesternek nem
heti 5 napból és napi 8 órából áll a
munkaideje. Mennyire sikerül hazaérve, belépve a kapun elfelejteni
a „hivatali ügyeket”?
Normálisan az embernek nincs
két énje. Ennyi idő után, amit én
polgármesterként eltöltöttem, azt
tanultam meg, hogy fordítva gondolkodjam: magánemberként, egyébként pedagógusként végzem a munkámat. Megpróbálom önmagamat
adni, és úgy rendezni a dolgaimat,
ahogy egyébként azt a családban is
teszem. Otthon nem vagyok polgármester, a polgármesteri hivatalban és a kerületben pedig olyan vagyok, mint otthon. Tudatában vagyok, hogy ez a pozíció jár hatalom-

– Kerek évfordulókon sokan
számot vetnek a múltról. Ön hogy
van ezzel?
– A születésnapomat sem különösebben szoktam ünnepelni. Megtartjuk persze, sőt, volt részem meglepetéspartiban is, amikor egy kerek
évfordulókor váratlanul összejött a
nagy baráti, családi társaság, de el
kell mondanom, inkább zavartan,
mint felszabadultan éreztem magam.
Valahogy így vagyok ezzel a munkában eltöltött 20 esztendővel is. Lehet, hogy butaságnak hangzik, de
nem is veszem észre az idő múlását.
Pedagógusként az volt a jó, hogy az
eredmény közvetlenül volt mérhető, és ebből a szempontból a polgármesterség is hasonló, hiszen itt is napi
kapcsolatban vagyok számtalan emberrel, akiket és akiknek munkáját értékelem, és akik engem is értékelnek.
Tanárként is olyan örömmel végeztem a munkámat, hogy szinte jutalomként tekintettem a fizetésemre. És bár a fiatalos hevület már elmúlt, a mai napig azt érzem, ennyi év
után is, hogy ugyanilyen lelkesen tudom végezni polgármesteri feladataimat. Mindig újabb és újabb ötletek,
feladatok fogalmazódnak meg bennem és állnak előttem, így sokkal inkább azt szoktam összegezni, hogy mi
az, amit még nem végeztünk el, mi
az, amit szeretnék, ha még az én vezetésemmel tudnánk megvalósítani.
Ezekből pedig van rengeteg, és ezek
megvalósításához társak is kellenek,
hiszen a csapatmunkának köszönhető az is, hogy ennyi éve itt vagyok.
– Polgármesterként a Pesterzsébet újságnak adott első interjújában, 1999 januárjában újságírói kérdésre, miszerint mit érzett,
amikor megtudta, hogy megnyerte a választást, azt mondta: a felhőtlen örömbe üröm is vegyült, a
fővárosnak a kerületekhez való viszonya miatt. Az eltelt két évtizedben is sok minden nehezítette a
dolgok működését. Most mit érez?
– Egyértelműen örömet. Az akkori nyilatkozatomat befolyásolta az
a 4 esztendő, amit alpolgármesterként magam mögött hagytam. A pedagóguspályát szüneteltetve számtalan olyan dologgal találkoztam,
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Nem sok olyan polgármester van Budapesten – sőt, az országban –, akik 20
éve irányítják kerületüket, településüket. A kevesek közé tartozik Szabados
Ákos, aki 1998 novemberében vehette át először mandátumát. Pesterzsébet
polgármesterét az elmúlt két évtizedről és jövőbeni terveiről kérdeztük.

mal, amivel kell és lehet élni, de sosem szabad visszaélni azzal.
– Beszéljünk a jövőről. Újra
megméreteti magát a 2019-es polgármesteri választáson?
– Őszintén szólva, bár én is sokszor szeretnék pihenni, a jelenlegi
jogszabályok értelmében formailag
erre az embernek csak 65 éves korától van lehetősége, ez pedig az én
esetemben még egy ciklus eltöltését
jelenti. De nem a nyugdíjaskor elérése az elsődleges célom, hanem sokkal
inkább az, hogy van még jó néhány
olyan feladat és elképzelés nemcsak
az én fejemben, hanem az önkormányzat terveiben is, amelyekben én
még szeretnék részt venni.
A kérdésre tehát a válasz az, hogy
igen. Szeretnék elindulni a jövő évi
választáson, az pedig majd kiderül,
hogy a lakosság kit és milyen módon
szeretne támogatni.
– Milyen feladatokat, elképzeléseket szeretne megvalósítani a következő ciklusban?
– Az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak az önkormányzatok működésében, a jelenlegihez képest másfajta rendszer van kialakulóban. Éppen a tapasztalataimra hivatkozva,
ebben az átmeneti időszakban szükség
van arra, hogy legyen a településnek
olyan vezetője, aki az előzményekkel
és a jelenlegi állapotokkal is tisztában
van, hiszen csak így lehet megfelelően
menedzselni a változásokat.
Ha pedig a Pesterzsébeten elvárható változásokat nézzük, van adósságunk. Közéjük tartozik többek között a Városközpont rendbehozatalának folytatása, ami a Szent Erzsébet tér és a mögötte lévő kis Kosuti,
valamint a Tátra téri csarnok és környékének rehabilitációját jelenti.
Szeretném, ha a főváros folytatná a
villamospálya-felújításokat. Szükséges lenne a járdafelújítást szervezettebbé és átfogóbbá tenni. A Kis-Duna parton már megvalósult, a jelenleg is zajló, illetve a tervezett további fejlesztések miatt meg- és át kell
szervezni a környék közlekedését,
össze kell fogni Csepellel, hogy a folyó mindkét partja szorosabb összeköttetésbe kerüljön, és még jobban
kihasználható legyen.
Ezek mellett mindenképpen felszínre kell hozni azokat a problémákat
is, amelyek naponta bántják az emberek szemét, zavarják az életüket.
Sz. A.
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’56 emléke a hazafiságért
Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti ’56-os Szövetség idén is megemlékezett, megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Az ünnepségsorozat október 15-én kezdődött, és november 5-én, 14 órakor a Pesterzsébeti Temetőben kezdődő gyásznapi megemlékezéssel és koszorúzással,
majd 16 órától az Országzászlónál az ’56-os lyukas zászló levonásával ér véget.

Fáklyás futás

később a Budapesti Műszaki Egyetemen jött létre a MEFESZ. Mindegyik szervezet 15-17 pontban foglalta össze ugyanazon követeléseit,
egymás tudtán kívül. A forradalom
lángja ettől kezdve terjedt – idézte
fel az 62 évvel ezelőtti eseményeket,
majd így szólt a futókhoz: – Amikor

Az idei október 23-ai megemlékezés-sorozat a Juta-dombi tüzérek
terén a forradalom jelképes lángjának meggyújtásával, majd az ezt követő fáklyás váltófutással kezdődött
október 15-én.

A két győztes csapat befutója végül
meggyújtotta az Emlékezés terén a
forradalom lángját.

Millenniumi Kupa

A futás életre hívója, Somogyváry
Géza, az ’56-os Szövetség elnöke,
Pesterzsébet díszpolgára köszöntötte
a jelenlévőket. – 1956. október 21én a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatói nagygyűlést hívtak össze, amelyen újraalakították az 1949-ben feloszlatott magyar egyetemi és főiskolai hallgatók
egységes szervezetét, a MEFESZ-t.
Rá egy nappal, Szegeden délután 5
órakor a szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatói szintén megalakították a MEFESZ-t, egy órával
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Somogyváry Géza meggyújtja a forradalom jelképes lángját
futni kezdtek, erre a lángra gondoljatok, hiszen most ti vagytok ennek
a lángnak a hordozói.
Ezt követően az ’56-os Szövetség
és Pesterzsébet Önkormányzatának
képviselői, majd a csapatok vezetői
helyezték el az emlékezés virágait. A
forradalom jelképes lángjának meggyújtása után indult a váltófutás. Az
általános iskolások versenyét a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola, a középiskolásokét
pedig a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium csapata nyerte.

Október 16-án, a kerületi általános iskolák felső tagozatosai számára meghirdetett Millenniumi Kupa
Történelmi Vetélkedőn 8 általános
iskola vett részt, a téma a „170 a Magyar Honvédség” volt. A kétfordulós
versenyt a József Attila Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola „Nemzetőrök 2018” nevű csapata nyerte.
A második szintén a József Attila iskola „Attilás Nemzetőrök” csapata,
a harmadik pedig a Gyulai István Általános Iskola „Vörössapkások” csapata lett.

Megemlékezés

Az október 19-én az Emlékezés
terén tartott kerületi megemlékezésen Szabados Ákos beszédében elsőként az ’56-os Szövetség megjelent
tagjait köszöntötte, megköszönve,
hogy a rossz idő ellenére eljöttek, és
részt vesznek az eseményen.
– Nem is tudtak volna mást tenni, hiszen 62 évvel ezelőtt sem az
időjárást figyelték, amikor október
23-án megtették mindazt, amire a
mai ünnepségünkön emlékezni fogunk – fogalmazott a polgármester,
kiemelve: Pesterzsébet életében, különösen a rendszerváltás óta meghatározó szerepet töltöttek be.
– Családjukon belül képviselték
azt, amit a nagy nyilvánosság előtt,
a megtorlás időszakában nem tehettek büntetlenül: barátaik körében
nemcsak életben tartották, de megpróbálták továbbvinni ’56 szellemét,
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hogy mi az, ami tiszteletreméltó, ami
példaértékű – fogalmazott.
Szabados Ákos elmondta: a pesterzsébeti megemlékezések és emlékhelyek kialakítása az ő útmutatásaik alapján valósultak meg, majd hozzáfűzte: az önkormányzat a forradalomhoz kapcsolódva próbálja a hazafiságot, a magyar történelem minél
mélyebb megismerését segíteni.
– A nemsokára felvont lyukas
zászló, iránytűként az országzászlónk ezekben a napokban – emelte ki Pesterzsébet polgármeste-

5

re, felsorolta a kerülethez köthető
’56-os hősöket, majd Albert Camus: A magyarok vére című írását idézte, amelynek kapcsán így
fogalmazott:
– Európa-szerte fordítsák ránk figyelmüket, és mindarra a küzdelemre, amit ez a nemzet az elmúlt években, évszázadokban folytatott. Reméljük, ezeket a küzdelmeket siker
koronázza. Mint a ma, itt jelenlévő
ötvenhatosok tudják, hogy erőfeszítéseink jelentős része hosszú évtizedek után beteljesedett.

A megemlékezésen közreműködött Pesterzsébeti Városi Vegyeskar,
a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, Gergely Kinga
énekművész, Farkas Izsák hegedűművész, Hunyadi Máté színművész,
valamint Simkó Fruzsina, Nagylaki
Martina, Molnár Csenge utcatáncművészek.
Az ünnepség végén az önkormányzat, majd a helyi pártok és civil szervezetek képviselői helyezték
el az emlékezés virágait az emlékműnél.

Fáklyás felvonulás
és zászlófelvonás
A műsor után a megemlékezők,
kezükben fáklyákkal elindultak az
Országzászlóhoz. Útközben megkoszorúzták a Róka rádió emléktábláját a Kosutiban, majd az Országzászlónál a Szózat hangjaira leeresztették az Országzászlót, és helyére, a Himnusz zenéjére, felkúszott a lyukas lobogó. A november
5-éig felvont zászló tövébe Szabados Ákos és Tóth József helyezett
el koszorút.
D.A-Sz.A.

és amikor újra lehetőségük nyílt szabadon véleményt formálni, akkor a
maguk eszközeivel azt megtették.
Köszönet mindenkinek, akik azokban a napokban megmutatták Európának, akár innen Pesterzsébetről,

A hagyományoknak megfelelően idén is a Vécsey-lakótelep emlékkövénél
szervezett az önkormányzat október 6-a alkalmából megemlékezést az aradi vértanúkra.

A Csili Népdalkör énekesei dalolva vonultak be, és helyezték el
mécseseiket a tizenhárom vértanú és a mártír miniszterelnök arcképe előtt, amelyet a Veresegyházi
Katonai Hagyományőrző Egyesület
egyenruhásai őriztek. A Himnuszt
a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar és
a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara vezetésével énekelték el a jelenlévő városvezetők, pedagógusok és diákok.

Szabados Ákos ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: a megemlékezés
a rendszerváltásig nyúlik vissza, amikor kilépett az ünnep az iskolák, az
intézmények falai közül.
– Ami azóta sem változott: a pesterzsébetiek és az önkormányzat elkötelezettsége, hogy közösen ünnepeljünk – fogalmazott a polgármester,
hozzáfűzve: közösségépítő nap ez a
mai, amelyen kötelesség fejet hajtani
a szabadságért életüket áldozók előtt.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Nem kívántak mártírrá válni

Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke
megjegyezte: mindenütt a világon,
ahol magyarok élnek, október 6-a a
főhajtás és a gyász napja.
– Pesterzsébet hűen őrzi a reformkor, az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékét és eszméjét – mondta az alelnök, majd kiemelte dr. Sturcz Zoltánnét, a Kossuth Társaság elnökét, a Reformkori
Nap szervezőjét.
A folytatásban kifejtette: gyászoljuk kivégzett tábornokainkat, kivégzett hőseinket, elveszett legnagyobb
költőnket, akinek sírjára nem tudunk virágot tenni; gyászoljuk első

szabadon választott miniszterelnökünket, és azokat a sokakat, akiknek
életét a forradalmat leverő hatalmak
megkeserítették.
– Érdemes hagyományokat bontani, és a történelmet nem úgy szemlélni, mint egykor volt leckéket.
Kössük össze úgy a múltat a jelennel, hogy ne aktualizáljuk az elmúltat – figyelmeztetett a képviselő. –
Ne csak arra emlékezzünk, volt, akit
lőttek, volt, akit akasztottak, volt,
akit becsuktak, volt, aki soha többet
nem léphetett szülőhazája földjére.
Készültek minderre, ám egyikük sem
kívánt hőssé, mártírrá válni. Céljuk
egy igazságosabb, jobb létben élő ország létrehozása volt, ahol szabad a
gondolkodás, ahol érdem a vita, ahol
a véleménykülönbségek dacára mindenki érzi: egy országunk van. Mindez nem éltükben valósult meg, de
ami megvalósult, az az ő hitük nélkül nem valósulhatott volna meg.
Dr. Hiller István ünnepi beszédét
Szatmári Attila színművész szavalata
követte, majd Matus Mihály népművész tárogatómuzsikája következett.
Az Il Silenzio hangjai után a jelenlevők megkoszorúzták a hősi halott tábornok emlékkövét.
D. A.

MOZAIK
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Pesterzsébet Önkormányzata az idén is ünnepélyesen köszönti a
kerületben élő 50. és 60. éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Az ünnepséget 2018. november 22-én 12 órakor, az Erzsébet Napok
keretében rendezzük a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Időpont: 2018. december 04-én 9.00 órakor
Helyszín: Civil Szervezetek Háza
Cím: Budapest, XX. kerület, Vörösmarty u. 180.

KÖZMEGHALLGATÁS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet éves
közmeghallgatását 2018. december 7-én
16.00 órakor tartja a Bp. XX. Baross u. 79. szám alatti irodájában.
Dr. Fekete Károlyné NNÖP elnöke

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő fogadóórája november 8-án, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

2018. november 2.

AKTUÁLIS

Új élőfüves pálya a Zodony utcában

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.

Az eseményen Harót János, az
ESMTK elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd felidézte a pálya kialakulásának történetét, kezdve a
Zodony utcai sporttelep bérlésétől,
majd későbbi megvásárlásától, amelyen a kétezres évek elején megépült
a jégcsarnok, az uszoda és az utánpótlás centrum. – Az elkészült futballközpont a pesterzsébeti gyerekeket szolgálja, a rendezvényeket, a
sportolást, a versenyt és az élményt,
amit a fiatal sportolóknak tudunk
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az európai labdarúgástól, és
két nagyon fontos megállapítást tett. Az egyik az infrastrukturális helyzet, a másik pedig a tömegesítés területe. Ez utóbbi területen
az elmúlt 8 évben jelentős
előrelépés történt, míg a pályák felújítása, újak kialakítása érdekében indult a Budapesti Pályaépítési Program. Az induláskor 103 fővárosi focipálya volt, de az
MLSZ-nek, a kormánynak
és az önkormányzatoknak
köszönhetően jelentősen
javult és javulhat a létesítményhelyzet.

A pálya átadásakor Szabados
‚
Ákos polgármester elmondta: a 90es éveket megelőzően az ESMTKnak 14 szakosztálya volt, majd a
rendszerváltás környéki években ez
a szám jelentősen csökkent. – Míg
a környezetünkben sportpályák zártak be, nagy múltú egyesületek mentek tönkre, mi közösen elhatároztuk,
hogy kerületünk sportklubját életben tartjuk. Ez olyannyira sikerült,
hogy mára újra 14 szakosztály működik, átadtuk az uszodát, majd a jégcsarnokot, és nagyon örülünk, hogy
eljutottunk odáig, hogy törekvéseinket a labdarúgás területén az MLSZ
is támogatta – fogalmazott.
S.Z.

adni. Van egy álmunk. Mégpedig az,
hogy velünk szemben nemsokára áll
majd egy klubház, öltözőrendszerrel,
VIP helyiségekkel, a pálya fűthető
lesz, kap lelátót, világítást, és lesz új
parkoló. Persze mindez szintén csak
támogatásból épülhet meg, és ehhez
kérem további segítségüket – fogalmazott.
Az MLSZ nevében Sipos Jenő
szóvivő szólt. Elmondta, a szövetség 2010 után mérte fel azt, hogy miben vagyunk a legjobban elmaradva

Megújult a Betegfelvételi Központ

O

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA
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któber 4-én adták át a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház korszerűsített és
kibővített Betegfelvételi Központját. A beruházás a fenntartó – az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) – által biztosított 25,4 millió forint támogatásból, valamint az intézmény saját bevételeiből
és alapítványi hozzájárulásból valósult meg.
A 2007-ben kialakított betegfelvételi és
betegirányítási feladatokat ellátó központ
bővítése és korszerűsítése az időközben bekövetkezett drasztikus betegforgalom-növekedés miatt vált szükségessé.

Az egység napközben mintegy kilencszáz
beteg felvételét végzi el, a nap végéig pedig
további száz-százötvenét.
A főépület és a D épület közötti szabad
tér – mintegy 72 négyzetméter – beépítésével több mint kétszeresére nőtt a betegfogadásra alkalmas terület. A korszerűsítés legfontosabb céljai a várakozási idő csökkentése, a komfortos várakozási körülmények kialakítása, és a betegelégedettség növelése
voltak.
Az új Betegfelvételi Központ több irányból is megközelíthető, külön ablaknál kell
bejelentkezniük a járó- és a fekvőbetegeknek, akiket ma már két érintőképernyős beteghívó vár.
A gyorsabb és biztonságosabb
munkavégzést új, nagyobb teljesítményű számítógépek segítik. A betegirányítás hatékonyságának növelése érdekében a helyiségben hangosbemondó készüléket helyeztek el, átálltak a korszerű ledes világításra, valamint klímaberendezést építettek be.
A várakozókat USB töltők is várják.
s.y.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Pedagógusok, Szülők, Nagyszülők,
és a téma iránt érdeklődők!
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a
Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetésével együttműködve
meghívja Önöket egy központi előadásra, melynek címe
„Stressz és kommunikáció”
Témája: a stressz hatása gyermekekre és felnőttekre. A
stressz jellegzetes tünetei. Hogyan csökkenthető, milyen
módszertani és mentális segítség adható?
Meghívott előadó: PÁL FERENC atya
A rendezvény időpontja:
2018. november 20. (kedd) 16:00– 17:00 óra
A rendezvény helyszíne:
Budapest XX. Kerületi Lajtha László
Alapfokú Művészeti Iskola koncertterme
(1204 Bp., Ady Endre u. 98.)
Mindenkit tisztelettel és szeretettel vár:
Krisztán Gyula Sándor
Pesterzsébet Közbiztonságáért
Közalapítvány
kuratórium elnök

Bak Ferenc
Külső-Pesti Tankerületi Központ
igazgató
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Ünnep előtti böjt

Zarándokút

szerencse, hogy nem lett a karácsony
neve „kishúsvét”.
Húsvétkor Jézus Krisztusnak a
halálból való feltámadását ünnepeljük. Az Isten Fiának előbb meg kelHa megkérdeznénk a ma embe- lett testesülnie ahhoz, hogy meghalrét, különösen egy fiatalt, vagy egy hasson és feltámadhasson, mint vagyereket, hogy miért kell december lóságos ember. A megtestesülést, a
24-én mákos gubát enni, csak talál- „re” nélküli inkarnációt ünnepeljük
gatni tudna: „Azért, hogy sok pén- karácsonykor.
zünk legyen.” Netán „Azért, hogy
Van itt egy kis pontatlanság. A
azt kapjuk karácsonyra, amit szeret- születés előtti 9 hónappal régen nem
nénk.” Valójában azért ettek ezen tudtak mit kezdeni. A biztos, a láta napon mákos gubát, mert az hús- ható, a pontosan megjelölhető idő
talan böjti étel. Persze vidékenként a gyermek születése. Akkor érkezik
más és más szokás alakult ki a böj- meg erre a világra. Ezért Jézus születi ételekre. A karácsonyi ünnepi asz- tése, azaz a karácsony a második legtalhoz pedig hozzátartozik a hús va- nagyobb keresztény ünnep, és nem
lamilyen formában.
a tavaszi Gyümölcsoltó BoldogaszA karácsonyt megelőző napokat szony, amikor Mária a Szentlélektől
nevezte a nép kisböjtnek, a húsvét gyermeket fogant. Isteni gyermeket,
az Isten Fiát,
akit Jézusnak
(jelentése: Isten a Szabadító) kellett
neveznie. Az
a voltaképpeni megtestesülés, amikor
az Örök Ige
emberré lett.
Visszatérve, az egyház
Szláby Tibor: Milyen jó, ha az a meglepetés nem csoki, a II. vatikáni
zsinatot köhanem egy-egy szentírási mondat.
vető liturgielőtti 40 napot, ami jóval hosszabb, kus reform során eltörölte a kisböjnagyböjtnek. Van, amikor ennyi- töt. Viszont az egész évre kiterjeszre leegyszerűsítők az elnevezések, és tette a Jézus haláláról való megemsajnos nem fejezik ki a lényeget. Még lékezést. Ezek a nagyböjtön kívüA karácsonyi ünnepkör közeledtével
Szláby Tibor atya, a Szent Lajos Plébánia plébánosa beszélt lapunknak a
kisböjtről és az adventről.

li pénteki bűnbánati napok, amiket
megtarthatunk böjtöléssel, vagy a
böjt helyett többlet imával, jócselekedetekkel, a szeretet más formáival.
Ha nem a böjt, akkor mi jellemezi újabban a karácsony előtti időszakot? Azért ilyenkor is időszerű az
önmegtagadás, mert elősegíti a többi lelki gyakorlatot. Neve advent,
ami az „adventus Domini”, vagyis
az Úr eljövetele kifejezésből ered,
és ami itt helyénvaló. A megígért
megváltót látjuk közeledni, mint
a világ világosságát, a bűn sötétségében vergődő világba. Ezt szimbolizálja a koszorún hétről hétre egyre több gyertyaláng. A mi részünkről úgy tudunk felkészülni a születés
ünnepére, megérkezni a karácsonyi
találkozásra, ha szívből várjuk őt, és
ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket.
Először is bűnbánattartással, a megtisztulást adó szentgyónás elvégzésével, valamint a minél több imával és
jócselekedettel. Az advent nem tétlen várakozás, hanem olyan, mint
ahogy az adventi kalendárium segíti a gyerekeket a gyűjtésben. Nap
mint nap kinyithatnak egy következő meglepetést rejtő ablakot, de
csak akkor, ha már tettek valami jót
aznap. Milyen jó, ha az a meglepetés
nem csoki, hanem egy-egy szentírási mondat. Többet ér, személyesebb,
maradandóbb. A felnőttek ugyanezt „játszhatják” odagondolva, kalendárium nélkül. Így kedveskedhet gyerek és felnőtt az összegyűjtött ajándékcsomagjával a megszületett Gyermeknek.
D.A.

Terményszentelés

H

etedik alkalommal készítette a Szent Erzsébet
Főplébánia-templom terményszentelésére a díszítést Várhelyi Márta. A terményeket Czap
Zsolt esperes, plébános október 7-én, szentmise
keretében szentelte meg, hálát adva Istennek, és
kérve, hogy legyen a jövőben mindenkinek elegendő étel az asztalán.
Idén a kosár mandulából, a benne lévő virágok paprikából, csilipaprikából és retekből készült, míg a kehely kukoricából, az oltáriszentség babból, a keret pedig a fügefa leveleiből. Az
oltáron almákkal teli kosár volt, rá nemzeti színű masnival díszített szőlőt függesztett fel.
Az alkotás folyamatáról Várhelyi Márta lapunknak elmondta: – Az ötlet mindig spontán
jön, miután nekikezdek a munkának. Ilyenkor
bezárkózom a templomba, és bizony órákig tart,
mire elkészülök. Idáig még két egyforma díszítést
nem készítettem. Minden évben nagy örömmel

teszem, hiszen nagyon jó érzés, amikor látom, hogy az
emberek megállnak előtte és gyönyörködnek benne.
y.a.

FOTÓ: HARANGI MIHÁLY

Zarándoklatra várja a híveket az Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébánia november 17-én. Úti céljuk Szent
Erzsébet szülővárosa, Sárospatak.
Nem hagyományos zarándokút lesz,
ugyanis kiállítás és a kórus fellépése is gazdagítja az eseményt.

Szent Erzsébetről mindenképpen
érdemes tudni, hogy apja II. Endre, anyja pedig Merániai Gertrúd, a
Bánk bánból ismert történelmi személyiségek voltak, míg bátyja IV.
Béla, a második honalapító, aki a tatárjárás pusztítása után újjáépítette az országot. Erzsébet mélyen vallásos életet élt, menedékhelyet alapított árva gyermeke számára, illetve kórházat, amelyben maga is tevékenykedett ápolóként. Férje halálát
követően, annak családja kegyetlenül bánt a háromgyermekes, mindössze húszéves Erzsébettel. A monda szerint, amikor kosarában kenyeret vitt az éhezőknek, és fukar rokonai megkérdezték, mit rejteget, ő azt
válaszolta: rózsákat. A kosárba pillantva, abban valóban piros rózsák
illatoztak.

Rajk János, a főplébánia káplánja elöljáróban elmondta: két nemzeti kegyhelyre már elzarándokoltak híveikkel, Máriapócsra és
Mátraverebély-Szentkútra. E mostani út apropója, hogy T. Pálmai
Katalin Szent Erzsébet selyemfestmény-sorozatát meghívták Sárospatakra, csakúgy, mint a főplébánia
kórusát – amelyben Katalin is énekel. Az énekkar a három órakor kezdődő ünnepi misén szolgál majd. A
szentmisét követően pedig megnyílik a selyemfestő kiállítása.
Ha már kórus, a hazafelé vezető úton természetesen vidám közös
énekléssel múlatják az időt. A pihenőt követően az énekesek ismét szolgálnak: másnap 10 órakor búcsúra
várja a híveket a Pesterzsébeti Főplébánia.
d.a.

ÉVGYŰRŰK
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Idősek napi ünnepség a megújult Csiliben

A jelenlévőket Sárfi-Kránicz Ferenc elnök köszöntötte. Elmondta,
hogy minden életkornak, évszaknak megvan a maga szépsége, csak
észre kell venni, nem szabad a lehetetlent elvárni tőle. Az idős kort az
évszakok közül az ősszel vonta párhuzamba. – Idén ragyogó, napfényes, kellemes őszünk van – mondta, és azt kívánta a résztvevőknek,
hogy legyen ilyen az életük is. Végül
boldog idősek napját, és hasonlóan
örömteli hétköznapokat kívánt a
tagságnak.
Szabados Ákos polgármester
kedves, jó hangulatú, humoros köszöntőt mondott. Hagyomány, hogy
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke is részt
vesz az eseményen, és személyesen
üdvözli az ünnepelteket. Idén hivatalos útja miatt külföldön tartózkodott, köszöntőjét levél formájában

küldte el, melyet az elnök olvasott
fel, és a jelenlévők kivetítőn is megtekinthették a levelet, amit tapssal
köszöntek meg. A felhőtlen hangulatról nemcsak színes és sokoldalú,

Isten éltesse őket!
Októberben két pesterzsébeti időskorút köszöntött
90. születésnapja alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata.

Böröcz Istvánné, Erzsi néni Erzsébetfalván született, az Alsó határútnál. Gyerekkorában költözött szüleivel és két testvérével az akkori Álmos,
ma Ábrahám Géza utcába, ahol ma is él. A polgári elvégzése után a történelem változásaival az
ő foglalkozásai szintén sokat változtak. Gyors- és
gépíró képesítéssel többféle irodai, raktárosi munkát végzett, de volt szükségből betanított műszerész és takarítónő is. Két gyermeke született. Fér-

Böröcz Istvánné

de rendkívül nívós műsorral gondoskodtak a szervezők. Volt opera és magyar nóta, színpadra lépett
csodás örökzöld slágerekkel Endrődi
Éva és a magyar Edith Piafként is
emlegetett Horváth Gyöngyi sanzonénekesnő.
Gesztus, és egyszersmind az egész
program során uralkodó szeretetteli
hangulat jelképe, hogy a művésznőket virágcsokorral köszöntötték.

je 1990-ben, lánya, Mária
1994-ben halt meg, amit
soha nem tudott feldolgozni. A környéken nagyon
sokan ismerték és ismerik
ma is. Kedves, segítőkész
ember. Számos barátnőjével mind a mai napig tartja
a kapcsolatot. Két felnőtt
unokája elköltözése óta fiával és menyével hármasban
élnek egy házban. Szorgalmas, dolgos, mindenkire figyelő természete meglátszik tiszta, rendes laká- Cserepi Jánosné
sán, amit kizárólag gyenge
egészsége miatt nem tud teljesen egyedül ellátni.
Cserepi Jánosné Taksonyban született. Kamaszként költözött szüleivel a fővárosba. Teri néni két esztendeje él Pesterzsébeten,
ekkor életkora miatt családja
saját házába költöztette Csepelről. Ott negyvenkét évig
lakott, méghozzá ugyanott,
ahol édesapjával, édesanyjával és bátyjával.
– Három generációval él
most együtt: lányával, unokájával és dédunokájával –

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet
tagjai ismét méltóképpen ünnepelték az idősek napját. A magas taglétszám
miatt két csoportban, két napon – a rendezvénynek otthont adó Csili felújítása
miatt a megszokott időpontnál később –, október 17-én és 18-án gyűltek öszsze. Mindkét nap zsúfolásig megtelt a színházterem az ünneplőkkel.

Az ünneplés előtt természetesen
jutott idő a szervezet eddigi fontosabb eseményeinek és a közeljövőben tervezett programok áttekintésére is. Az elnök beszámolójából
megtudhatták a jelenlévők, hogy a
tagság létszáma szeptemberben 880
fő volt. Ennek megtartása fontos
célkitűzés. A jövőben is igyekeznek
a tagság érdekeit képviselni és népszerű programokat szervezni.
Az internetező tagok figyelmébe ajánlotta a szervezet Facebook
oldalát, majd köszönetet mondott
Ferenczy Tibornak a közös rendezvényeken, kirándulásokon készített
fotókért és az oldal gondozásáért.
A rendezvény mindkét napján
egy-egy bizalmi és egy-egy tag munkáját köszönte meg Sárfi-Kránicz Ferenc ajándékkal, oklevéllel és virágcsokorral. Idén Radovics Márta és
Csető Jánosné, valamint KomjáthyJárosi Éva és Dalanics Péterné részesült az elismerésben.
Ismét bebizonyosodott, ahogy a
régi sláger mondja: „Nem csak a 20
éveseké a világ!”
S.

árulta el unokája, Terézia, és azt is: mivel a nagymamája jó egészségnek örvend, nem is akart elköltözni régi lakásából, ahhoz a család ragaszkodott.
Terike olyannyira aktív, hogy kiveszi a részét
a családi munkából: besegít a főzésbe, rendszeresen köt, és természetesen játszótársa hétesztendős
dédunokájának.
A Soroksári úti Esztergagépgyárban (Szerszámgépipari Művek) dolgozott festőként, az ott és korábban megismert barátnőivel mind a mai napig
tartja a kapcsolatot, méghozzá naponta. Nem múlhat el nap, hogy ne hívná valamelyiküket telefonon. Persze a személyes találkozások sem ritkák,
Teri néni szívesen jár el erzsébeti rendezvényekre is.
d.a.
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Egyszerű náthával ne forduljunk orvoshoz!
A mögöttünk álló hetekben nehéz volt eltalálni, hogyan öltözzünk, hiszen reggelenként kifejezetten hűvös volt, míg délutánra kora nyári hőmérsékleteket
is mérhettünk. Nem csoda, hogy ebben az időszakban megszaporodtak a felső
légúti hurutos megbetegedések. Hamarosan pedig itt az influenzaszezon, ami
miatt ismét megtelhetnek az orvosi rendelők.

– Annak beazonosítására, hogy a
felső légúti hurutot milyen kórokozó
okozza, a háziorvosi praxisban nincs
lehetőség, ezért ilyen esetekben tapasztalati alapon, tüneti kezeléssel
próbálunk gyógyítani. Ha a betegség
lázzal jár, mindenképpen lázcsillapítót ajánlunk – én magam elsősorban
a szalicilát-származékokat (Aspirin,
Kalmopyrin) részesítem előnyben,
mivel azok nemcsak a lázat csillapítják, hanem a gyulladást is csökkentik – tudtuk meg dr. Rurik Imre háziorvostól. A szakember jónak tartja a patikában vény nélkül kapható forróital-készítményeket is, mivel
azok éppen a betegeket zavaró tünetet enyhítik. A köptetőkkel azonban
más a helyzet, azokra egy vírusos fertőzésnél nincs szükség. És bár sokan
az egyszerű lefolyású náthánál is leg-

szívesebben antibiotikumot íratnának fel, vagy az otthoni készletből
oldják meg szedését, ez szintén teljesen felesleges.
A háziorvos tapasztalatai szerint sokan banális tünetekkel is orvoshoz fordulnak, pedig az egyszerű
megfázás otthon is kezelhető lenne
az említett készítményekkel. – Azért
probléma, ha beülnek a náthás emberek a rendelőbe, mert megfertőzhetik az ott várakozó, jellemzősen krónikus betegségben szenvedő
társaikat, akiknél ugyanaz a vírusos
megbetegedés sokkal súlyosabb lefolyású – hívja fel a figyelmet Rurik
doktor, hozzátéve: – Persze, ha a betegség tünetei 2-3 nap múlva nem
enyhülnek, esetleg fokozódik a köhögése, belázasodik, elkezd fájni a
háta, a dereka, akkor mindenkép-

pen fel kell keresni a háziorvost.
Nemsokára
kezdődik az influenzaszezon. A háziorvosi rendelőkben, a patikákban
hamarosan megjelenik a védőoltás is, amelyet az
Egészségügyi Vi- Megfázás: az enyhe tüneteket otthon kezeljük
lágszervezet ajánlása alapján a magyar közegészségi hatnak enyhe, influenzaszerű tünehatóságok gyártatnak le, 2-3 kompo- tek, ami az oltás mellékhatása. Ők
nensű oltóanyagból. – Ezt az oltást jó aztán emiatt, vagy azért, mert az olszívvel ajánlom a 60 éven felüli sze- tás ellenére néhány nappal később
mélyeknek, valamint azoknak, akik- tényleg influenzásak lettek, mivel
nek diagnosztizált tüdőbetegségük, 2-3 nappal korábban már megfertőmás krónikus megbetegedésük van, ződtek, és a lappangási időben mendohányosok, szívbetegek, vagy da- tek beoltatni magukat, széles körganatos megbetegedésben szenved- ben terjesztik, hogy az influenza elnek. Mindenképpen javasolt a védő- leni védőoltás semmit sem ér. Pedig
oltás azoknak is, akik napi munká- az enyhe tünetek elenyészőek a vajuk során gyerekekkel foglalkoznak lódi influenza tüneteihez, és a sajnos
sokaknál a végzetes szövődmények– mondja Rurik doktor.
Sokan nem tudják, hogy az oltás hez képest.
y.s.
beadása után 1-2 napig előfordul-

Gyermekeink egészségéért
Itt az ősz, közeledik a tél, elkezdődött az iskola, az óvoda, és jönnek a fertőző betegségek. Úgy fest, nemigen tehetünk ellene, hogy gyermekeink a közösségben elkapják e betegségeket.

– Egyik része ellen nem tehetünk,
másik része ellen igen – adott felvilágosítást lapunknak dr. Pejtsik Petra,
a Vas Gereben utcai rendelő gyermek háziorvosa, megjegyezve: jellemzően a hurutos betegségek a leggyakoribbak, és nagy részük ellen
nincsen specifikus védekezés.
Azért azonban, hogy rövidebb
ideig tartson, sok mindent tehetünk,
mondta a doktornő: fontos a vegyes
táplálkozás, amit a gondos szülők
maguktól is betartanak. Sok zöldség, sok gyümölcs, sok rost, megfelelő mennyiségű fehérje. E mellé sok
mozgás és szabad levegő kell.
Mint kifejtette: főleg az iskolásokat kell erre serkenteni, mivel a kisebb korosztály magától megállíthatatlan.
– De a szülőknek is részt kell venniük a szabadtéri programokban – figyelmeztetett a gyermekorvos, hozzáfűzve: gyógyszerpótlás szempontjából pedig a D-vitamin igen fontos.
A D-vitamin-bevitelről megoszlanak a vélemények, egyesek 4-6

ezer nemzetközi egységet (NE) ajánlanak. Pejtsik Petra elárulta: kisgyerekeknek 500 milligramm, nagyoknak 1000 mg elegendő.
Akadnak betegségek, amelyek
védőoltással megelőzhetők. Itt érdemes megjegyezni, hogy manapság divatos dolog az oltások ellen
szólni.
– Úgy vélem, ezekben az esetekben beszélhetünk összeesküvés-elméletről – jegyezte meg az
orvos. – Ha megelőzhető egy betegség, érdemes azzal élni. Nem
mindegy, mekkora egy közösség
átoltottsága, bizonyos átoltottság
felett ugyanis jelentősen csökken
a megbetegedések gyakorisága.
A doktornő elmagyarázta:
olyan ez, akár a dominó, ha egyet
ellöknek, az sokat feldönt, ellenben ha minél többet kiveszünk
a sorból, akkor hiába dől el egy,
nincs mit tovább döntenie.
Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy gyerekek közt sokkal gyakoribb az influenzás meg-

betegedés, mint felnőtteknél, azonban, világosított fel a gyermekorvos:
nehezebben felismerhető, mert nem
típusos formában zajlik.
– Hivatalos álláspont szerint lázat akkor kell csillapítani, ha a gyermek rosszul érzi magát; kókadt, töb-

bet alszik a szokottnál, nincs étvágya, fáj mindene, a fejétől a végtagjaiig – magyarázta Pejtsik doktornő.
Az orvos felvilágosított: ha a betegség jó állapotú gyereknél nem súlyos tünetekkel jelentkezik, akkor a
szülő az első napokban nyugodtan
kezelheti, három nap elteltével azonban érdemes szakemberhez fordulni, vagy olyan tünetek alapján, mint a nem
csillapodó köhögés, nehézlégzés,
folyamatos
hányás, hasmenés, a bőrön jelentkező foltok, kiütések.
– Azt nem mondhatjuk, egy óvodás ne menjen közösségbe, ha folyik
az orra, ugyanis akkor
októbertől március végéig otthon kellene maradnia – fogalmazott dr.
Pejtsik Petra, hozzáfűzve: ha nagyon köhög, lázas, egyfolytában folyik
az orra, hasmenése/hányása van, akkor viszont
ne menjen közösségbe.
D. A.
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„Nem munkát, hanem elfoglaltságot kerestem”

– Milyen kötődése van Pesterzsébethez?
– Taksonyban születtem, később
Dunaharasztiban laktunk. Eleinte
gőzmozdonnyal, majd HÉV-vel jártam fel a Kossuth Lajos Gimnáziumba, ami akkoriban a mostani sétáló
utcában volt, és csak fiúk jártak oda.
Erzsébetet mindig szerettem, bár az
1967-es disszidálásom után hoszszú évekig nem jártam Magyarországon. Először akkor voltam újra itthon, amikor 1982-ben megnyitottam az első magyar Hyatt szállodát,
onnantól kezdve azonban már évente hazalátogattam. Akkor, 1982-ben
végigmentem a Soroksári úton, ahol
gyerekként sokat bicikliztem, csodálkozva néztem az új panelházakat.
A HÉV-állomás csúnyának, kopottnak tűnt, és sokkal kisebbnek, mint
amilyen az emlékeimben élt. De jó
érzés volt visszajönni.
– Szinte hihetetlen az az életpálya, ami Ön mögött áll. Mit gondol, minek köszönhető a rendkívül
sikeres szakmai pályafutása?
– Az életemnek voltak részei,
amelyek borzalmasak voltak, ha rágondolok, a mai napig nem hiszem
el, hogy mi minden rossz történt, illetve történhetett volna.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A séfek séfje. Ezt a pozíciót töltötte be 19 éven át a Hyatt szállodalánc
chicagoi központjában Kiss János – ahogy a szakmában világszerte ismerik a
nevét: Janos, vagy a Chef – , aki mint corporate chef irányította a világ öszszes Hyatt szállójának konyhafőnökeit. Később a Hyatt Coproration alelnöke
lett, innen ment nyugdíjba. A pihenés azonban nem tartott sokáig, gyorsan rájött, a nyugdíjas lét nem neki való. Jelenleg éttermi tanácsadóként tevékenykedik Amerikában és Magyarországon, többek között a Duna Garden étterem
megújításán dolgozik.

„De elképzelhetetlen, hogy
az ember mire képes, amikor igazán nehéz helyzetben van, ahonnan látszólag nincs kiút. Mindig is
azt gondoltam, minden
történésnek van valamilyen oka. Emellett most is,
de akkoriban meg aztán
különösen, nagyratörő célokat fogalmaztam meg
magamnak, nagyon magasra állítottam a lécet. Mindig végiggondoltam, hol akarok lenni
3, 5 vagy 10 év múlva, és
csodák csodája, eljutottam
odáig.”
– Szakmai pályafutását a Pilvaxban kezdte, a csúcsra az Amerikai Egyesült Államokban, a Hyatt
Corporation-nél érkezett. Hogyan
jutott el odáig?
– Disszidálásom első állomása egy
olaszországi menekülttábor volt, már
onnan naponta kiszöktem a helyi
filmstúdióba szakácskodni. Innen rö-

vid időre Franciaországba költöztem,
majd Németországba, amit nagyon
szerettem, de valahogy éreztem, hogy
az nem az én világom, nem maradok
ott sokáig. Pedig a legjobb helyeken
dolgoztam, például a Kempinskyben,
a Four Seasons-ben, és minden létező szakmai díjat elnyertem, nem beszélve arról, hogy már egy hónappal a munkába állásom
után konyhafőnöki állást kínáltak. Ez azonban akkoriban
még nem szerepelt a céljaim
között, mert Maticza János főszakács, aki tanított, azt mondta nekem: „Fiam, minél több
helyen dolgozol 30 éves korodig, annál jobb szakács lesz belőled, mert minden szakácstól
tanulsz valamit.” Megfogadtam
a tanácsát, érdemes volt.
Németországban dolgoztam, amikor egy amerikai házaspár, Cincinatti egyik legjobb éttermének a tulajdonosai nálam ettek, és kihívtak magukhoz. Először nemet
mondtam, de pár nappal később mégis rávettek. Mondtam, hogy rendben, két hétre elmegyek. Itt hagytam lakást, autót, mindent. Egy év múlva mentem
vissza először Németországba, a kocsimat addigra megette a rozsda, és
a lakásom sem volt sokkal jobb állapotban… De nem bántam meg, mert
nagyon érdekes helyre kerültem. Később Cincinettiben egy francia étteremben dolgoztam, amely egyike volt
az USA három ötcsillagos éttermének. Utána kaptam egy ajánlatot há-

rom étterem irányítására, közülük az
egyik Ditroitban volt. Nagyon fárasztó volt, az egyik olasz, a másik német
étterem volt, ráadásul nagyon sokat
kellett autóznom. Aztán 1980-ban
kerültem a Hyatt-hoz Cincinattiben.
– Hívták vagy jelentkezett?
– Jelentkeztem és felvettek, így
két hét felmondási idő után már
kezdtem is.

„Sokként ért, hogy bekerültem egy 800 szobás hotelbe, 4 étteremmel, hatalmas konyhával. Első munkanapomon, karácsony másnapján a séfirodában ültem
egyedül, fogtam a fejem,
„Na, János, mit csinálsz
itt?”. Aztán másnap bejött egy hölgy, mondta,
reggelire főzzek tojást a
személyzetnek. Ezernégyszáz embernek. Azt sem
tudtam, hogy kell begyújtani a főzőlap alá. Mondtam: „Ne haragudj, nem
tudok tojást készíteni”.
Persze rögtön elterjedt,
hogy az új séf egy tojásrántottát sem tud összeütni…”
Aztán belerázódtam a dolgokba.
Ezután következett Chicago, a reptéri 1400 szobás szálloda, 12 ezer
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fős konferenciatermekkel. Két évvel később kerültem a 2400 szobás
nagy szállodába, amelynek 7 éttermében harmincezer ember tudott
egyszerre leülni. 150 szakácsom volt
35 alszakáccsal. Itt már nem főztem
annyit, mert a szervezés vette el az
idő és a feladat nagy részét.
– Hogy lett a séfek séfje?
– Négy év telt el, amikor végül elvállaltam a corporate chef pozíciót.
Először nemet mondtam. Addig hiába győzködtek, mondtam, hogy nem
értek hozzá, nem ismerem a szakácsokat, ráadásul mindenki azt az állást akarta, és nem volt szükségem új
ellenségekre, hiszen már így is volt.
Történt például egy rendezvényen,
ahol újoncként vettem részt, egy ismert főszakács magyar ételt főzött,
én meg mondtam neki, hogy ezt nem
így kell. „Honnan tudod?” – kérdezte. Mert magyar vagyok, feleltem.
„A magyarok nem tudnak főzni!” –
jött a válasz. Ezen nagyon felháborodtam, mondtam neki, gyere, főzzünk együtt. Így is lett.
Visszatérve, amikor 1985-ban elfogadtam a pozíciót, már mindenki ismert, és én is megtanultam sok mindent. Első napon az irodában két nagy
szemeteszsákba gyűjtöttem
mindent, az étlapok kivételével. Nem akartam senkit utánozni, a saját utamat
akartam járni. Corporate
chef-ként a majdnem 20
év alatt 69 szállodát nyitottam, több mint 200 éttermet, szerveztem a 30-40
ezer ember részvételével
zajló Super Bowl-okat.
– Feltehetően sok
amerikai hírességgel is
találkozott.
– Három elnöknek is
főztem, Bushnak, Clintonnak és Trumpnak is.
Rengeteg színész barátom
is van, például Arnold
Schwarzenegger, akinek a
császármorzsa a kedvence.
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– Önt a sous-vide technológia
atyjának is nevezik szakmai közökben.
– A sous-vide-ot ugyan nem én
találtam ki, de a Hyatt igazgatójának felkérése alapján én dolgoztam
ki biztonságosan használható szisztémává. Bár először úgy éreztem, még
nem állok készen a feladatra, a jó dolog az volt, hogy korlátlan mennyiségű pénz és a legjobb szakácsok álltak rendelkezésemre, így végül csak
belevágtam. A fejlesztésre elköltöttem legalább 6-7 millió dollárt, és
14 évbe telt, amíg sikerült tökéletesítenünk az eljárást. Az áttörést
az jelentette, amikor 1990-ben hallottam, embereket fagyasztanak le
azért, hogy ha megtalálják a gyógyíthatatlan betegségükre a gyógymódot, akkor felébresszék őket. Akkor
gondolkodtam el azon, hogy miért
nem lehet normálisan lefagyasztani
az ételeket. A gond az, hogy amíg
a víz nulla fokon megfagy, a sejtek
csak a víz után fagynak meg, így azokat a jég tűként szúrja keresztül, ezzel megroncsolja. Ha azonban nitrogénnel fagyasztunk, a hús, a víz és a
sejtek egyszerre, mindössze 7 másodperc alatt fagynak le, nincs roncsolódás, az íz kiolvasztás után pedig szinte száz százalékosan olyan, mint fagyasztás előtt. Persze meg kellett találni az ideális fagyasztási hőmérsékletet is. Végül sikerült, az eljárás világhírű lett, én pedig megkaptam
érte a kulináris művészetek doktora címet 1999-ben a Rhodes Island-i
Johnson & Wales egyetemen, ahol
akkoriban tanítottam is.
Az eljárás jelentőségét jól példázza, hogy amíg korábban egy harmincezer fős Super Bowl-ra harminc
szakács készítette majdnem egy hétig az ételt, a sous-vide-nek köszönhetően nyolc szakács két és fél nap
alatt el tudja végezni ugyanazt a
munkát.
– Munkája mellett saját képzésére is gondot fordított, amelynek
szintén látható eredményei vannak.
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– Folyton járt az agyam, és mindig tanulni akartam valami újat.
Egész pályafutásom alatt folyamatosan jegyzeteltem, kísérleteztem. Szakácskönyvet több mint fél évszázada nem használok, saját receptjeimet gyűjtöttem össze. Azon kevesek közé tartozom, akik itt, Magyarországon szakácstudományból doktoráltak. Amint az imént említettem, Amerikában is doktori címet
szereztem. A mai napig tagja vagyok
az Amerikai Szakácsakadémiának,
idén pedig a gasztronómia világának
egyik legjelentősebb elismerését vehettem át, ami hivatalosan így szól:
Dr. János Kiss (Doctor of Culinary

– Meddig volt a szó klasszikus
értelmében nyugdíjas?
– Nem sokáig. Egyik reggel rájöttem, hogy ez az életmód nem az én
világom. Hogy reggelenként nézzem a tévét, majd lemenjek az Anna
presszóba, igyam a kávét a barátaimmal, és ebből álljon a napom. Nekem valamit csinálnom kell, nem tudok nyugdíjas lenni. Golfozni nem
tudok, de nem is szeretnék. Teniszezni nem tudok, mert fáj a térdem.
Konditerembe járok csak. Utazni
nem szeretek már, hiszen a 19 éven
át évente 7 hónapot utaztam, a világ
legszebb szállodáiban laktam; Tokiótól Rio de Janeiróig, Arubától Moszkváig mindenhol van Hyatt szálloda.
Az utazást egyébként úgy 4-5 évig
élveztem, bár ráment a családi életem.
Fiam édesanyja, akivel Chicagoban
együtt éltünk, mindig mondta, meglátod, egyszer nem találsz bennünket
itthon. Így is lett. Egyik utam után
egy cédula várt, hogy „Elmentünk.”
Szóval rájöttem, hogy unatkozom. Szóltam hát néhány barátomnak, hogy találjanak nekem valamit.
Több ajánlatot is kaptam, de nem
akartam több tíz szálloda konyhafő-

Arts, Corporate Executive Chef,
Hyatt Hotels Corporation Global)
awarded highest achievement award
by Les Amis d’Escoffier Socié.
– Miért vonult vissza a Hyatt
Coproration-től?
– Elfásultam, nem érdekelt már.
Én mindig azt akartam, hogy más
szakácsok legyenek híresek. Az én
örömöm az, ha látom, hogy a fiatal,
tehetséges szakácsoknak tudok segíteni. Büszke vagyok arra, hogy a jelenleg a világ négy legjobb szakácsának számon tartott szakember közül hármat én tanítottam. Ráadásul
igazgató sem akartam lenni, pedig
felkínálták ezt a pozíciót, de mondtam nekik, én szakács vagyok, és
imádom azt, amit csinálok.

nöke lenni. Nem munkát, hanem elfoglaltságot kerestem. Nem akartam
ellenőrizni, nyakkendőt venni. Csak
azt, hogy akkor menjek és jöjjek,
amikor akarok, persze úgy, hogy a
munkát elvégzem. Amióta így élek,
nagyon jól érzem magam, hiszen jó,
hogy ha az embernek van célja.
– Hogyan került a Duna Garden
étterembe?
– Már a 2008-as nyitásnál is én
segítettem, konzultánsként hat hónapig teljesen ingyen dolgoztam
az étterem és az étlap kialakításán.
Most tavasszal pedig ismét megkerestek, hogy segítsek az újranyitásnál, ami nagyon nagy és nehéz feladat, de megoldható.
Sz. A.

MOZAIK

14

2018. november 2.

Október 12-én díszülést tartott a BKIK XX.-XXIII. kerületi Ipartestülete a pesterzsébeti ipartestület fennállásának 120. évfordulója alkalmából a Városháza dísztermében. Az ünnepi ülést Tarjányi János, a szervezet elnöke nyitotta meg.

Október 1-jén ünnepelte 15 éves évfordulóját a Pacsirta Klub. A rendezvényen
Friedrich Antalné, a klub vezetője elevenítette fel a klub másfél évtizedes történetét. Mint elmondta, a klub 32 fővel indult, mára 110 tagot számlál, akik pesterzsébeti és soroksári lakosok. – Amikor az aktív munkának vége, és jön-

kulturális rendezvényeken. A Csili Népdalkör tagjaként pedig már országhatárunkon túlra is eljutottunk.
Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Kovács Eszter alpolgármester köszöntötte az ünneplőket. – Kívánom, hogy
azt a közösséget, amelyet sikerült 15
év alatt összehozni, még nagyon soká-

nek az unalmas hétköznapok, megpróbálunk egy emberbaráti közösséget keresni, ahol biztos talajt érzünk a lábunk
alatt. Ilyen a mi kis közösségünk – fogalmazott a klubvezető, hozzátéve: – Közösségünk bekapcsolódik a kerület kulturális vérkeringésébe, így nemcsak saját szórakoztatásunkra, hanem a kultúra
érdekében tesszük dolgunkat. Az elmúlt
évek során a közösség kinevelt magából
egy női és egy férfi énekkart, valamint
egy tánckart, amelyek rendszeresen fellépnek a két kerület idősek otthonaiban,

ig őrizzék meg, mert ez akkora érték,
amely manapság sajnos ritka. Egy közösség részesévé válni is nagy feladat,
de az igazi az, amikor hosszú időn keresztül tudunk valahová tartozni, ahol
meg tudjuk osztani örömünket és bánatunkat. Egy jó közösség működéséhez
mindig szükség van egy motorra, aki itt
Friedrich Antalné, Irénke – mondta.
A jó hangulatú rendezvényen a műsort
természetesen a klub énekesi és táncosai adták, a sztárvendég Alex Tamás
volt.
y.s.

A jelenlévőket Szabados Ákos polgármester köszöntötte. – Annak idején,
amikor alpolgármesterként munkába
álltam, Perlaki Jenő akkori polgármestertől többek között azt tanultam, hogy
különös figyelemmel kell lenni mindazokra, akik a kerület közéletében bármilyen szerepet vállalnak, sok esetben
önzetlenül. Elismerésünket ki kell fejeznünk, munkájukért pedig adott alkalmakkor köszönetet szükséges mondani. Azt gondolom, ez a fajta szellemiség
jellemző volt az elmúlt évtizedekben, és
örülök annak, hogy polgármesterként
bírhatom az Önök együttműködését és
támogatását, mint ahogy az önkormányzat és a lakosság is, és köszönöm, hogy
mindezt teszik az itt lakók jobb kiszolgá-

gyományait, szokásait, amelyek közül a
legfontosabb az állandóság – fogalmazott a polgármester.
Őt követően dr. Szabó Szabolcs, Soroksár és Csepel országgyűlési képviselője
méltatta az ipartestületet, majd dr. Tarjányi Dániel tartott vetített előadást, melyben felelevenítette a szervezet 120 éves
történetét, az ipartestület megalakulásának folyamatát, a 120 év főbb állomásait, a testület feladatait és képviselőit.
A díszülés a jubileumi díszoklevelek átadásával folytatódott. Elismerést vehetett át többek között Szabados Ákos a
helyi iparosok érdekeinek képviseletéért,
az ipartestület érdekében kifejtett önzetlen tevékenységéért, valamint az Ipartestületi székház megnyitásához nyújtott

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Szülinapos a Pacsirta Klub

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

120 éves a kerületi ipartestület

lásáért, életminőségük javításáért. Ezért
jár az elismerés, és azt kívánom, hogy
ez a közösségépítő szervezet, túl a saját
érdekvédelmén, megőrizze ezeket a ha-

támogatásáért, valamint Perlaki Jenő,
polgármestersége idején, az iparostársadalom érdekében végzett munkájáért.
Sz. A.

Emléktábla-avatás
mányzata. Az október 10ei táblaavatáson Lernyei
Ákos igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd
az iskola egyik tanulója
felidézte Stromfeld Aurél
életútját.
Az önkormányzat nevében Komoróczy László képviselő, egykori stromfeldes diák köszöntötte a megjelenteket, majd méltatta az egyFOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
kori hadvezér országos és
A Gyulai István Általános Iskola koráb- világhírű érdemeit. Az emléktáblát Fekebi névadója, Stromfeld Aurél emlékére te Katalin, Nagy Lászlóné és Komoróczy
y.
állított emléktáblát Pesterzsébet Önkor- László leplezték le.

Hagyományosan a Gyermekmosoly
Óvoda Mákvirág Tagóvodája adott otthont a kerületi óvodások állatok világnapi rendezvényének október 5-én. Az
egész délelőtt tartó programon Juhász
Lajosné alpolgármester köszöntötte az
önkormányzat és Szabados Ákos polgármester, a rendezvény fővédnöke nevében a megjelenteket. – Az Állatok világnapi rendezvényt Soós Jánosné, a
Gyermekmosoly Óvoda vezetője 6 évvel ezelőtt találta ki, természetesen
az óvodapedagógusokkal
együtt, hogy a
gyermekeket
megismertessék az állatokkal, azok
védelmével
– elevenítette
fel az előzményeket, majd
kívánt jó szó-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Állatok világnapja
rakozást, hasznos kikapcsolódást a kicsiknek.
A szervezők idén újítottak a programon,
ezért az Állatok Világnapját összekapcsolták egy másik nemes céllal, feladattal, a hagyományok ápolásával. A Mihály-napi forgatag révén régi mesterségekkel, az egykori gazdálkodók által
tenyésztett állatokkal is találkozhattak
mindazok a gyerekek, akik ellátogattak a
Mákvirág oviba.
y.a.
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Jubileumi hangverseny

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által
kiírt Határtalanul pályázat keretében a Hajós Alfréd Általános Iskola negyvennégy
hetedik és néhány nyolcadik osztályos diákja, valamint négy pedagógusa október
1. és 4. között egy erdélyi utazáson vehetett részt. A négy nap alatt tartalmas, színes programokon ismerkedtek a diákok
és az őket kísérő pedagógusok Erdély
csodáival. A tanulmányi kirándulás té-

Ebben az évben ünnepli a Lajtha László zeneiskola megalapításának 50. évfordulóját. Ez alkalomból október 1-jén jubileumi hangversenyt tartott az intézmény, melyen felléptek az iskola jelenlegi és volt növendékei, művésztanárai, együttesei, a Vox Musica Kamarakórus, valamint a Lajtha AMI Ifjúsági Fúvószenekara.

Egy utazási irodával közösen Varga Katalin és Csordásné Teleki Krisztina pedagógusok írták és valósították meg a
pályázatot, Gácserné Majorszki Lilla és
Zsidóné Szalai Zsuzsanna kísérőkként
vettek részt az utazáson.
A csoport, a két nagy matematikus nyomán, „a Bolyaik útját” követve eljutott Nagyváradra, Kolozsvárra, Bolyára,
Marosvásárhelyre, és olyan természe-

ti különlegességeket is megtekintettek,
mint a Medve-tó és a parajdi sóbánya.
Szovátán látogatást tettek egy gyermekotthonban, ahol megismerkedtek a lakók
életével, és átadták az általuk vásárolt és
gyűjtött adományokat.
A gyerekek fáradtan, de csodás élményekkel gazdagodva tértek haza, és e néhány nap bizonyára felejthetetlen marad
számukra.
Cs. T. K.

mája és tematikája az általános iskola felső tagozatán tanult tananyagokhoz szorosan kapcsolódott, és mindent bemutatott, ami az egyes tantárgyakban Erdélylyel kapcsolatban tananyag. A gyerekek
megismerhettek híres történelmi személyeket és történelmi események helyszíneit, nevezetes írókat, költőket, híres matematikusokat, valamint építészeti korokat, műemlékeket, és láthattak lélegzetelállító természeti szépségeket.

Az ünnepi hangverseny
előtt
Szabados Ákos
köszöntötte
a
megjelenteket. A
polgármester beszédében az elmúlt évek történései
között
megemlítette:
Máté János, az
intézmény egykori
igazgatója néhány évtizeddel ezelőtt reggelenként a Városháza előtt várta az akkori polgármestert,
és a maga kedves, a szó jó értelmében
vett alázatos módján próbálta meggyőzni arról, hogy mennyire fontos egy zeneiskola a kerület életében, és milyen fontos lenne az intézménynek új épületbe
kerülnie. – Ez 2001-ben meg is valósult,

Október 13-án tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
(NNÖP) és a kerületi német nevelésben,
oktatásban részt vevő gyermekek, szüleik és pedagógusok a hagyományos
Oktoberfest ünnepséget.
Bárkányi Judit, a Fővárosi Német Önkormányzat elnöke magyar és német nyelven
köszöntötte a megjelenteket, majd a városvezetés nevében Juhász Lajosné alpol-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Oktoberfest
gármester nyitotta meg az ünnepet. – Nagyon fontos, hogy a pesterzsébeti németség identitásának
megerősítésében
a hagyományőrző
ünnepek kiemelt
jelentőséget kapjanak. A felnövekvő generáció számára lényeges a
német nemzetiségi tudat átörökítése, a hagyományok megismerése, a nyelv szeretete. Fontos, hogy
a szülők mindezt át tudják adni gyermekeiknek, erősítve ezzel a nemzetiségi közösséghez való tartozást – fogalmazott.
A német nyelven konferált műsorban
nemzetiségi öltözetben léptek fel a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda csoport-

ami nagy fegyvertény volt, hiszen saját
tanári és igazgatói szobában, külön termekben lehetett azt a munkát folytatni,
amit azt megelőzően lényegesen nehezebb körülmények között végeztek – fogalmazott a polgármester.
A polgármester azokhoz a szülőkhöz is
szólt, akik gyermekei most járnak a zeneiskolába. – Higgyék el, hogy gyermekeik jó helyen vannak, hogy az az idő,
amit a zenetanulásra fordítanak, az életük során meg fog térülni, és nem csak
jai, valamint a Német Nemzetiségi Gimnázium diákjai. A kora estébe húzódó
programon az újhartyáni Presso Band
húzta a talpalávalót.
Az ovis és az általános iskolás gyermekek szülei jellegzetes német étele-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Határtalanul a Bolyaik útján

abban az esetben, ha zenei pályára kerülnek – mondta.
Szabados Ákos ezt követően átadta
Pesterzsébet Önkormányzata díszoklevelét Balásházi Bálintnak, az intézmény
igazgatójának.
Bak Ferenc, az intézményt fenntartó Külső-pesti Tankerület igazgatója elmondta: a zeneiskola feladata az,
hogy a pici gyerekekből zeneszerető és zeneértő embereket neveljen, és terjessze
a kultúrát. Ígéretet tett arra,
hogy a 2019-es költségvetésből 500 ezer forintot biztosít a zeneiskolának kerületi
koncert lebonyolítására.
A
harmadik
felszólaló
Balásházi Bálint, a zeneiskola igazgatója volt. – Azok az
értékek, amelyeket iskolánk
képvisel, soha nem múlnak
el. Pedagógiai feladatunk
a szép, jó, igaz értékek formálása. Pesterzsébet egyetlen művészeti iskolájaként ma mintegy hétszáz gyermeket oktatunk, együttműködünk társintézményekkel, kulturális és szakmai
szervezetekkel. A „lajthás” értékek tanulóink viselkedésében, kultúrájában,
egyéni és közösségi kapcsolataikban
gyarapodnak. Azonban semmit nem érhetnénk el hit, bizalom, tisztelet és szeretet nélkül, amelyek legfontosabb értékeink – mondta.
s.z.
ket – például sváb galuskalevest, csülkös bablevest, kolbászos burgonyalevest, bajor kolbászt – készítettek, a gyermekeket pedig nemzetiségi népi játékok
várták.

y.a.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

Rátkay - Átlók Galéria

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.
Utak: Kína 1984 -2018; Benkő
Imre Prima Primissima díjas fotográfus kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.

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

A kiállítás megtekinthető: 2018.
szeptember 19. – 2018. november 4.
között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
Keresztmetszet – Válogatás a
MAOE 2017-ben a szegedi Reök
Palotában rendezett Káosz és Rend
című kiállításának anyagából;
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. október 17. – 2018. november 4. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
A fény angyala - Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum kortárs keresztény művészeti gyűjteményéből

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

Gaál Imre Galéria

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

Megnyitó: 2018. november 14. 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. november 14. – 2019. január 6.
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
Rendezvény
Neményi Lili est Sanzonok, hangulatok
A műsor közreműködői a Színház - és
Filmművészeti Egyetem hallgatói,
zongorán közreműködik Termes Rita
egyetemi docens. A műsort összeállította és vezeti Bagó Gizella professor
emerita.
2018. november 21,. 16 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.

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
Kézműves Kuckó: alkossunk együtt november 7-én, szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis
kézműveskedésre Éva nénivel! Témánk: Hogyan
legyünk egészségesebbek? – Alkossunk só-liszt gyurmából!
Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket november
14-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!
Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad
Frisch Tünde november 21-én, szerdán, 17 órakor!
Milyen dekorációt készíthetünk üvegből? Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.
A tested a tiéd, vigyázz rá! – Varga Orsolya gyógytornász előadása október 31-én, szerdán, 17 óraKedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy november 1-4-ig
az ünnepek miatt zárva leszünk!

kor. Ezúttal a végtagokkal foglalkozunk. A következő alkalommal, november 28-án, szerdán, 17 órakor pedig a gerinc lesz a témánk.
Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válogathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

• 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

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk ünnepek és
munkanap-módosulások miatt nov. 1-2-án;
nov. 10-én és dec. 1-én zárva tart.
A tested a tiéd, tegyél érte!
Az egészségről egy gyógytornász szemével:
Az időskor problémái – csontritkulás, egyensúlyzavar, nehéz mozgás,
inkontinencia stb.
előadó: Varga Orsolya gyógytornász,
manuálterapeuta
nov. 21-én, 17 órától
Beszélgessünk németül!
nov. 7-én, 17.30-tól
Beszélgessünk angolul!
nov. 21-én, 17.30-tól

Kiállítás: Galériánkban Lipták Zsuzsa és Kovács
Bea „Felhők” című fotókiállítását, tárlóinkban pedig Kiss Edina dekorgumiból készült alkotásait tekinthetik meg.

Gasztro Klub
Pénteki napokon 14.30-tól

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

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
nov. 12-én és 26-án, 17 órától

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

Kerekítő Egyed Ivettel
Hétfői napokon 10.00: Mondókás móka;
11.00: Bábos torna
Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni
választókörzet képviselőjének fogadóórája
nov. 7-én, 18 órakor
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Októberi futballfesztivál
Október 20-án és 21-én immár 7. alkalommal rendezte meg a Puebla Focisuli
Pesterzsébet a Csep-Gól FC-vel karöltve az Októberfeszt országos utánpótlás
focitornát a Csep-Gól Sportcentrumban.

A kétnapos megmérettetés az U7
és U9 csapatok mérkőzéseivel kezdődött. A legkisebbeknél a 7 résztvevő csapat (BVSC, Csep-Gól, Ferencváros, Hangya FS, Kecskemét,
RAFC, Szilárdy RFC) körmérkőzéses rendszerben mérkőzött meg
egymással, a közönség pedig gólokban gazdag, kiélezett összecsapásokat élvezhetett a ragyogó napsütésben. A Szilárdy RFC az egész torna
során lehengerlően játszott, így teljesen megérdemelten, hibátlan mér-

együttesnek. Az elődöntőben a pesterzsébeti csapat alulmaradt a végső győztes Móravárosi Kinizsi ellen,
és mivel a bronzmérkőzésen egyetlen góllal jobbnak bizonyult náluk a
SZAC gárdája, végül a 4. helyen zártak a bivalyerős mezőnyben.
Bár hatalmas mennyiségű csapadék zúdult Csepelre szombatról vasárnapra virradóra, és még a megnyitón is szakadt az eső, a tervezett
menetrend szerint zajlott a második
versenynap is. A kis futballisták ha-

ség rangsorol, a Puebla két győzelme
ellenére csak az alsóházban folytathatta a tornát, ahol végül két újabb
kiütéses győzelemmel és egy vereséggel a 10. helyen zártak.
Az U11-eseknél a SZAC Budapest nyerte meg az aranyérmet, akik
a fináléban 5:0-ra ütötték ki a Budai FC fiataljait. A harmadik helyért
járó serleg Újpestre vándorolt,
Délután az utolsó korosztály, az
U13-asok mezőnye lépett pályára. A
Puebla ebben a korosztályban is érdekelt volt, a csapat a csoportkört
parádés teljesítménnyel zárta; a Visegrádot (1:0) és az RTK-t (3:0) legyőzte, míg a Grosics Akadémiával

talmas küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot a borzalmas állapotban
lévő pályán, a szülők pedig a folyamatos eső ellenére töretlen lelkesedéssel buzdították őket. A délelőtt
során 16 U11-es csapat – köztük a
Puebla is – 4 csoportban, 4 pályán
mérkőzött egymással. Furcsa helyzet állt elő a „C” csoportban, ahol a
hazaiak, az Újpest, valamint a Hangya Focisuli egyaránt 6 ponttal zárta
a csoportkört. Mivel a versenykiírás
szerint ilyen esetekben a gólkülönb-

izgalmas mérkőzésen ikszeltek (0:0),
így elsőként jutottak a legjobb négy
közé. Ott aztán sajnos a társrendező Csep-Gól megállította a pesterzsébetieket, ám a bronzmérkőzést
hihetetlen izgalmak, büntetőpárbaj
után megnyerték, így felállhattak a
dobogó harmadik fokára, ráadásul
a legjobb játékos is tőlük került ki,
Obermayer Barna személyében.
A 2018-as Októberfeszt utolsó öszszecsapását a Gloriett nyerte a CsepGól ellen, így ők vehették át az aranyérmeket Gyánó Szabolcs korábbi NB
I-es, valamint Egressy Gábor huszonötszörös válogatott labdarúgótól.
s.z.

Megtisztelő kinevezés

H

leggel vihette haza a győztesnek járó
trófeát. A dobogó második fokára a
Ferencváros állhatott fel, akik egy
ponttal előzték meg a bronzérmes
Csep-Gól együttesét.
Az U9-esek mezőnyében már a
Puebla is képviseltette magát. Első
mérkőzésükön 3:0-ás vereséget szenvedtek a SZAC Budapest csapatától, a folytatás azonban már jobban
sikerült, és a Testvériség 5:4-es legyőzése, majd a Carvalho ellen aratott 4:1-es siker továbbjutást ért az
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osszú évek után, idén augusztus 1-jén búcsút intett
a Fitness 2000 vezetőségének és az edzőteremnek Medek Tibor. A többszörös világbajnok testépítő kedvező ajánlatot és lehetőséget kapott; kinevezték az IBFF magyar szövetsége alelnökének.
Új pozíciójában az olaszországi Taranto
városában október
13-án
rendezett IBFF
Mr & Miss
Universe
világbajnokságra
már ő delegálta a magyar csapatot, és egyben
a délutáni és az esti versenyen pontozóbíró volt. A délelőtti megmérettetésen Medek Tibor versenyzőként
lépett színpadra masters 60+ kategóriában, és megvédve világbajnoki
címét, ismét aranyérmet vehetett át.
A világbajnokság azonban nemcsak a pesterzsébeti versenyzőnek

hozott sikert, a 9 fős csapat is kiemelkedő teljesítményt ért el. Simányi Kata Miss fitness model over 35/.
over 40. kategóriában, Kuzma Ádám
Mr fitness model, Turóczky Márta
Miss model, valamint Gasparics Zoltán Body Building Classic kategóriában szintén a dobogó legfelső fokára

állhattak. Az 5 magyar aranyon kívül 3 bronzérem, 2 negyedik és 1 hatodik hely született.
Medek Tibor lapunknak elárulta,
hogy idén még két versenyen indul,
az elkövetkező években pedig a szövetség munkájában fog részt venni.
s.z.
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
A szeptemberi hónap kiemelt
eseménye szakosztályunknál a junior világbajnokság volt, amelyet szeptember 17-23. között, a szlovákiai
Nagyszombaton rendeztek meg. Szőke Alex (kötöttfogás 87 kg) és Mester Milán (szabadfogás 79 kg) képviselte szakosztályunk színeit.
Kezdésként a kötöttfogásúak
szálltak harcba, köztük a kadet világ- és Európa-bajnok, junior Ebezüstérmes Szőke Alex is. A 87 kilogrammos súlycsoportban Alex horvát, majd kazah ellenfeleket győzött le pontozással, ám a negyeddöntőben a későbbi világbajnoki iráni megállította őt. Alex a vigaszágon
sem kapott könnyebb ellenfelet, az
idei junior Európa-bajnok grúz következett. Óriási csata volt a mérkőzésen, birkózónk 5-0-ra is vezetett,
végül 5-5-re (nagyobb értékű akcióval) a grúz diadalmaskodott, Szőke
pedig kénytelen volt beérni a hetedik helyezéssel.
A szabadfogású viadal során is
érdekeltek voltunk, méghozzá Mester Milán révén. A 79 kilogrammosok között Milán a nyolcaddöntőben
moldovai ellenfele ellen vezetett is
1-0-ra a szünetben, a második felvonásban azonban hamar elveszítette
előnyét, sőt, két vállra fektették, ezzel búcsúzni kényszerült a szlovákiai
világbajnokságtól.
Szeptember 21-22-én Püspökladányban kerültek megrendezésre a diák I és serdülő korcsoportok
országos kötöttfogású diákolimpia
döntői, ahol az alábbi eredmények
születtek:
Diák I-es eredményeink:
32 kg: 2. László Mózes
42 kg: 1. Felkai Bendegúz
50 kg: 1. Kovács Olivér
58 kg: 3. Kosovics Márton
69 kg: 5. Nagy Gergely.
Serdülő eredményeink:
38 kg: 1. Vaskó Krisztián
48 kg: 1. Takács Zsolt
48 kg: 3. Mányik Dávid
52 kg: 1. Petenykó Viktor
85 kg: 5. Laki Levente.
Szeptember 22-én kétszeres egyetemi világbajnoki ezüstérmes birkózónk, Tóth Bendegúz újabb
nemzetközi versenyen mérettette
meg magát. Ezúttal az oroszországi Karamevoban jeleskedett, ahol
több orosz vetélytársát is felülmúlva
aranyérmet szerzett a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában.

Tóth Bendegúz

Diák II. kötöttfogású diákolimpiai döntő

Szeptember 29-én három versenyen vettek részt szakosztályunk
versenyzői. Legfiatalabb birkózóink
a diák II kötöttfogású diákolimpia
döntőjén szerepeltek Karcagon. A
versenyre 15 versenyzőnk vívta ki az
indulás jogát, közülük 14-én léptek
szőnyegre a diákolimpia döntőjébe,
ahol az alábbi eredmények születtek:

55 kg: 3. Németh Milán
55 kg: 3. Petenykó András
60 kg: 3. Deák Zoltán
65 kg: 2. Tösmagi Attila
71 kg: 3. Varga Raul
80 kg: 2. Kekenj Norbert
80 kg: 3. Birtalan Bendegúz
92 kg: 3. Szilágyi Erik.
A hazai megmérettetések mellett

Kadet kötöttfogású országos bajnokság
29 kg: 3. Kerecsanin Mátyás
32 kg: 1. Farkas Zsombor
32 kg: 3. Jász Bálint
35 kg: 1. Zhytovoz Petro
38 kg: 3. Olasz Bende
42 kg: 5. Kovács Barnabás
50 kg: 3. Kertész Dominik
50 kg: 5. Vincze Benedek
54 kg: 3. Budai András
+ 69 kg: 1. Kis Mátyás.
Tatabányán a kadet kötöttfogású országos bajnokságra került sor.
A 148 főt felvonultató versenyen 11
birkózónk képviselte szakosztályunk
színeit, közülük 9 versenyzőnek sikerült dobogós helyezést elérnie, aminek köszönhetően toronymagasan
az ESMTK végzett az élen a csapatpontversenyben.
Eredményeink:
55 kg: 2. Petenykó Viktor

nemzetközi versenyen is érdekelt
volt szakosztályunk. A Losonczitestvérek a novemberi, U23-as világbajnokságra való felkészülést
már megkezdték, ennek köszön-

Losonczi Dávid

hetően utaztak Szerbiába, a 2018.
évi Ljubomir Ivanovics Gedzsaemlékversenyre.
Az első számú orosz válogatottat,
valamint további tíz nemzetet felvonultató rangos felnőtt kötöttfogású
megmérettetésen ezúttal Dávid állhatott dobogóra.
U23-as Eb-ötödik helyezettünk
a 82 kilogrammosok között körmérkőzések után végzett a második helyen. Dávid a szerb Kovacsevicset,
majd a horvát Sacicot is legyőzte,
ám a felnőtt vb-bronzérmes orosz
Sarafetdinovval nem bírt, ezüstérmes lett.
U23-as Eb-ezüstérmesünk, a 67
kilogrammos Losonczi Ottó kezdésként megverte az idei U23-as EBbronzérmes norvég Thoresent, majd
kikapott a kétszeres orosz bajnok,
Eb-bronzérmes, junior világbajnok
Kabaloevtől. Mivel legyőzője a döntőig meg sem állt, így Ottó a vigaszágon folytathatta a versenyt. Ott a
szerb Szaulics nem jelentett problémát, ám a bronzcsatában a vajdasági Nagy Szebasztián 5-3-ra felülmúlta büszkeségünket, aki ezzel ötödikként zárt.
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Gentlemanek a vízen és a vízparton

Kezdjük tehát a sikerekkel. Az
U23-as utánpótlás csapat, ami
egyben a válogatott csapat is, a
Bresztben rendezett U23-as Európa
Bajnokságon második helyen futott
be. A négyes tagjai (Dobai Tamás,
Hopp Márton, Kiss Norbert, Gerei
Tamás) serdülő koruk óta minden
évben szerepelnek a korosztályos
válogatottban. A 19-20 éves fiúk,
amúgy mindannyian egyetemisták,
hárman a Műegyetem hallgatói, ebben az évben a hazai versenyeken is
jól szerepeltek: az országos bajnokságon négyesben és nyolcasban is a dobogó második fokára állhattak.

Tamás Bence, könnyűsúlyú egypárevezős versenyző, az Ambrus
Gábor által irányított könnyűsúlyú
négypárban nemzetközi vizeken teljesített jól, itthon pedig az országos
bajnokságon a második lett könnyűsúlyú egypárban.
Tevesz László edző, amúgy a reformkort kutató történész vezetett
be az evezés rejtelmeibe a Vízisport
utcai MEC-telepen.
– A sportág alapját kezdetektől az
egyetemi klubok szolgáltatták, összefonódva a gentleman-neveléssel –
magyarázta. – Magyarországon, gróf
Széchenyi István és Wesselényi Miklós báró kezdeményezésére, e mintát
követték.
Az edző elmesélte: a fiatalok szellemének és modorának pallérozása mellett a testedzésre is nagy gondot fordítottak; hogy ne csupán a
társasági életben, az üzleti világban
és a politikában mozogjanak ottho-

FOTÓK: A SZERZŐ

A Műegyetemi Evezős Clubot (MEC) 30 éve alapították újjá. Három évtizedes
történelmük egyik legsikeresebb esztendejének tudható be az idei. Saját nevelésű sportolóik nemzetközi versenyben ezüstérmet szereztek. Tamás Bence,
Ambrus Gábor tanítványa, a könnyűsúlyú négypár tagjaként lett ezüstérmes világkupán, az EB-n pedig éppen csak lecsúsztak a dobogóról.

nosan, hanem a sportpályákon is –
hangoztatták a korabeliek. A sportot
ugyanis a férfinevelés legjobb módjának tartották. Ennek értelmében világos értékrendet fogalmaztak meg,
amelyben a tanulás és a sport állt, áll
a központban.
A műegyetemi klubot 1910-ben
alapították. A magyar versenyzők a
két világháború közt nagy létszámban, sikeresen szerepeltek olimpiákon, világversenyeken. A hagyományosan úri passziónak elkönyvelt
sportág a szocializmusban nem tartozott a támogatott sportok közé, így
visszafejlődött.

– Hosszú idő után, 1968-ban, a
mexikói olimpián szereztek ezüstérmet evezőseink – emlékeztetett
Tevesz László, hozzáfűzve: a rendszerváltás előtt, 1988-ban alapították újjá a Műegyetemi Evezős Clubot. 1990 után már világbajnoki

aranyérmeket is hoztak a magyar versenyzők.
A tréner örömmel újságolta,
hogy az U23-as korosztályban
kiemelkedő tehetségek vannak,
ami komoly bizakodásra ad okot
a jövőt illetően.
– Ez az életkor más sportoknál már a versenyzői karrier végét jelenti – vetettem közbe.
– 12-13 éves kor előtt nem
ajánlott elkezdeni az evezést, Tevesz László
mert a gerinc terhelhetősége eddigre alakul ki – mondta el László. séget. Békásmegyeren, ahol laktam,
– Persze más sportágban megszerzett egyik ismerősöm levitt a Duna-partállóképesség azért szükséges a kama- ra, mondván, próbáljam ki az evezést. Kiskamaszként magával ragaszok számára.
Az evezésben 25 év fölött ér a ze- dott a sportág: a jó társaság, a remek
nitre a versenyző, tehát bő 10 esz- környezet.
Gondolhatják, hogy az egyetemi
tendő alatt juthat csúcsra valaki.
Cserébe 35-40 évesen még olimpi- oktatói, kutatói munka mellet nem
egyszerű időt egyeztetni az edzőkonok és bajnokok lehetnek.
A királykategória a nyolcas. A ségre.
– Amikor a srácok utánpótlás kohajók több mint 20 kilométeres sebességgel hasítják a vizet. Megtud- rúak voltak, még jutott időm a doktam még, hogy a vezérevezős – aki torim megírására, ahogy nőttek, sia menetirány szerint leghátul fog- kereket értek el, megkezdődtek a
lal helyet – adja meg a többieknek a válogatott felkészülések, egyre netempót. Aztán ott van a kormányos, hezebben tudtam összeegyeztetni az
aki irányítja a hajót, buzdítja csapat- egyetemi életet a sporttal – vallotta
be László.
társait.
Nem véletlen talán az sem, hogy
– Nekik könnyűnek, optimális esetben 55 kilósnak kell lenni- történészként kutatási területének
ük, ami nem mondható ideális eve- a XIX. század reformkori liberális
zős alkatnak, ám kellő fanatizmussal, nemzetfogalom kialakulását válaszami esetükben nélkülözhetetlen, re- totta. Elmesélte: a korabeli liberálimek irányítói lehetnek a csapatnak sok a nemzeti érzés részének tartot– avatott be az edző, aki hozzátette: ták az angolszász gentleman szellem
mióta feloldották a nemek szerinti meghonosítását. A sportot, azon beelkülönülést, sok esetben hölgyek- lül az evezést eszköznek tekintették
a nemzet kiművelésében. Ez az érből válnak kormányosok.
– Miért választotta éppen az eve- tékrend számára is vezérfonalként
szolgál, a XXI. századi viszonyokhoz
zést? – tettem fel a kérdést.
– Nagyon szerettem focizni, de igazítva.
– Klubunk értékvilága visszanyúnem mutattam kiemelkedő tehetlik a régi tradíciókhoz – fogalmazott,
hangsúlyozva: fontos, hogy tanulmányaikban szintén jól teljesítsenek
sportolóik.
– A középpontban egy ifjúság nevelési program áll, a teljes személyiséget igyekszünk formálni – emelte ki Tevesz László. – A csapatmunkán keresztül számos emberi értéket
lehet megtanulni, mint együttműködés, kitartás, közösségi szellem.
Akiben érdeklődés, kedv támadt
a sportág iránt, az jelentkezhet a
0620/570-8576 telefonszámon, vagy
személyesen a Vízisport utca 44.
szám alatti telepen.
Ditzendy Attila
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CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolatjavítást szakemberrel. Kis munkát is
vállalunk. 0670/541 90 22

Szőnyeg- és kárpittisztítás!
Mélymosás, vegytisztítás,
szegés, kézi perzsák,

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

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

ÜGYES fodrász, 20 éves tapasztalattal, házhoz megy. Kiszállás díjtalan.
0630/617 29 17
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.

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN külön bejáratú bútorozott szoba hölgynek kiadó. 60.000 Ft +
1 hó kaució. 0630/244 76 90

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs 0620/264 77 52

ÁLLÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 061/402-4330, 0620/491 50 89

TISZTESSÉGES munkaadó keres takarító munkatársakat. Kiemelt, biztos fizetés
minden hónap 10-én. Budapesti bérlet
térítése 100%-ban. Profi-Komfort Kft.:
06-30/537-9133

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS, karbantartás, vízórák. Tel.: 0630/364 64 24
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55
90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu

LOGISZTIKAI raktárba keresünk raktárosokat két műszakos beosztásba a XXIII.
kerületbe. Átlagbér nettó: 200.000 Ft/hó.
Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen
vagy SMS-ben a 36 20 441 3386 számon a munka megjelölésével.
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LÁNCOS konténeres, multiliftes tehergépkocsira gépjárművezetőt keresünk!
Feltételek: C kategóriás jogosítvány;
GKI kártya, gyakorlat előny. Telephely:
XVIII. kerület. Jelentkezni 8-16 óráig a
0630/206 81 50-es telefonszámon vagy
önéletrajzzal r.peter@merkon.hu e-mail címen lehet.
ÉPÍTÉSI projektvezetőt keresünk műanyag nyílászárók beépítési munkálatainak koordinálására. Szolgálati autó
és telefon, vidéki munkavégzés esetén
szállás biztosított. Részletek és további
munkáink: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen
vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a munka megjelölésével.
AUTÓSZERELŐ munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII.
kerületbe. Átlagbér nettó: 230.000 Ft/hó.
Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen
vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a munka megjelölésével.
FÉNYEZŐ munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII. kerületbe. Átlagbér nettó: 220.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen vagy
SMS-ben a 36 20 441 3386 számon a
munka megjelölésével.
CSOMAGOLÓANYAGOT gyártó üzem
betanított munkás pozícióra kollégákat
keres azonnali kezdéssel teljes és részmunkaidőben. Feltétel: jó fizikum, terhelhetőség. 1183 Bp., Akadály u. 15.,
tel.: 06-1/296-0370
AUTÓVILLAMOSSÁGI szerelő munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII. kerületbe. Átlagbér net-

tó: 220.000 Ft/hó Részletek: www.
madswork.hu. Jelentkezés: karrier@
mads.hu email címen vagy SMS-ben a
36 20 441 3386 számon a munka megjelölésével.

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

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 2018. november 29-én jelenik
meg, hirdetésfelvételi időpontok:
november 7., november 9., november 14.
Szerdán 12.30-14.45 között, pénteken 9.30-11-ig
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési
Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa,
11 szótól 25 szóig szavanként 150 Ft+áfa.

Következő számunk 2018. november 29-én jelenik meg
Lapzárta: 2018. november 13. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
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