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HIRDETMÉNY
A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatást tart
Időpont: 2018. december 5-én  16 órakor 

Helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal, I. emeleti Kisterem
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. november 26-tól 

az ingyenes jogi tanácsadást – dr. Bősze Lajos nyugdíjba 
vonulása miatt – dr. Baróthy-Nagy Marianna, 

a Jogi Osztály jogtanácsosa tartja.
A tanácsadás időpontja és helyszíne változatlan, 

hétfőnként 14.30-18.00 között 
a félemelet 50. számú irodában.

Tisztelettel: dr. Demjanovich Orsolya jegyző

HIRDETMÉNY
A Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatást tart  
Időpont: 2018. december 7-én 8.30 órakor

Helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal, I. emeleti Kisterem
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

Új Főtáv – DHK ügyfélszolgálati irodák

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. és a 
NKM Nemzeti Közművek Zrt. együttműködése keretében két 

új helyszínen, a Nemzeti Közművek Zrt. Központi 
ügyfélszolgálati irodájában (1081 Budapest, Fiumei út 9-11. 

szám alatt, a Keleti pályaudvar közelében), valamint a Dél-pesti 
ügyfélszolgálati irodájában (1103 Budapest, Kőér u. 2/A alatt a 

Laurus irodaházban, a 3-as metró Határ úti állomása közelében) 
is fogadjuk ügyfeleinket.

A Fiumei út 9-11. szám, valamint a Kőér utca 2/A alatti 
ügyfélszolgálati irodában egyaránt két pultnál várjuk a 

FŐTÁV Zrt. és a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi 
SzolgáltatóZrt. ügyfeleit adatmódosítási, számlázási, pénzügyi, 

számlafizetési, műszaki, közös képviselői ügyek intézése,
valamint hátralékkezeléscéljából. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen kirendeltségeken 
kizárólag bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk.

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-14:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-14:00

       
FŐTÁV Zrt./ DHK Zrt.

December 14-éig mintegy 
750-800 rászoruló kerüle-
ti család kap Pesterzsébet 

Önkormányzatától 7500-8000 forint 
értékű, a téli időszakban egyébként 
felmerülő többletkiadások terheinek 
enyhítését, valamint az ünnepre való 
felkészülést segítő karácsonyi csoma-
got – döntött november 8-ai ülésén 
egyhangúan a képviselő-testület.

* * *

Egymillió forinttal támogatja az 
önkormányzat a pesterzsébeti szék-
helyű Tehetséges Fiatalok – Buda-
pest férfi kosárlabdacsapatot, amely 
az egyetlen fővárosi csapat az idei 
NB I/A bajnokságban. A csapa-
tot működtető Tehetséges Fiata-
lok Kft. a kerületi óvodás és isko-
lás gyermekek kosárlabda-oktatásá-
ban is aktívan részt vesz. Jelenleg a 
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodában 

heti 2 alkalom-
mal százharminc 
gyermeknek tar-
tanak foglalko-
zást, az Ady End-
re Általános Is-
kolában pedig az 
alsó tagozatos ta-
nulókkal a test-
nevelés óra kere-
tében foglalkoz-
nak heti 1 alka-
lommal. A támo-
gatást a sportte-
vékenységekhez 

kapcsolódó költségek fedezésére 
használhatja fel a kft.

* * *
Egyhangúan elfogadta a képvise-

lő-testület a 2019. évi munkatervét. 
Ezek szerint a jövő év első félévében 
január 17-én, február 14-én, márci-
us 14-én, április 11-én, május 9-én 
és június 6-án lesznek testületi ülé-
sek. A nyári szünet előtti utolsó ülés 
július 11-én lesz, majd szeptember 
19-én, október 24-én, november 14-
én és december 5-én gyűlnek össze. 
A jövő évi közmeghallgatást novem-
ber 14-én 17 órától tartják. A 2019-
2024. ciklusra megválasztott képvi-
selő-testület várható alakuló ülése 
2019. október 24-én lesz.

* * *
A Nagysándor József utca – Már-

tírok útja – Magyar utca – Nagykő-
rösi út által határolt terület eredeti 
forgalmi rendjének visszaállításáról 
is döntöttek a képviselők, amelyet 
a 2018. október 15. és október 26. 
közötti időszakban beérkezett nagy-
számú lakossági tiltakozás indokolt. 
A testület képviselői javaslatra elfo-

gadta, hogy a polgármesteri hivatal 
az érintett terület forgalmi rendjére 
vonatkozóan készítsen hiteles felmé-
rést, közvélemény-kutatást a lakos-
ság véleményéről, melynek eredmé-
nyéről tájékoztatja az illetékes bizott-
ságot, majd a képviselő-testületet. 
Ezt követően a hivatal a lakosság vé-
leményét is figyelembe véve fogja fel-
mérni a forgalmi rend problémáit, ja-
vaslatait és a változtatási lehetősége-
ket, majd a beérkezett problémák és 
javaslatok összefésülése után, szakér-
tő bevonásával átfogó megoldási ja-
vaslatokat készíttet a felmerült prob-
lémákra, amelyekről szintén tájékoz-
tatja a képviselő-testületet.

* * *
A testület jóváhagyta, hogy Pest-

erzsébet Önkormányzata megkös-
se a Budapesti Rendőr-főkapitány-
sággal a kerületben működő térfi-
gyelő rendszer üzemeltetésére, illet-
ve a túlszolgálat finanszírozására vo-
natkozó 2019. évi megállapodást. A 
képviselők kijelölték azokat a hely-
színeket is, ahová a jövőben – a szak-
mai tapasztalatok, valamint a lakos-
sági jelzések alapján – új kamerák 
kerülhetnek.

Sz. A.

A képviselő-testületi ülésen történt
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A rendezvényen dr. Marossy End-
re történész emlékeztetett: 1956. ok-
tóber 31-én, a mostani ravatalozóval 
szembeni térségen hatalmas sírt ás-
tak, amelyben két sorban, kétszer 
tizenegy hősi halottat temettek el. 
Akkor nem gondolta senki, hogy ez 
lesz a fővárosban az egyetlen ünne-
pi módon lebonyolított temetés. Azt 
sem, hogy a halottak száma Pester-
zsébeten nemsokára a négyszeresére 
emelkedik.

– Százegy olyan nyilvántartott 
személyről tudunk, akik 80 százalé-
ka fegyveres ütközetekben esett el, 
a többiek harci cselekmények áldo-
zatai lettek, nem fegyverviselőként 
– hangsúlyozta a történész, kiemel-
ve: Pesterzsébet nélkül nem írható le 
a főváros ’56-os hadtörténete, törté-
nelme.

– Október 26-a Pesterzsébet szent 
napja – folytatta Marossy Endre. – 
Ekkor a polgári lakosság maga jött 
rá, hogy a Soroksár felől zárt rend-
ben közeledő kiskunhalasi lövész-
ezred csak árthat a forradalomnak. 
Ameddig itt voltak, Pesterzsébet és 
Soroksár apraja-nagyja fegyvert fo-

gott, össze-
gyűlt, és ahogy 
tudott, ellen-
állt. Véres küz-
delemben a lö-
vészezred ki 
tudta harcolni 
az áttörést, de 
a nap végezté-
vel elmúlt az 
esélye, hogy az 
ezred befolyá-
solja a forra-
dalmat. Az ál-
dozatnak volt 
értelme. Más-
nap nem tör-
téntek össze-
csapások, 28-án pedig győzött a for-
radalom.

Az Octopus Énekegyüttes után 
Kurucz Dániel színművész előadta 
Bartis Ferenc: És mégis élünk! című 
költeményét, majd az egykori felke-
lők eloltották a forradalom lángját, 
és a lélekharang hangja mellett meg-
koszorúzták a hősi halottak sírjait.

A megemlékezés a 93 hősi halott 
nevét feltüntető gránit emléktáb-
lánál folytatódott, ahonnan a 12-es 
parcellához vonultak a részvevők.

Börzsönyi János, a Szabótelepi 
Református Egyházközség lelkipász-
tora hálát adott az elmúlt 62 eszten-

dőért, amikor nem szólaltak meg a 
fegyverek.

– 1956-ban szükség volt a hősök-
re, most azért imádkozunk az Úr-
hoz, hogy a jövőben ne legyenek hő-
sök, ne legyen háború – fogalmazott 
a lelkész, majd kifejtette: 2018-ban 
sem lehetünk naivak, tudnunk kell, 
ameddig ezen a Földön élünk, min-
dig lesz ellenség.

– Ki az ellenség? – tette fel a kér-
dést. – Aki magyar énekre tanítja 
gyermekét, csak másképpen gondol-
kodik a világról, vagy aki más nyel-
ven imádkozik Istenhez?

A választ Szent Péter apostoltól 
kölcsönözte: Isten ellensége a mi el-
lenségünk, az ördög, a sátán.

Blatniczky János Dániel, a Pest-
erzsébeti Evangélikus Egyházköz-
ség lelkésze a 23. zsoltárból idézett: 
„Még ha a halál árnyékának völgyé-
ben járok is, nem félek a gonosztól, 
mert te velem vagy.”

– Jártunk ott, amikor a történe-
lem olyan dolgokat hozott, amelyek-
re nem jó visszaemlékezni. Felismer-
jük, hogy elérkeztünk az emberi le-
hetőségek határáig, és tudjuk, nincs 
menekvés – emlékeztetett a lelki-
pásztor. – Fontos, hogy nem voltunk 
magunkra hagyva 1956-ban, akár-
mivel próbálkozott az ördög, nem si-
került, nem sikerült lelkében meg-
törnie ezt a nemzetet, mert odaállt 
mellé Isten.

Oltványi László sírjánál Keszthe-
lyi Károly és neje, az egykori nemzet-
őrparancsnok családtagjainak jelen-
létében Somogyváry Géza felidézte:

– Meghagyta nekünk, ötvenha-
tosoknak, hogy a lángot, ami ben-
nünk ég, sose engedjük kialudni. Mi 
nem hagytuk, letakartuk, de égett 
tovább, és amint megingott a hata-
lom, 1988-ban már megemlékezést 
tartottunk, itt a temetőben.

D. A.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc áldozatai előtti főhajtásra gyűl-
tek össze október 26-án az ATRA gyá-
ri emléktáblánál a harcokban egykor 
résztvevők és az emlékezők.

Somogyváry Géza, 
‚
56-os Nem-

zeti Bizottság egykori elnökségi tag-
ja, Pesterzsébet díszpolgára emlékez-
tetett: immáron tizenkilencedszer 
állnak itt, hogy megemlékezzenek 
Pesterzsébet hősi halottairól.

– Én a Városházán teljesítettem 
telefonos szolgálatot, amikor jött a 

hír, hogy a Somogyi csónakházat 
fosztogatják – idézte fel Somogyváry 
Géza. – Telefonáltam a pártházban 
lévő felkelőknek, nem lévén még 
nemzetőrség. Oltványi László pa-
rancsnok vette fel, aki megígérte: 
intézkedik. Így adták ki a fegyvere-
ket. Emlékszem a gyerekek moso-
lyára, ahogy a másfél órája kapott 
fegyverrel vonultak le a Somogyi-
ra, teljesen feldobódva az első fel-
adattól. Amikor leértek, kiderült, 
szó sincs rablásról, fosztogatásról, a 
bérlők vitték haza télire értékesebb 

holmijaikat. Miközben visszafelé 
tartottak, valaki kiabált: Jönnek 
az ávósok! Ez a hír sem volt igaz, 
ugyanis a kiskunhalasi lövészek 
jöttek. A gyerekek három órával 
később halottak voltak. Tizenki-
lencből ötöt törvénytelenül felál-
lított, rögtönítélő bíróság ítélt ha-
lára, és a domb alján agyonlőtték 
őket. Egyikül előző nap töltötte be 
a 16. életévét.        DIA

Temetői gyásznap

Pesterzsébet hősi halottai

Az ’56-os forradalom leverésének 
tiszteletére november 5-én rendezett 
Pesterzsébet Önkormányzata ünnep-
séget a Pesterzsébeti temetőben. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának pesterzsébeti ün-
nepségsorozata az Országzászlónál, a lyukas zászló levonásával ért véget.

ZászlólevonásZászlólevonás
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Pesterzsébet díszpolgára 2018

Várhalmi András mintegy harminc éven ke-
resztül volt Magyarország egyik legrangosabb köz-
művelődési intézményének, a Csili Művelődé-
si Központnak igazgatója. Kulturális szakember-
ként és vezetőként egyaránt elévülhetetlen ér-
demei vannak Dél-Pest lakossága közművelődé-
si igényeinek kiszolgálásában, kulturális ízlésének 
formálásában.

Odaadó munkájának köszönhetően számos 
kerületi rendezvény – köztük a jelenleg is zajló Er-
zsébet Napok kulturális fesztivál – mára hagyo-
mánnyá alakult. 

Nevéhez fűződik a helytörténeti szempontból 
is rendkívül értékes „A 90 éves Csili” című könyv 
szerkesztése. 

Az intézmény szakmai hitvallása híven tükrö-
zi a vezető személyiségét: a hagyományok és érté-
kek megőrzése, a szolgáltató jelleg fenntartása, a 
minőségre törekvés, a partner- és marketingszem-
lélet erősítése, az igényekhez való rugalmas alkal-
mazkodás. 

Irányítása alatt vált a Csili Művelődési Köz-
pont Dél-Pest kulturális centrumává.

Várhalmi András közművelődési vezetői tevé-
kenységének eredményeként a Csili Művelődési 
Központ a hagyományokra épülő, a modern kor 
kihívásaihoz igazodó, dinamikusan fejlődő korsze-
rű intézménnyé vált.

Pesterzsébet Kultúrájáért 2018

Lelkes Márk szobrászművész a Magyar Képző-
művészeti Egyetemen végezte tanulmányait, Far-
kas Ádám növendékeként. Szobrász és rajz – vizu-
ális nevelés szakon szerezte diplomáit. 

2001-ben megalapította a Zalaszentgróti Szim-
póziumot, melyet azóta éves rendszerességgel 
megszervez, koordinál, és állandó résztvevője. 
Három évvel később megalapította a Villa Negra 
Művészeti Egyesületet, amelynek azóta is az elnö-
ke. Közterületen látható alkotásai mellett számos 
díjat tervezett minisztériumoknak és önkormány-
zatoknak. Egyéni és csoportos kiállításai és köztéri 
alkotásai az ország számos pontján megtalálhatók. 

Pesterzsébeten kiállított köztéri alkotásai Pe-
tőfi Sándor bronz szobra, Gróf Széchenyi István, 
Kölcsey Ferenc és Nagy Győry István mellszobra, 
valamint az általa rekonstruált Horvay János: Ivó 
paraszt című szobra.
Ő maga úgy véli, az irodalom iránti szeretete, 

személyes érzékenysége elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy hiteles alkotások kerülhessenek ki a 
keze közül. 

Pesterzsébet Gyermekeiért 2018

Majoros József életútját a sokszínűség jellemzi, 
melynek során a tanítás szinte minden szintjét vé-

gigjárta. 1991-től nyugdíjba vonulásáig a Pester-
zsébeti Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályát 
vezette. Irányítása alatt jelentős minőségi változá-
son ment keresztül kerületünkben az oktató-ne-
velő munka. Nyitottsága, kreativitása, kapcsolat-
teremtő képessége, embersége mind-mind hozzá-
járult a kerület oktatási ágazatának fejlődéséhez.

Majoros József a fővárosban elsőként alkotta 
meg Pesterzsébet Önkormányzata Oktatási Kon-
cepcióját.

Munkája során folyamatosan törekedett a 
megfelelő szakemberek kiválasztására. Vallotta, 
hogy a tantestületekben folyó minőségi szakmai 
munka, a megfelelő légkör és környezet, az új ki-
hívásokhoz, elvárásokhoz alkalmazkodó munka-
körülmények eredményesen segítik a gyermekek 
nevelését, oktatását, tudásuk gyarapítását.

Több évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes 
szakmai munkája elismeréseképpen 1995-ben Mi-
niszteri Dicséretben részesült.

Munkáját a pontosság, az oktatási ágazat és a 
gyermekek érdeke melletti elkötelezettség jelle-
mezte.

Pesterzsébet Egészségügyéért 2018

Dr. Ila Zsuzsanna a Jahn Ferenc Dél-pes-
ti Kórház Ady Endre utcai Szakrendelőjének 
reumatológus főorvosa.  Orvos édesanyja javas-
latára választotta a reumatológia szakirányt. Na-
gyon fontos számára a szakmai fejlődés, számos 
külföldi és hazai kongresszuson vesz részt. Rend-
szeresen tart betegfelvilágosító és orvoskollégák-
nak szóló szakmai előadásokat. 2001 óta heten-
te két alkalommal magánrendelés keretein belül 
is végez betegellátást. Munkája elismeréseként 
2010-ben főorvosi kinevezést kapott. 

Szabadidejét nem kímélve aktív közösségi éle-
tet él. Hosszú évek óta tagja, és 2015-től elnöke 
a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti 
Köre Egyesületnek, a P. Kobaknak.

Díszülés és kitüntető címek átadása
A kerület vezetése minden évben kitüntető címeket adományoz azon személyeknek, akik példaértékű mun-
kájukkal hozzájárulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez. A november 15-ei díszülésén 
részt vett Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke, az önkormányzat, a polgármes-
teri hivatal elöljárói, valamint Pesterzsébet díszpolgárai. A Himnuszt követően Szabados Ákos polgármes-
ter nyitotta meg az ülést, majd elkezdődött a kitüntető címek átadása. A díszpolgári cím átadása után Ma-
gyarország Érdemes Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Liszt- és Artisjus díjas hegedűmű-
vész, Kőbánya díszpolgára, Illényi Katica előadását hallgathatták meg a jelenlévők. A hegedűművészt zon-
gorán Termes Rita, a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem és a Filmművészeti Egyetem adjunktusa kísérte.
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Elhivatottságát saját mondatai is híven tükrö-
zik: „Annyira szeretem ezt a szakmát, hogy soha 

nem lehetek elég hálás édesanyámnak ezért a ta-
nácsért. Számomra a betegekkel való mindenna-
pi gyógyító munka jelenti az igazi kihívást és örö-
möt. Hitvallásomnak tekintem, hogy a nap utol-
só betegének is ugyanaz a szakszerű ellátás, türel-
mes és empátiás hozzáállás jár, mint a legelsőnek.”

Pesterzsébet Szociális Munkáért 2018

Halász József Attila az inkluzív nevelés okle-
veles tanára, a pesterzsébeti Benedek Elek Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola testnevelő 
tanára. Nevéhez fűződik a sajátos nevelési igényű 
tanulók karate sportjának kidolgozása, és ennek 
az európai élmezőnyhöz való csatlakoztatása.

Gyógypedagógusként szívügyének tekinti a sé-
rült gyermekek, fiatalok egészségre nevelését. Ko-
moly szakmai munkát végzett az i-karate, azaz az 
integrált karate bevezetése kapcsán; kidolgozta 
szakmai feltételeit, jeleskedett megvalósításában. 
Ennek eredményeként Belgiumban, a kizárólag 
fogyatékkal élőknek szervezett I. i-Karate Európa-

bajnokságon tanítványaival 7 arany-, 2 ezüst- és 
6 bronzérmet szerzett. Kezei alól számos, komoly 
sporteredményeket felmutató fiatal kerül ki. Szo-
ciális munkája őszinte elismerésre méltó.

Pesterzsébet Közbiztonságáért 2018

Joó Lajos Pesterzsébet közismert személyisé-
ge. 1991-ben megalapította a Pesterzsébet-Sorok-
sár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítványt, a 
PESO-t. Irányítása alatt a szervezet az elmúlt 27 
év alatt nagyon sokat tett kerületünk közrend-
jének, közbiztonságának megszilárdítása érdeké-
ben. Célkitűzéseiben elsődleges szerepet kap a 
bűncselekmények megelőzése, a magántulajdon 
fokozott védelme. 

Joó Lajos mindig is nagy figyelmet fordított a 
rendőri munka erkölcsi, anyagi elismerésére, a 
nyugdíjas rendőrök és 
tűzoltók támogatására. 
Az általa szervezett ren-
dezvények a közrend, 
közbiztonság védelmé-
ben dolgozók munká-
jának népszerűsítésére 
irányulnak. 

A PESO alapítója-
ként a mai napig so-
kat tesz a rendőrség 
anyagi technikai ellá-
tottságának fejlesztésé-
ért. Kitalálója és szer-
vezője a népszerű Zsa-
rubálnak. Közösségépí-

tő, közösség összetartó tevékenysége példaértékű 
valamennyiünk számára. 

Fáradhatatlan munkája eredményeképpen a 
PESO ma is aktív életet él.

Pesterzsébet Sportjáért 2018

Harsányi László1989 őszén a Benedek Elek 
Általános és Speciális Szakiskolában helyezkedett 
el, ekkor kezdte el a karete tanítását hat-nyolc ta-
nítvánnyal Szigetszentmiklóson és Pesterzsébe-
ten. Két évvel később sporttársaival sportegye-
sületet alakítottak, 1995-re már 5 új egyesülettel 
bővültek, melyek sportszakmai összefogása érde-
kében megalapították a Magyarországi Goju-Ryu 
Karate-Do Szövetséget. 

Legjelesebb versenyük, a kezdeményezé-
sükre elindult WKF Karate Diákolimpia éven-

te megrendezésre kerül. A pesterzsébeti és a 
szigetszentmiklósi egyesületekből külföldre ment, 
és ott dolgozó fekete öves tanítványaikkal 2013-
ban megalakították az International Goju-Ryu 
Karate-Do Sakura-Kai-t. Ez egy nemzetközi szer-
vezet, melynek vezetői 70 százalékban magyarok. 
Eredményes munkájukat látva az elmúlt öt évben 
újabb országokból csatlakoztak hozzájuk, bővítve 
nemzetközi csapatukat. 

Harsányi László versenyzőként a magyar 
karateválogatott tagja, magyar bajnokságok I., II., 
III. helyezettje küzdelemben.

Napjainkban 1. 2. 3. 4. danos tanítványokkal 
és dobogós versenyzőkkel büszkélkedhet.

a.d.

Dr. Hiller István köszöntötte a kitüntetetteket
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Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája december 6-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak a „Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesz-
tése” című, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 azonosító számú pá-
lyázata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
VEKOP-6.1.1. Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitá-
sának növelése elnevezésű pályázati felhíváson támogatásban ré-
szesült.

Az önkormányzat a 12.800.000 Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatást a Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvará-
nak fejlesztésére fordította. A 2018. szeptember 20. napjára befeje-
ződött kivitelezés során a következő fejlesztések valósultak meg: fü-
vesítés, homokozó szegélyek, takarók elhelyezése, gumiburkolat le-
fektetése, automata öntözőrendszer kiépítése, 1 db mozdony, 2 db 
elefántos csúszda, 5 db Polyball és 2 db hegymászó fallal felszerelt 
mászóka beépítése.

Pesterzsébet Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
2018. októberi ülésén úgy döntött, hogy 

a Hunyadi János téri szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet megszünteti. Az FKF Zrt. a 
szigetet novemberben bevonta.            s.

A Pesterzsébet Környezetvédel-
méért Közalapítvány megkezd-
te a Pesterzsébet közterülete-
in kihelyezett, színes, a környe-
zetünk védelmére figyelmeztető 
táblák cseréjét.
Háromféle új plakát kerül a táb-
lákra, kettő az illegális hulladék-
kirakás veszélyére hívja fel a fi-
gyelmet, egy pedig a hulladékok 
eltüzelésének kockázatára figyel-
meztet. Újdonság továbbá, hogy 
a plakátokon olvasható a pol-
gármesteri hivatal Rendvédel-
mi Osztályának elérhetősége is, 
hogy bárki, aki szabálysértést ta-
pasztal, azonnal kérni tudja a sza-
bálysértési hatóság segítségét.
– Jelenleg 10 tábla cseréje tör-
tént meg, terveink szerint az év 
végéig összes régi tábla helyére új kerül. 
Sajnos, a táblák egy része hiányzik, ezek 
pótlására azonban már csak 2019-ben 
kerül sor – tudtuk meg Csaszny Már-
ton önkormányzati képviselőtől, az ala-
pítvány kuratóriumának tagjától.
Az alapítvány egyúttal kéri a lakosságot, 
hogy aki összefirkált vagy rongált pla-
kátot lát, értesítse a kuratóriumot a 06 
30/280 62 08-as telefonszámon.
– A közalapítvány tevékenységét kerü-
letünkben végzi, Pesterzsébet Önkor-

mányzata alapította. Az utóbbi évek-
ben elsősorban lakossági adomá-
nyokból környezetünk védelméért, a 
környezetegészségügyi állapot javí-
tása érdekében dolgozik – tájékoztat-
ta lapunkat Barta Géza, a kuratórium 
elnöke, hozzátéve: – A közalapítvány 
természetesen szívesen fogadja a vál-
lalkozók, a lakosság támogatását. Az 
alapítvány számlaszáma: 11720001-
20204749.

s-a-

Felújították az Ady bölcsi játszóudvarát

Megszűnt hulladékgyűjtő sziget

Új környezetvédelmi táblák

November 7-én állították be a Városhá-
za elé a mindenki karácsonyfáját, amely 
idén is lakossági felajánlásnak köszön-
hetően díszíti a Városközpontot. A mé-
retes ezüstfenyőt már feldíszítették, fé-
nyei december 2-án este, az első ad-
venti gyertya meggyújtása után gyul-
ladnak fel.
A több mint 30 éves ezüstfe-
nyő az Emőke utcából érke-
zett, Weisinger Ferenc Antal 
ajánlotta fel az édesapja ál-
tal ültetett és nevelgetett fát. 
Idősebb Weisinger Ferenc 
neve sok tősgyökeres pest-
erzsébeti lakos számára is-
merős, ami nem véletlen, hi-
szen mindig jelentős közéleti 
tevékenységet végzett. A sza-
bótelepi idősek otthona létre-
hozásáért ő és sógora, Lu-
kács József járt  közre, de 
ő harcolta ki a Kossuthfalva 
téri Jézus Szíve templom-
ban az egyik oldalhajó urna-
temetőjének megépítését is. 
Egész életében szerette Pest-
erzsébetet, igazi lokálpatrióta 

volt. Emellett művészember is volt, sza-
badidejében úgynevezett drótképeket al-
kotott. Egy közülük ma is díszíti a csalá-
di ház falát, amely mellől a fenyőfát ki-
emelték a Szociális Foglalkoztató mun-
katársai.

s.z.

Idén is lesz mindenki karácsonyfája
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– A közelgő adventi időszak rá-
irányítja a figyelmet a karácsony leg-
fontosabb mondanivalójára, a szere-
tetre, az egymás megbecsülésére és 
az egymásra való odafigyelésre, nem-
csak családon, hanem lakóhelyen, 
munkahelyen belül is. A hétköznap-
ok során oly kevés idő van megáll-
ni, és baráti szavakat vagy elismerő 
gesztusokat tenni egymásnak, hiszen 
a napi gondok, a családon belüli fel-
adatok elterelik a figyelmet a legfon-
tosabbtól, a szeretettől – e szavak-
kal kezdte köszöntő beszédét Szaba-
dos Ákos.

A polgármester így folytatta: – 
Gyakorló házasember vagyok ma-
gam is, igyekeztem olyan gondo-
latokat összegyűjteni a mai alka-
lomra, melyekből talán én is tudok 
merítkezni, bár tudom azt is, hogy 
ennyi együtt töltött év után Önök-

nek nem tudok újat mondani. Azért 
vagyunk itt, hogy megköszönjem 
a magunk és az utánunk követke-
ző korosztály nevében azt, hogy ké-
pesek voltak hosszú évtizedeken ke-
resztül közösen megoldani a felme-
rült gondokat, bajokat. Megköszön-
jem, hogy példát mutattak a sze-
retetből, amelynek alapja biztosan 
a szerelem volt, hiszen ennyi éven 
keresztül másképpen nem is lehe-
tett volna nemcsak elviselni, ha-
nem megérteni, elfogadni és megtar-
tani a másikat. Ez fontos, hiszen az 
együttélésük, az együtt munkálkodá-
suk megnyilvánul közvetlen környe-
zetükben, ezzel gazdagították az or-
szágot, hiszen miközben magukért 
dolgoztak, másokért is tettek, és ak-
kor még nem is beszéltem a gyerme-
kekről és az unokákról, ha ebben az 
áldásban részesülhettek. Áldás, ami 

egyúttal fáradság, kötelezettség és 
élethosszig tartó elfoglaltság.

– Önök, nem is olyan nagyon rég, 
a legszebb ajándékot adták egymás-
nak, önmagukat. Az ember társas 
lény, nem tud és nem is akar egye-
dül élni, csak ha van mellette vala-
ki, akinek a kezét fogva a szép még 
szebb lesz, a jó még jobb, a gondok 
pedig elviselhetőbbé válnak. Az el-
múlt évtizedekben volt részük vi-
dámságban, szomorúságban, nehéz-
ségben és sok-sok nagyon szép pil-

lanatban, amelyet együtt, egymá-
sért éltek meg – szólt a házaspárok-
hoz Ficsor Zsuzsanna anyakönyvve-
zető, akinek segítségével az ünnep-
lők felidézhették a mögöttük álló év-
tizedek fontosabb eseményeit.

Az ünnepélyes fogadalomtételt kö-
vetően a házaspárok emlékplakettet 
és egy-egy szál virágot kaptak a kerü-
let vezetésétől, a ceremónia végezté-
vel pedig az önkormányzat díszebédre 
invitálta őket a Csili étterembe.

y.a.

50, 60 éve jóban-rosszban
Pesterzsébet Önkormányzata évről évre felhívást tesz közzé, melyben keresi 
azokat a kerületben élő házaspárokat, akik az adott évben ünneplik 50., illet-
ve 60. házassági évfordulójukat. Idén 22 házaspár újította meg – 50, 51, 53, 
illetve 60 éve tett – házassági fogadalmát november 22-én, az Erzsébet Napok 
rendezvénysorozat keretében rendezett ünnepélyes köszöntésen. 

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

A november 22-ei ünnepélyes 
eszközátadáson dr. Ralovich Zsolt 
főigazgató köszöntötte a megjelen-
teket. – Az elmúlt négy évben kor-
mányzati, uniós és önkormányzati 
támogatásból kórházunk új fejlődé-
si szakaszba lépett, és bátran állítha-
tom, hogy mára Budapest egyik leg-
dinamikusabban fejlődő kórházává 
vált. A teljesség igénye nélkül: meg-
valósultak energetikai beruházások, 
tavasszal adtuk át a felújított és ki-
bővített sürgősségi betegellátó osz-
tályt, elkészült a modernizált beteg-
felvételi központunk, valamint több 
osztályon történtek felújítások. Az 
utóbbi években sok korszerű mű-
szert is be tudtunk szerezni, hogy a 
legjobb és legkorszerűbb ellátást tud-
juk betegeinknek nyújtani egyes osz-
tályainkon. Ahhoz, hogy lépést tud-
junk tartani a legkorszerűbb egész-
ségügyi technológiákkal és eljárá-
sokkal, a növekvő lakossági elvárá-

sokkal és természetesen kollégáink 
fejlődési igényével, szükségszerű az 
eszköz- és műszerpark további és fo-
lyamatos fejlesztése. A négy kerüle-
ti önkormányzat példaértékű össze-
fogásának köszönhetően most a sür-
gősségi betegellátó osztály és a kardi-
ológia részére vásárolhattunk új esz-

közöket, műszereket – mondta a fő-
igazgató.

Az újdonságok közé tartozik töb-
bek között öt sürgősségi betegszállító 
ágy az osztályra érkező betegek kom-
fortosabb és biztonságosabb szállítá-
sára, egy transzport lélegeztető gép a 
lélegeztetésre szoruló vagy légzéstá-
mogatást igénylő páciensek bizton-
ságos ellátására, valamint egy, egy-
szerre 4 egység vörös vértest vagy 
plazma felmelegítésére és megfele-
lő hőmérsékleten tartására alkalmas 

vérmelegítő készülék, amely lehető-
séget biztosít több beteg egyidejű el-
látására. A két új, csúcskategóriás 
ultrahang berendezéssel már olyan 
betegségek és problémák is diag-
nosztizálhatók, amelyek eddig csak 
társcentrumba való továbbküldéssel 
voltak lehetségesek.

Szabados Ákos polgármester az 
ünnepélyes átadón így fogalmazott: 
– Az utóbbi években valóban di-
namikus változás indult el az intéz-
ményben, amely leginkább a lakos-
sági visszajelzések alapján érzékel-
hető. Önkormányzatunkhoz a sür-
gősségi ellátással kapcsolatos, elmúlt 
években tapasztalható kritikák a tö-
redékére estek vissza, sőt, a vélemé-
nyek pozitívba váltottak. Ez nagyon 
jelentős eredmény, amely közös ösz-
szefogásnak köszönhető, és amely-
ben az itt dolgozóknak kiemelt sze-
repe van. A fejlődés komoly lakos-
sági elvárás is, hiszen az itt élőket 
a közbiztonság mellett az egészség-
ügy helyzete érinti legjobban. Pest-
erzsébet Önkormányzata és képvi-
selő-testülete az eddigieknek megfe-
lelő támogatást kíván nyújtani a ké-
sőbbiekben is, hiszen barátaink, or-
vosaink és betegtársaink vannak itt.

Sz. A.

Új eszközök és műszerek a Dél-pestiben



8 2018. november 29.HITÉLET

Az istentisztelet Vivaldi A-moll 
oboaversenyének vidám dallama-
ival vette kezdetét, Munia Zoltán 
oboaművész és Drexler Vajk orgo-
naművész tolmácsolásában, akik ké-
sőbb zenei szolgálatot teljesítettek a 
szentmisén.

Szláby Tibor atya a bevezető szer-
tartásban elmondta: néhány nap 
múlva ünneplik Szent Cecíliát, a 
zene védőszentjét.

– Szent Cecília szűz és vértanú, a 
tizennégy segítő szent egyike – fogal-
mazott Juhász Lajosné, majd köszön-
tötte a muzsikusokat és a jelenlévő-
ket Szabados Ákos polgármester és a 
képviselő-testület nevében.

Az alpolgármester a továbbiak-
ban kifejtette: Cecília egyike azon 
hét nőnek, aki a szentmise római ká-
nonjába bekerült.

– Szent Cecília a szent zene, a 
musica sacra védőszentje. Ünnepét 
545-től november 22-én ülték Ró-

mában, és a középkor végén került a 
védőszentek sorába, a VI. századtól 
pedig a női vértanúk közé – magya-
rázta, hozzáfűzve: Liszt Ferenc ora-
tóriumot komponált tiszteletére.

A szentmise evangéliumi idézete 
a világ végéről, Jézus Krisztus máso-
dik eljöveteléről szólt (Mk 13).

Szentbeszédében Szláby Tibor ki-
fejtette: nem mindenkinek jó hír a 
második eljövetel, mert Krisztus ítél-
ni jön, azonban nem semmisül meg a 
világ, hanem átalakul, végső állapo-
tába kerül: változatlanná lesz, hogy 
betöltse hivatását.

– Még nem vagyunk készen, mi 
emberek, meg kell térnünk, teljes 
szívünkkel szeretve és szolgálva Is-
tent, hirdetve dicsőségét – mond-
ta homíliájában az atya. – Akik jók, 
az üdvösségre jutnak, a gonoszak, a 
halálos bűnben élők elkárhoznak. A 
korábban meghaltak testükben fel-
támadnak, a Jézus második eljöve-

telekor még élők elváltoznak testük-
ben: nem esznek, nem öregszenek, 
nem lesz fájdalmuk. Igyekezzünk az 
áldottak közé kerülni, eljutni oda, 
ahol a szentek vannak, a mennyor-
szágba, hogy örökké együtt lehes-
sünk a mi Urunkkal. Nem tudjuk, 
mikor lesz a világvégének nevezett 
nap, ezért mindig legyünk készen.

A plébános a következőkben 
szólt Szent Cecíliáról: II. századi vér-

tanúja a római egyháznak, amely-
nek előénekese volt. Kislánykorá-
ban az Úrjézus jegyesének választot-
ta, meghívva szüzessége megtartásá-
ra. Nemesi családja földi jegyest vá-
lasztott neki. Valériánusz a nászéj-
szakán tudta meg hitvese fogadal-
mát. Ezt követően keresztelte meg 
az akkor üldözést szenvedő egyház 
feje, Orbán pápa.

D. A.

– Makovecz Imre egy alaprajzi 
vázlatból, egy kidolgozott nyugati 
homlokzatból, vagyis a toronyból, 
illetve egy keresztmetszet vázlatból 
álló tervet hagyott hátra a temp-

lomról. Ez alapján kell önnek meg-
valósítani a mester vízióját.

– A vázlattervet a mesterrel 
2-3 beszélgetés során továbbgon-
doltunk, de nem rajzoltuk le ak-

kor. Hogy miként lehet az ő vízió-
ját megvalósítani, ahhoz felidézem 
azt a mondatot, amely mester-ta-
nítvány viszonyban hangzott el: „Fi-
acska, ezt csináld meg, és majd mu-
tasd meg, hogy milyen lett”. Az én 
feladatom az volt, és most is az, 
hogy tanítványként folytassam, ta-
nítványként fejezzem be a templom 
tervezését.

– Tervezés közben miként hasz-
nosítja, amit tanítványként kapott 
a mestertől?

– A mester elsősorban gondol-
kodni tanítja a tanítványt. Igyekez-
tem mindarra figyelni, amire tudom, 
hogy mesterem is figyelt volna.

– Milyen alapvető gondolatok 
inspirálták Makoveczet a temp-
lomtervezés alkalmával?

– Makovecz Imre mindig azt az 
egy épületet szerette volna megépí-
teni, amely az emberiség előtt már 
állt a világban. A templomnak az 
az alapgondolata, hogy olyannak 
kell lennie, mintha az alja a föld-
ből nőne ki, a teteje pedig az égből 
ereszkedne alá. Saját megfogalmazá-
sában: „A templom a megváltás ti-

tokzatos helye, az átalakulás, a meg-
újulás, az égiek és földiek egymásra 
találásának, az élő kövek, a felzen-
gő, diadalmas énekbeszéd helye, Is-
ten csöndjének felszakadása, a szín-
ről színre látás csonthasító pillana-
tának szentegyháza.”

– Makovecz Imre tudta, hogy 
nem fogja megélni felszentelését?

– Ott akart lenni a templom fel-
szentelésén. Mindennél fontosabb-
nak tartotta a megvalósítást, az épí-
tést. Makovecz Imre egy máig ható 
szellemi áramlat mestere volt, és 
nem lényegtelen, hogy lesz, lehet 
folytatása munkásságának.

– Mementó lesz ez a templom?
– Talán az is, de elsősorban egy 

gyülekezet, egy közösség temploma 
lesz. Helye az igehirdetésnek, isten-
tiszteletnek, bibliaóráknak, szeretet-
vendégségeknek, ifjúsági alkalmak-
nak és kulturális programoknak. Vé-
leményem szerint itt is az élő közös-
ség a legfontosabb, az, hogy amikor 
már mi sem leszünk, a közösség még 
mindig ott lesz, és hirdetik majd a 
templomban az igét.

D. A.

A musica sacra védőszentjének ünnepén

„Mutasd meg, hogy milyen lett”

Rendhagyó szentmisét celebrált november 18-án a Szent Antal kápolnában 
Szláby Tibor plébános. A hangszeres-zenés misét az egyházközség mellett az 
Oboás Társaság Alapítvány rendezte, fővédnöke Juhász Lajosné alpolgármes-
ter volt. 

A közelmúltban tették le a Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházköz-
ség templomának alapkövét. Az első Makovecz Imre tervezte budapesti temp-
lom építését a mestertől tanítványa, Dósa Papp Tamás vette át. Vele beszél-
gettünk. 

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A

Ilyen lesz az új Makovecz-templom
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A csontsűrűség a csontok kal-
cium- és ásványianyag-tartalmá-
nak sűrűsége, ami azért fontos, mert 
nagymértékben ezek az anyagok 
biztosítják a csontok szilárdságát. 
–Eléggé köztudott, hogy idősebb 
korban, illetve nőknél, a változókor 
elérésével, hormonális hatások miatt 
a csontok sűrűsége csökkenhet, így 
azok törékenyebbé, áttetszőbbé vál-
nak, és akár egy kisebb esésből is sú-
lyos, akár műtéttel is járó csonttö-
rés következhet be – magyarázta dr. 
Kiss Zsolt háziorvos, az APE elnö-
ke. Hozzátette: – Problémát jelent 
az is, hogy a csontsűrűség-mérés el-
végeztetése az egészségügyi rendszer-
ben nehézkes és hosszadalmas pro-
cedúra. Először el kell menni a házi-
orvoshoz beutalóért, majd időpontot 
kérni az ortopédián, ahol akár két-
hónapos várakozási idővel is számol-
ni kell.

Az APE éppen ezért döntött úgy, 
hogy novemberben, még a hideg, 
csúszós idő beköszönte előtt ingye-
nes szűrést szervez a pesterzsébeti-
eknek.

A csontritkulás ellen magunk 
is tehetünk. – Mozogjunk, tornáz-
zunk, ne hagyjuk el magunkat, tö-
rekedjünk a megfelelő kalciumbevi-
telre, amit legjobban a tej- és tejter-
mékek fogyasztásával érhetünk el. 
Mivel a kalcium a D-vitamin jelenlé-
tében tud hasznosulni, nyáron na-
pozzunk, télen, aki teheti, menjen 
szoláriumba, és az októbertől márci-
usig tartó időszakban szedjünk D3-
vitamint – tanácsolja a háziorvos.

Dr. Kiss Zsolt elmondta azt is, 
hogy az egyesület háziorvosainak ta-
pasztalatai alapján a rendelőkben 
megforduló betegek mintegy 10 szá-
zalékát érinti a csontritkulás. – Ez 
azt jelenti, hogy legalább ekkora 

arányban vannak azok a páciensek, 
akik nem foglalkoznak ezzel a prob-
lémával. Becsléseink szerint a lakos-
ság negyede szenved csontritkulás-
ban, ami magas szám.

Ami viszont jó hír, hogy a csont-
szerkezetet vissza lehet „keményí-
teni”, a felsorolt tanácsok betartása 
mellett léteznek speciális, nagyhatá-
sú gyógyszerek a betegség kezelésére.

A szűrésen részt vett Szabados 
Ákos polgármester is, aki elmond-
ta: – Ez az egyesület a megalakulása 
eltelt néhány hónap alatt bebizonyí-
totta, hogy hiánypótló a tevékenysé-
ge Pesterzsébeten. Az önkormány-

zat az elmúlt években komoly anya-
gi és erkölcsi támogatást nyújtott a 
kerület egészségügyének fejleszté-
sére, de azok a társadalmi megmoz-
dulások, amelyeket az egyesület kez-
deményez, újszerűek a palettán. Az 
APE az elmúlt alig fél évben számta-
lan, az egészségügyet érintő és támo-
gató, főként prevenciós rendezvény-
nek volt szervezője, résztvevője, há-
zigazdája.

A november 12-ei szűrés hasz-
nossága és sikere miatt az APE ter-
vezi, hogy egy év múlva ismét meg-
szervezi az akciót.

Sz. A.

Pesterzsébet Önkormányzata 
közösségi használatra bocsá-
totta az Eötvös utca és Ősz 

utca sarkán található, eddig üresen 
álló telket. Ennek első lépéseként 
meg is tisztították, előkészítették 
a területet egy programra, amely-
re szeptember 21-én került sor, és 
amely egy londoni egyetemen folyó 
tudományos kutatás budapesti, ke-
rületünkben folytatott terepmun-
kájának végső állomása is volt egy-
ben. Az eseményen a Kaposvári Jó-
zsef Stúdió lelkes önkéntesei is nagy 
számban megjelentek.

A résztvevő szomszédok szakem-
berek vezetésével padokat építet-
tek raklapokból, amelyeket aztán le-
festettek, továbbá egy komposztáló 
kast is felépítettek. Játékos foglalko-
zás keretében beszélgettek a külön-
böző hulladéktípusokról és a hulla-
dékcsökkentés lehetőségeiről a Hu-
musz Szövetség munkatársával, 
nyomdázással megalkották az álta-
luk elképzelt élhető városok képeit.

Locsolókannákat festettek, me-
lyeket aztán haza is vihettek, és köz-
ben az esővíz-hasznosításról és a ház-

tartási vízfogyasztásról szóló rövid já-
tékban is részt vettek.

Textil bevásárlótáskát is festhet-
tek maguknak, amelyekkel kivált-
hatják a műanyag szatyrok használa-
tát, valamint jópofa műalkotásokat 
rajzoltak-festettek a tűzfalra.

Azóta megalakult a közösségi tér 
zárt Facebook csoportja is, amely-
hez további lelkes szomszédok, kör-
nyékbeli lakosok jelentkezését vár-
juk szeretettel, akik szeretnének 

részt venni e tér formálásában, hasz-
nálatában.

A közösség kérésére az önkor-
mányzat azóta új kerítéssel is el-
látta a területet, amelyet egyelő-
re kulccsal zár az egyik szomszéd, a 
Facebook csoportban a hozzáférhe-
tőséget bármikor meg lehet beszélni.

Október 23-án ismét összegyűltek 
a szomszédok közös munkára, amely 
során felépült egy nagyobb befogadó-
képességű közösségi komposztáló. 

Ezúton szeretnénk felhívni a kör-
nyékbeli lakosság figyelmét, hogy ha 
nincs saját kerti komposztálójuk, 
vagy túl sok a keletkező zöldhulla-
dék, látogassanak el a közösségi tér-
re, ahol lerakhatják a felesleget, ez-
zel is hozzájárulva a környezetbarát 
jövőhöz és a tisztább, rendezettebb 
lakókörnyezethez. Konyhai szer-
ves hulladékot (kivéve olaj- és zsír-
maradékot) és állati eredetű (étel)
maradékot pedig szívesen várunk a 
komposztkasba, amely táplálni fogja 
az elültetett növényeket.  

Következő alkalommal a lel-
kes diákság fogja használatba ven-
ni a teret. Egy kedves tanítójuk se-
gítségével éppen tervezik és szerve-
zik a közös tűzfalfestésüket, mely-
nek ecset- és festékszükségletét az 
önkormányzat jóvoltálból már át is 
vették.

Várunk minden lelkes érdek-
lődőt a telken terepszemlére, a 
Facebookon pedig ötletelésre, terve-
zésre, szervezésre, valamint termé-
szetesen a felmerülő kérdések meg-
vitatására. 

Puskás Nikolett

Ingyen szűrt az APE

Bemutatkozik az Eötvös sarki közösségi tér 

Ingyenes csontritkulás-szűrést szervezett a zömében kerületi háziorvosokból 
álló A Pesterzsébetiekért Egyesület. A november 12-ei akcióban a vizsgálatot 
végző Vis Vitalis Alapítvány vezetője, dr. Farkas László azt is felajánlotta a po-
zitív eredményt kapóknak, hogy konzultáció keretében segít a további keze-
lés meghatározásában. 
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– Természetesen a szülői segítség 
nem azt jelenti, hogy a szülő házita-
nítója legyen a gyermekének, hanem 
ha igényli, jelen mellette, és csak 
annyival járuljon hozzá a munkához, 
amennyire szükséges. A közös tanu-
lás témájában tehát, mint minden 
másban is, jelentős szülői feladat, 
hogy meg kell ismernünk a gyerme-
künket, meg kell tudnunk, milyen 
igényei vannak – szögezi le beszél-
getésünk elején dr. Szakács Katalin.

Vannak olyan gyerekek – első-
sorban a lányok –, akiknek nem 
okoz gondot az önálló leckeírás, de 
a többségüknek fontos, hogy szülői 
segítséggel, az anya vagy az apa je-

lenlétében készítsék el házi felada-
tukat. – Egy 6-10 éves gyermek még 
nem tud rendszerben gondolkod-
ni. Nem tudja felmérni, hogy pél-
dául hétvégén a különböző tantár-
gyakból milyen sorrendben, mennyi 
idő alatt tud felkészülni. Ebben min-
denképpen szükséges a szülő segítsé-
ge – hangsúlyozza a szakember.

Azzal, hogy megismerjük gyer-
mekünket, megtudjuk azt is, hogy 
elegendő-e a sorrendiség meghatá-
rozása, vagy végig ott kell-e ülnünk 
a leckeírás közben mellette, szüksé-
ge van-e biztatásra, esetleg egy-egy 

feladat elvégzésére magára hagy-
hatjuk.

– A gyermek megismerése mellett 
legalább olyan fontos, hogy a szülő 
maga is tisztában legyen azzal, neki 
mennyi a teherbíró képessége a kö-
zös tanulásban – hívja fel a figyelmet 
de. Szakács Katalin. Vannak, akik-
nek nem okoz gondot egy több órás 
közös munka, de akadnak, akik ezt 
már fél óra után soknak érzik. Ilyen-
kor érdemesebb szakaszokra bonta-
ni a házi feladatot, és többször ke-
vesebb időt fordítani az elkészítésé-
re, hiszen a felgyülemlő feszültséget 
a gyermek tökéletesen érzi, és csak 
lassítja, nehezíti a munkát.

Régebben valóban viszonylag 
egyöntetű volt az a szakmai állás-
pont, hogy a leckeírás a gyerek fel-
adata és felelőssége, nem a szülő dol-
ga a gyermekét tanítani, ez azonban 
a szakember szerint ma már – az ok-
tatás, nevelés terén bekövetkezett 
változások miatt – nem állja meg a 
helyét. – A gyereknek éreznie kell, 
a szülőnek is fontos, hogy az ő lecké-
je kész legyen, jó legyen, hogy a szü-
lőt érdekli, ő mit tanul az iskolában 
– mondja dr. Szakács Katalin.

A közös tanulás során a szülőnek 
érdemes azt a célt kitűznie, hogy fel-

ső tagozatra gyermeke képes legyen 
az önálló tanulásra, de ez hosszú, 
több éves folyamat, mely során elsa-
játítja a rendszerezés képességét, és 
egyre bátrabb az önálló munkában.

Ha pedig azt látjuk, hogy a gyer-
mek elmaradásban van a tananyag-
gal, ha nehézségekbe ütközik, nem 
ért dolgokat, akkor – természetesen, 
ha az anyagi lehetőségek engedik – 
érdemesebb szakembert fogadni, hi-
szen a szülők többsége nem képzett 
pedagógus, vagy élni az iskolákban a 
tanítók által általában felkínált kor-
repetálás lehetőségével. 

A leckeírást sok esetben az is ne-
hezíti, hogy a gyermek nem, vagy 
nem pontosan írja fel a házi feladato-
kat. – Nagyon fontos lenne, ha eze-
ket a pedagógusok a szülők számára is 
hozzáférhetővé tennék, és erre jó le-
hetőséget nyújt az elektronikus nap-
ló. Állandó problémának látjuk, hogy 

a gyereknek le kell írniuk – és sokszor 
csak diktálás után, nem másolással 
–, mi a lecke. Ez egy elsős-másodikos 
gyerektől nem várható el, de gyakran 
egy nagyobb alsós sem tudja megten-
ni, mert egyszerűen elfárad, elfogy a 
figyelme. Persze biztatni kell a gyer-
meket arra, és folyamatosan fel kell 
hívni otthon is a figyelmét, hogy írja 
be a leckefüzetébe a tennivalókat, de 
ennek maradéktalan teljesítése szin-
tén hosszabb folyamat, amit jutalma-
zással gyorsíthatunk.

A támogató és érdeklődő közeg 
megteremtése mellett a leckeírás-
nál is nagyon fontos a jutalmazás, a 
dicséret, a pozitív megerősítés. – Ez 
utóbbiakból pedig sosem elég, hi-
szen alapvető idegrendszeri műkö-
dés, hogy amiért jutalmat kapunk, 
azt fogjuk ismételni – hangsúlyozza 
a szakember.

Sz. A.

Az alsósoknak még nehéz a 
tankönyv szövegét átfogal-
mazni, ezért hajlamosak 

arra, hogy szó szerint tanuljanak, be-
magolják az anyagot. Ennek, tudjuk 
jól, nem sok értelme van, ezért már 
ebben a korban késztessük őket arra, 
hogy a tanultakat mondják el más-
képpen, saját szavaikkal.

A tanulás eredményessége szem-
pontjából nagyon hasznos, ha kér-
déseket fogalmaznak meg a kicsik. 
Játszhatunk velük például tanító 
néniset, azaz vajon holnap a tanító 
néni mit fog kérdezni ezzel kapcso-
latban? Hasonlóan jó játék, ha mi, 

szülők vagyunk a buta diák, akinek 
el kell magyarázni a leckét. Kísérle-
tek bizonyítják, hogy a társ tanítása 
hatékonyabb tanulást eredményez, 
mint a gyakorlás.

Fontos tanulási technikákat ala-
pozhatunk meg azzal, ha a lényeges 
és kevésbé lényeges megkülönbözte-
tésére is figyelmet fordítunk. Gyer-
mekünk emelje ki a szövegből a leg-
fontosabb szavakat, mondatokat. Ez 
az eljárás segíti a kulcsszavak memo-
rizálását, előkészíti a vázlatírás tech-
nikáját, amire felső tagozatban már 
nagy szükség lesz.

s.z.

Ne hagyjuk magára a gyereket!

Hogyan tanuljunk?

Megoszlanak a vélemények arról, hogy jó-e, ha együtt tanul a szülő a gyerme-
kével. Van olyan szakember, aki azt állítja, nem tartozik az anyai feladat- és 
szerepkörbe a közös tanulás, mégpedig éppen a gyerek érdekében, hiszen a 
tanulás az ő kötelezettsége, amit, ha nem teljesít, önállótlanná, a tanulás 
iránt érdektelenné, küzdeni nem tudóvá válik. Dr. Szakács Katalin, a Fővá-
rosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézményének vezetője, kli-
nikai gyermek szakpszichológus szerint azonban nem szabad magára hagy-
ni a gyermeket a tanulásban, igenis fontos neki a szülői segítség, különö-
sen alsós korban.

Praktikák

Érdemes a leckeírás előtt a gyermeknek és a szülőnek közösen kikészítenie 
azokat a füzeteket, könyveket, amelyekben házi feladat van. Ezután a szülő 
döntse el a sorrendiséget, majd kezdjenek nekilátni a feladatoknak. Ha látjuk, 
hogy a gyerek a tűrőképessége végéhez közeledik, tartsunk pihenőt, amikor 
mozoghat egy kicsit, kikapcsolhat.
Jó, ha a tanulásnak megvan az állandó ideje a napirendben, hiszen a rend-
szeresség nagyon fontos a gyermek számára, mint ahogy az az állandó hely 
is – akár a szobájában az íróasztalánál, akár az ebédlőasztalnál –, ahol a lecké-
jét írja. Figyeljünk arra, hogy a háttérben ne legyen olyan zaj – akár a televízió-
ból, vagy rádióból –, ami elvonhatná a figyelmét.
Az iskolai munkára való felkészülés nem fejeződik be a leckeírással. Eleinte kö-
zösen, majd később a gyermek önállóan állítsa össze a másnapra szükséges 
taneszközöket, persze a szülő mindig ellenőrizze, hogy sikerült-e mindent be-
pakolnia az iskolatáskájába.
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– A szakirodalom szerint a kom-
munikáció tartalmát mindig a befo-
gadó fél határozza meg, és ez azt je-
lenti, hogy mindig arra reagálunk, 
ahogyan a mondanivalót mi magunk 
értelmezzük. Ezért ne azon csodál-
kozzunk, ha a másik nem érti meg, 
amit mondtunk, hanem éppen ellen-
kezőleg, azon, ha megérti, amit mon-
dani akartunk – kezdte előadását Pál 
Feri atya.

Dimenziók

A kommunikációnak három di-
menziója van. Van egy alapvető 
szintje, ez az informatív szint. A má-
sodik az érzelmi szint, amelyen egy 
egyszerű kérdéssel már az érzéseink-
re is választ várunk, és ha ezt nem 
kapjuk meg, mellőzöttnek érezzük 
magunkat. Az érzelmi kommuni-
kációnak a társkapcsolatban, a szü-
lő-gyerek és a tanár-diák kapcsolat-
ban óriási jelentősége van, már csak 
azért is, mert a tartós kapcsolatok 
egyik kulcsa az érzelmi összetartozás 
kifejezése, megélése, átadása. A har-
madik dimenzió pedig a kapcsolati 
üzenet, amelyek minősége alapvető-

en meghatározza mind az életminő-
séget, mind a kapcsolatok minősé-
gét. Ez utóbbinak három fajtája van, 
megállapította meg John Goodman 
matematikus, informatikus és pszi-
chológus, a világ egyik legnevesebb 
családterapeutája. Az első az „el”, a 
második az „ellene”, a harmadik a 
„felé”.

Kutatások szerint azoknak a társ-
kapcsolatoknak, ahol a kapcsolati 

üzenetek többsége első és a második 
fajtába tartozik, 95 százaléka válás-
sal végződik, mivel ezek olyan dur-
ván hatnak a lélekre, hogy egy idő 
után már nem akarunk ilyen kapcso-
latban élni. A mai világban ugyanis 
a kapcsolat tartósságának egyik kul-
csa az elégedettség, például az érzel-
mi összetartozás által.

A férfi és a nő működése 

Az evolúció során a férfi arra szoci-
alizálódott, hogy leszedje a vadat, ha-
zavigye, eközben a stresszhormonok 
olyan mértékben felhalmozódtak 
benne, hogy otthon már csak a tü-
zet bámulta, várta, hogy lenyugod-
jon, képes legyen kipihenni magát, 
hiszen másnap újra kezdődik a vadá-
szat. A 21. század férfijának a tüze a 
képernyő.

A mai férfiak átlagéletkora alig 
haladja meg a két világháború kö-
zöttit, ma az a realitás, hogy a ma-
gyar férfi a nyugdíjrendszert nem ter-
heli meg. A mai férfinak nem tuda-
tos döntése, hogy este legyen nyu-
galom. Míg tévénézés közben a fér-
fi agyának 30 százaléka mutat aktivi-
tást, a nőkének 90. Ennek egyik oka, 
hogy míg a férfi mindkét agyfélteké-
jében van egy-egy, az érzelmekért 
felelős agyterület, a nőében ilyen 
nincs, mert az övében minden össze-
függ az érzésekkel, az érzelmekkel. A 
női agyféltekék között ráadásul több 
a szinapszis, mint a férfiakéban.

John Goodman kutatásai során 
arra jutott, hogy a párok esti konf-
liktusainak forgatókönyve nagyon 
jól leírható. A férfi a képernyő előtt 
bambul, a nő beszélgetést kezde-
ményez, de beleütközik a férfi valós 
vagy látszólagos távolságtartásába, 
ezért a beszélgetés – a nő részéről – 
durva nyitással kezdődik. Ilyen eset-
ben 10 százalék esély van arra, hogy 
az este jól végződik. Ha pedig ezek 
mindennapossá válnak, az pusztító-
an hat a férfira, és az egész kapcso-
latot kezdi aláásni, úgy, hogy csu-
pán 1 százalék esély van a kapcsolat 
fennmaradására. Mit jelent mind-
ez? Hogy csupán fél perc elég ahhoz, 
hogy tönkretegyünk egy estét. Ha 
pedig ezt gyakran csináljuk, akkor az 
egész kapcsolatot.

Szintén kutatások szerint 10 
konfliktusbeszélgetésből 8 esetben a 
férfi hagyja ott a nőt. Egyrészt mert a 
nők jobban bírják az ilyen helyzetet, 
másrészt élettani szempontból meg-
könnyebbülnek egy-egy ilyen kiro-
hanás után.

A konfliktus-
beszélgetés után 
a férfi stresszhor-
mon-szintje meg-
emelkedik, teste 
csak 2 óra múlva 
kerül normális ál-
lapotba, míg a nőé 
pillanatok alatt 
helyreáll, sőt, még 
meg is könnyeb-
bül. A férfi útja a 
hűtőhöz vezet, az 
evés pedig még 
rosszabbá teszi fi-
zikai állapotát. A 
férfi szervezete számára meglehető-
sen pusztító helyzet alakul ki, ezért 
van az, hogy a férfiak a konfliktusból 
inkább kilépnek, nemcsak fizikailag, 
hanem érzelmileg is.

Ugyanakkor az is érthető, hogy a 
nők miért kezdenek egy esti beszél-
getésnél durván nyitni, miért kezde-
ményeznek konfliktusbeszélgetést. 
A férfiak ugyanis – és ezt szintén ku-
tatások igazolják – sok mindent nem 
vesznek észre, akár a nő külső, akár 
belső változásairól legyen szó.

Stressz

Ezt követően a szakember áttért a 
stresszre. Mint elmondta, egy edzet-
len személy nyugalmi pulzusa 70 kö-
rüli, fizikai aktivitásnál egy perc alatt 
felmegy 180-ra, egy edzetté 40-ről 
megy fel 210-re. Stressz hatására a 
pulzusszám átlagembernél 240-re (!) 
nő, és stresszhelyzet után a psziché fél 
óra után tér vissza nyugalmi állapo-
tába. Stresszhelyzetben, 115-ös pul-
zusszámnál a finommotoros képes-
ségek tönkremennek, 160-nál meg-
szűnik az analizáló, elemző gondol-
kodás, bekövetkezik a memóriavesz-
tés, tönkremegy a szem-végtag koor-
dináció, sok esetben még szelektív 
süketség is kialakulhat. 180-as pul-
zusnál megszűnik a psziché működé-
se, csak az agytörzs, agyunk legősibb 
része működik, ami csak négy dolog-
ra képes; támadásra, menekülésre, 
védekezésre vagy lefagyásra. Ez azt 
is jelenti, hogy ha az agytörzsre bíz-

zuk a konfliktusbeszélgetést, az min-
den esetben pusztító kommunikációs 
kapcsolati formát eredményez. Mi-
nél nagyobb stresszként élünk meg 
egy konfliktust, csak olyan kapcsolati 
üzeneteink lesznek, amelyek rombol-
ják a kapcsolatot. Ez a szülő-gyerek 
kapcsolatra is igaz. Ha például a szü-
lő leckeírásnál elkezd kiabálni a gye-
rekével, ő nemsokára lefagyott álla-

potba kerül, nemhogy nem tud kon-
centrálni a feladatra, az elemző gon-
dolkodási képességének megszűnése 
miatt meg sem tudja oldani azt. Ezért 
stresszhelyzetben kommunikálni, és 
a kapcsolat szempontjából értékes 
üzenetet adni-venni lehetetlen. Ér-
tékes éveket veszítünk azzal, hogy 
folyamatosan veszekszünk, ahelyett, 
hogy átgondolnánk, az ilyenfajta be-
szélgetésekből mennyi jó származik. 
– Kapcsolatainkat nem a problémák 
teszik tönkre, hanem az, ahogy egy-
mással bánunk, amikor problémáink 
vannak – hangsúlyozta az atya.

A mai gyerekek zöme állandó-
sult magas stresszszintben él. Az ál-
landó kütyüzés, a döntési helyzetek, 
feladatok, amelyeket a felnőtt világ 
tempójában kell megoldaniuk, kró-
nikus stresszhelyzetet teremt szá-
mukra, ami úgy hat a pszichéjükre, 
mintha háborús övezetben nőnének 
fel, és ezek okozzák a magatartás- és 
viselkedészavarokat is.

A megoldás

Mit tehetünk? Forduljunk gyer-
mekünk, párunk felé nyitottsággal, 
hogy megértsük, mi miért történik. 
Legyünk együttérzőek, hogy a másik 
szempontjából is lássuk a helyzetet. 
Ezek eredményeként kialakul a má-
sik megbecsülése, amelynek kulcsa 
az, hogy a másik értékességét fel- és 
elismerjük. Végül legyünk képesek 
arra, hogy magunkat és a másikat 
biztonságba helyezzük.     Sz. A.

Stresszhelyzetben lehetetlen kommunikálni
Stressz és kommunikáció címmel tartott Pál Feri atya előadást november 20-
án. A mentálhigiénés szakember a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapít-
vány és a Külső-Pesti Tankerületi Központ meghívására érkezett kerületünkbe. 
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November 5-én, a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola ál-
tal szervezett, a Zongora története 
című multimédiás előadással kezdő-
dött az idei Erzsébet Napok. A ren-
dezvénysorozat ünnepélyes megnyi-
tóján Szabados Ákos polgármester 
először is megköszönte mindazok 
munkáját, akik részt vettek, részt 
vesznek a Pesterzsébeten immár 27. 
alkalommal megrendezett kulturális 
programsorozat szervezésében és le-
bonyolításában. 

– Amiért a köszönet jár, hogy 
ők pártállástól, gondolkodástól, 
mindenféle elköteleződéstől men-
tesen, csupán egyetlen dolgot, 
Pesterzsébet kulturális életét szem 

előtt tartva végzik ezt a munkát – 
fogalmazott.

Az idei Erzsébet Napok prog-
ramjainak, ahogy a korábbi évek-
ben is megszokhattuk, több hely-
szín ad otthont, a zeneiskolán kívül 
a Csili Művelődési Központ, a Pest-
erzsébeti Baptista Gyülekezet temp-
loma, az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Főplébánia-templom, valamint 
a Gaál Imre Galéria. Ebben az év-
ben is gazdag programkínálatból vá-
laszthatnak az érdeklődők; az isko-
lásokat szavalóverseny, helytörté-
neti vetélkedő és szónoklatverseny, 
a felnőtteket hangversenyek, kiállí-
tás és könyvbemutató várja. 

y.a.

Az Erzsébet Napok programso-
rozat keretében november 10-én a 
Baptista Templomban került meg-
rendezésre az I. Pesterzsébeti Kó-
rusfesztivál és Kamaraest. Az ese-
mény megálmodója és ötletgazdá-
ja Balásházi Bálint, a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője volt.

A program gördülékeny lebonyo-
lítását lelkesen segítettek a Baptista 
Énekkar tagjai. A rendezvényen hét 

kórus vett részt. A szereplők teljesít-
ményét neves szakmai zsűri értékel-
te, melynek tagjai B. Horváth And-
rea, a Magyar Kodály Társaság társ-
elnöke, a Kodály Zoltán Nőikar kar-
nagya, valamint Papp Károlyné szak-
tanácsadó voltak, akik az est végén 
szakmai értékelést adtak a karna-
gyoknak.

A kórusok a templomi környe-
zethez illő, mégis változatosan ösz-
szeállított műsorokat adtak elő ki-

emelkedően 
magas szín-
v o n a l o n . 
A diákkó-
rustól a női 
karon át a 
vegyeskarok 
is megmu-
t a t h a t t á k 
tudásukat a 
hálás, nagy 
l é t s z á m ú 
k ö z ö n s é g -
nek.  Han-
gulatos, szép 

estét tölthettünk együtt, jó érzés volt 
az együtt éneklés örömében látni a 
sok lelkes kórustagot, zongorakísérőt 
és karnagyot. A Lajtha László Zene-
iskola Fúvószenekarából alakult ka-
maraegyüttes is méltó módon, ran-
gosan képviselte a hangszeres kama-
razenét.

Az est koronája a remek hangzá-
sú közös ének volt, hangszeres kísé-
rettel. Kiváló kezdeményezés volt a 
kórusfesztivál, bízunk benne, hogy 
lesz még folytatása, ezzel is színesít-
ve Pesterzsébet kulturális életének 
palettáját.

s.z.

Megnyitó

Kórusfesztivál és kamaraest

Az Erzsébet Napok egyik kiemel-
kedő eseményén, a hagyományos Er-
zsébet bálon Szabados Ákos polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket 
és kívánt kellemes időtöltést Pester-
zsébet Önkormányzata és képviselő-
testülete nevében a 100 éves szüle-
tésnapját ünneplő Csili Művelődési 
Központ falai között, melyek a cen-
tenárium alkalmából megújultak.

A bált Dr. Hiller István ország-
gyűlési képviselő, a Parlament alel-
nöke nyitotta meg. – Minden évben, 
amikor összegyűlünk az Erzsébet-bá-

lon, köszöntjük az Erzsébeteket és 
emlékezünk névadónkra. Azt min-
denki tudja, hogy milyen gyönyö-
rű nő volt, hogy mennyire szerette a 
magyarokat, hogy egyfajta ellenállás 
volt a Habsburg-udvarban, amikor a 
szabadságharcunk leverése után ma-
gyarul kezdett tanulni. A történe-
lemkönyvek azonban kevesebbet ír-
nak arról, hogy hogyan tartotta meg 
szépségét évtizedeken keresztül. Bi-
zonyára tudják, hogy Sisinek milyen 
gyönyörű hajkoronája volt, azt már 
kevésbé, hogy az – mai mértékegy-
sége átszámolva – 8 kilogrammnyit 
nyomott, így erőteljesen húzta a fej-
bőrét, ezért minden társadalmi ese-
mény után egy társalkodónő masszí-
rozta a fejbőrét. Annak, hogy mivel 
ápolta haját, csak összetevőit tud-
juk, amelyek közé tartozott a tojás, 
a méz és egy meg nem nevezett ko-
nyakfajta, ez utóbbiból hajmosáson-

ként egy-másfél liternyit használt fel. 
A hajmosásban, ami egy teljes napot 
vett igénybe, hat-hét udvarhölgy se-
gédkezett, és háromhetente került 
rá sor.

Igazi nagy kihívója a francia csá-
szárné, III. Napóleon gyönyörű fele-
sége volt, aki teljesen különbözött 
a fehér bőrű, vékony, darázsdere-
kú Sissitől. A két hölgy megjelenése 
évtizedeken keresztül szimbolizálta 
a két nemzet viszonyát, ennek csak 
Ferenc József és Erzsébet fiának, Ru-
dolf trónörökösnek öngyilkossága 

vetett véget, mivel Sissi ettől kezd-
ve csak fekete ruhát viselt. Utolsó 
alkalommal, amikor színes ruhában 
jelent meg, egy gödöllői bálon, fehér 
hímzett ruhát viselt, amelynek gal-
lérja piros volt, övrésze pedig zöld, 
nemzeti lobogónkat szimbolizálva.

Az a valóban mérhetetlen tiszte-
let és szeretet, ahogy ő írt és beszélt 
magyarul, az a kedvesség, ahogy egy-
szerű közösségekhez tudott fordulni, 
hozta, hogy jó gondolkodású előde-
ink azzal a kéréssel fordultak az ak-
kori uralkodó udvarhoz, hogy a mi 
mai kerületünk akkori egy részé-
nek neve viselhesse Erzsébet ne-
vét, amelyhez az udvar még a király-
né életében hozzájárult – tudhatták 
meg a jelenlévők Hiller Istvántól.

A hajnalig tartó mulatságon a 
sztárzenekar a Hot Jazz Band, a ven-
dégművész Szekeres Adrienn volt.

y.s. 

Erzsébet-bál
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– Lassan olyan rajongótábora 
van, hogy megirigyelhetné néme-
lyik popsztár.

– Nagyon örülök, hogy az a faj-
ta munka, az a fajta szeretet, amit a 
zene iránt érzek, és ki akarok fejez-
ni, nemcsak számomra okoz örömet, 
hanem a közönségnek is. Ez a fajta 
szimbiózis szerintem egy olyan lég-
kört teremt, amelyben a fesztelen-
ség, a gátlások levetkőzése számom-
ra valami döbbenetes mértéket mu-
tat. A bátorság, és az, hogy egy mű-
vész fel meri vállalni önmagát, olyan 
dolgokat mer megvalósítani, amiket 
otthon nem gyakorol ki, csak akkor 
jön létre, ha úgy érzi, hogy barátok-
nak, szimpatizánsoknak, szeretet-
teljes embereknek ad elő. Ezt most 
már több ezer emberrel is érzem, a 
Müpában vagy a Zeneakadémián, 
és ez a legnagyobb boldogság, ha az 
ember önmegvalósít, és saját magá-
ból, a lelkéből folyamatosan újat tud 

mutatni. Hozzám a sors nagyon ke-
gyes. Ezt köszönetképpen kell mon-
danom azok felé is, akik sokat tettek 
azért, hogy harmincévesen ott tart-
sak, ahol tartok.

– Harmincadik születésnapját 
nagyszabású koncertkörúttal ün-
nepli, amely szeptember végén in-
dult.

– A „Balázs János 30” turné. Bu-
dapesten kezdődött, és Budapes-
ten fog végződni, miközben érinti 
Moszkvát, Rómát, Franciaországot, 
Vietnámot, Kolumbiát, Kanadát, Kí-
nát, tehát bejárom a világot. Lesz két 
téli koncert a fővárosban, december 

20-án, a Zeneakadémián, illetve feb-
ruár 25-én, a Müpában. Aminek na-
gyon örülök, hogy sok helyen lesz le-
hetőségem gyerekeknek is játszani. 
Ezeket az alkalmakat nagyon szere-
tem, a MOM Kulturális Központban 
is tartok minden hónapban ingyenes 
hangszerbemutató koncertet, ame-
lyekre 6 éves kortól jönnek a fiata-
lok. Ezek a koncertek interaktívak, 
odajöhetnek, kérdezhetnek, játszom 
mindig valami tematikus, mesés ze-
neművet, a Diótörőt, a Péter és a 
farkast. Úgy érzem, hogy valahogyan 
el kell juttatni a legfiatalabb gene-
rációnak a klasszikus zenének azt a 
csodálatos világát, amely jellemfor-
máló. Több mint tizenötezer gyerek 
látogatta idáig a hangversenyeimet, 
ami gyönyörű szép misszió. Remé-
lem, 20-30 év múlva, amikor ők po-
tenciális koncertlátogatók lesznek, 
igényük lesz a minőségi zenekultúra 
fogyasztására.

– Honnan a Cziffra György 
Fesztivál ötlete?

– Apai nagyapám csellóművész 
volt, aki budapesti bárokban is ze-
nélt, sok esetben Cziffra Györggyel. 
A munkakapcsolaton kívül rendkí-
vül szoros barátság volt köztük. Azu-
tán ’56-ban a nagyapám itt maradt, 
a mester elhagyta Magyarországot. 
Amikor visszaengedték játszani, ak-
kor találkoztak, és adott neki hang-
lemezeket. Ezeket a lemezeket meg-
örökölte édesapám, aki szintén zon-
gorista, de ő dzsessz zenész. Egészen 
pici gyerekkoromtól végigkövethető 
Cziffra György munkásságának ha-

tása az életemre. Három vagy 
négy lehettem, amikor az ő le-
mezeit hallgatva odamentem a 
zongorához, és a klasszikus ze-
nét hallva keresgéltem ki a bil-
lentyűkön a Liszt vagy Chopin 
melódiákat. Így indult el a zene 
szeretete bennem. Cziffra lett 
a kedvenc zongoristám, ráadá-
sul 11-12 évesen elolvastam az 
Ágyúk és virágok című életraj-
zi könyvét, és akkor kirajzoló-
dott előttem, hogy egy fantasz-
tikus ember volt. Nem értettem, 
akkor sem és most sem, miért 
nincs igazán valamilyen lenyo-
mata az életének itt, Magyaror-
szágon. Amikor külföldön jár-
tam – kamaszként játszottam 
Németországtól Japánig –, min-
denhol ismerték a nevét. Gon-
doltam egy nagyot 14 évesen, és 
elkezdtem emlékkoncertet adni 
a Zeneakadémián. Egy évben egyet 
csináltam, és ezeken általában 20-30 
ember ült. De én hittem benne, hogy 
van jövője, és a későbbiekben már 
telt ház fogadta a hangversenyeimet. 
Azután a feleségemmel kitaláltunk, 
hogy legyen egy fesztivál. Ugyan-
is az fémjelezné a legjobban Cziffra 
György színes munkásságát, sokol-
dalúságát, hiszen ő nemcsak zongo-
raművész volt, hanem volt egy ala-
pítványa is. Idén, az NKA támogatá-
sával a második fesztivált tartottuk, 
és az ősszel már a harmadikból ad-
tunk ízelítőt.

– Igen izgalmas a legújabb meg-
bízatása is, a most felépülő roma 
kulturális és oktatási központnak 
lesz a művészeti vezetője.

– Ez egy nagyon szép projekt, 
Cziffra Györgyről fogjuk elnevezni a 
központot, úgy gondolom, hogy mél-
tó módon képviseli majd a legmaga-
sabb szintű kultúrát. A roma kultúra 
valódi értékeinek bemutatása, integ-
rálása, úgy érzem, eddig váratott ma-
gára. Rendkívül sok olyan képzőmű-
vész, színművész, zeneművész van, 
aki a világon a legnagyobb elismert-
ségnek örvend, de akiről alig hallunk 
Magyarországon.

– Ez a központ a saját eszközei-
vel a magyar cigányság felemelke-
dését is szolgálja majd?

– Nagy célunk ezzel a központtal 
a magyar cigány társadalmat az érté-
kek felé terelni, de még fontosabb, 
hogy a cigány társadalom fogadja el 
a magyar társadalmat, és a magyar 

társadalom a cigány társadalmat. Mi 
a közös nevező? A kultúra, a zene, a 
művészetek. Mindig is az összefogás 
volt célravezető. Amire például nagy 
hangsúlyt szeretnék helyezni, az a 
patinás cigányzene egyfajta megújí-
tása és a fiatalok tanítása. A kávéhá-
zi régimódi cigányzenéről beszélek, 
amitől hungarikummá váltunk. Ma-
napság alig van étterem, ahol élőze-
nét lehet hallgatni és olyan igényes 
cigányzenét, amiért 50-60 évvel ez-
előtt a világ végéről is idejöttek, és a 
legnagyobb hegedűművészek is tisz-
telettel és alázattal beszéltek azok-
ról a prímásokról, akik sajnos már 
nincsenek köztünk. Szeretnénk do-
kumentálni az értékeket, hangfelvé-
teleket készíteni. Természetesen ez-
után jön az esélyteremtés, a bemu-
tatási lehetőség is, hiszen hiába ta-
nult meg mindent valaki a tanárától, 
ha nem tudja bemutatni. Színpadra 
kell emelni ezt a zenét, de hogy vala-
ki eljusson a koncertezésig, kell vala-
ki, aki ezt összefogja. Természetesen 
nemcsak a romákról és a romáknak 
fog szólni a központ, hanem ki fog-
ja nyitni a kapukat mindenfajta elő-
adás, szocializációs és edukációs te-
vékenység előtt. A legnagyobb mű-
vészek is jelen lesznek a központban, 
és ennek a kettőnek az összhatásá-
ból fog kialakulni egy olyan virágzó 
színfolt, ami nem akar versenyezni a 
Müpával és a Zeneakadémiával, sőt 
partnerkapcsolatot szeretnénk kiala-
kítani. 

Ditzendy Attila

Zenélni, tanítani, segíteni
Balázs János szeptemberben töltötte be a harmincat, de már Liszt Ferenc-dí-
jas, idéntől Érdemes  művész. A ragyogó tehetségű ifjú zongoraművész a pódi-
um mellett fesztivált szervez, és művészeti vezetője lesz az épülő roma kultu-
rális és oktatási központnak.
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A Gyulai István Általános Iskola a sport 
és a képzőművészeti tagozatáról híres, 
diákjai szebbnél szebb sikereket érnek el 
ezeken a területeken, de az utóbbi idő-
ben a matematikából elért eredményeik 
is kiemelkedőek. 
Öt évvel ezelőtt kezdődött a matematika 
oktatás reformja, amikor az önkormány-
zat lehetőséget adott arra, hogy cso-
portbontásban tanítsunk. Az új rendszer 
megfelelő alapot adott a matematika ok-
tatásának hatékonyabbá tételére. Az is-
kola vezetése minden segítséget meg-
adott, hogy az intézmény diákjai maga-
sabb színvonalú oktatásban részesülje-
nek. Az évek során a matematikát taní-
tó tanárok közössége igazi csapattá ko-
vácsolódott, amely már messze túlmu-

tat a munkatársi viszonyon. Célunk az 
volt, hogy a mumusnak számító tantár-
gyat megkedveltessük a gyerekekkel, és 
a tehetséges diákokat a versenyeken si-
kerélményekhez juttassuk.
Iskolánkban már hagyomány a kétéven-
te megrendezendő Matematikai Olimpia, 
amelyen a tantárgyhoz köthető érdekes, 
hétköznapokhoz kapcsolódó játékokban 
versenyezhetnek a diákok egy héten ke-

resztül. Ilyen módon a tanulók közelebb 
kerülhetnek a matematikához, és olyan 
diákok is győzelmet arathatnak, akik a 
tanterv szerinti oktatásban nem annyira 
kiemelkedőek. 
A tehetséges tanulók az országban meg-
hirdetett szinte minden matematikaver-
senyen részt vesznek, és érnek el egyre 
szebb eredményeket, amellyel öregbítik 
az intézményünk hírnevét, és dicsősé-
get hoznak a kerületünkre. A versenyek 
között is kiemelkedő a Matekguru csa-
patverseny, amelyen minden évfolya-
munk bejutott az országos döntőbe, il-
letve a legutóbbi Bolyai Matematika Csa-
patverseny, amely díjkiosztójára a felső 
tagozat minden évfolyama meghívást 
kapott. Már évek óta az iskolánkban ke-

rül megrendezésre 
a Matekguru terü-
leti döntője, mivel a 
versenyek rendezé-
sével is szeretnénk 
hozzájárulni a ma-
tematika népszerű-
sítéséhez. 
A diákoknak jó pél-
da a tanárok rész-
vétele a versenye-
ken, ahol nemcsak 
felkészítő tanár-
ként, hanem ver-
senyzőként is meg-
mérettetik magu-

kat. Legszebb eredményeiket a Medve 
Matek Szabadtéri matematika versenyen 
érték el, ahol az országos döntőbe jutot-
tak, illetve az idei Bolyai Csapatverseny, 
amelynek döntője még hátra van. 
A jövőben szeretnénk tovább folytatni 
az elkezdett utat, és sok olyan ötletünk 
van, amely megvalósítása az elkövetke-
ző évek feladata.        

B. P.

A Lajtha László AMI 50 éves fennállá-
sának alkalmából, Pesterzsébet Önkor-
mányzatának támogatásával, a kerületi 
iskolák tanulói lehetőséget kaptak arra, 
hogy ingyenesen részt vegyenek egy 
rendkívüli énekórán. Októberben 3 is-
kolából összesen hétszáz diák látoga-
tott el Tomasovszki Kata-
lin (a Lajtha László AMI ta-
nára) és Tóth Gergely Jó-
zsef (karmester, előadó-
művész) színes, vetítéssel 
egybekötött multimédiás 
előadására. 
A résztvevők megtudhat-
ták, hogyan kapcsolódnak 
össze a különböző tantár-
gyak a zenében, hogyan 
hat a klasszikus zene az 
élővilágra – emberre, nö-
vényre, állatra. Az előadás 

filmösszeállítása bővelkedett tudomá-
nyos érdekességekben, kuriózumban és 
humorban. 
Az előadók szeretettel várják Pesterzsé-
bet további iskoláinak jelentkezését a 
nem mindennapi programra.

s.z.

November 12-én tartották a pesterzsé-
beti német nemzetiségi nevelésben ré-
szesülő óvodások, iskolások hagyomá-
nyos Márton-napi ünnepségüket a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Pester-
zsébet (NNÖP) szervezésében. Délután 
az intézményekben emlékeztek meg a 
napról, majd este, lampionokkal a ke-
zükben, énekelve indultak a Városháza 
mellé, ahol csatlakoztak hozzájuk a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola német nyelvet 
tanuló diákjai.

Juhász Lajosné nemzetiségekért is fele-
lős alpolgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, és köszönte meg dr. Fekete 
Károlynénak, az NNÖP elnökének, hogy 
évről évre megszervezik a Márton-napot. 
Ezt követően a Német Nemzetiségi Gim-
názium és Kollégium egyik diákja idézte 
fel német és magyar nyelven Szent Már-
ton legendáját, majd az ünneplők sram-
lizene mellett forró teát és forralt bort fo-
gyaszthattak az NNÖP jóvoltából.

y.

A matematika újabb fellegvára

Rendhagyó énekóra

Márton-nap

A Bíró Mihály utcai Szabó Ervin könyv-
tárban minden évben megünneplik a 
Népmese napját. Idén a Batyu Színház-
ból Kontha Nelli járt az Elvarázsolt me-
sék című előadással a könyvtárban. A 
kerület iskoláiból, óvodáiból nagyon so-
kan jelentkeztek a programra, így végül 
egymás után két előadásra került sor. 
Az énekkel kísért előadásban klasszikus 
mesék, Móricz Zsigmond, Csukás Ist-
ván, Benedek Elek alkotásai elevenedtek 

meg, Nelli bevonta a gyerekeket is a já-
tékba, az egyik mese szereplői ők lettek. 
A bábok, tárgyak mind otthon is elkészít-
hető módon álltak össze, a gyerekek ma-
guk is elkészíthetik majd őket.
A Só című meséhez kapcsolódva só-liszt 
gyurmából sünit készítettek a könyvtá-
rosok a gyerekekkel, így mindenki ha-
zavihetett valamilyen ajándékot, emléket 
erről a napról.

Oravecz Krisztina

Elvarázsolt mesék

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Bolyais versenyzők
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A nevelési év elején néhány pesterzsébe-
ti család végiggondolta a lehetőségeket, 
hogy miként tudnának segíteni a kerüle-
ti óvodák alapítványainak. Úgy döntöttek, 
merész és újító vállalkozásba fognak: jóté-
konysági garázsvásárt szerveznek és bo-
nyolítanak le. Az akciót a közösségi mé-
diában is meghirdették, így a csatlakozni 
kívánó családoknak is lehetőséget terem-
tettek a segítő szándék megvalósításához.
Az adományok két csatornán keresztül 
gyűltek. Egyrészt az adományozók felaján-
lották a gyermekek kinőtt ruháit, már nem 
használt játékait, a családok felesleges-
sé vált eszközeit. Másrészt a garázsvásár 
napján ezeket a holmikat jelképes össze-
gekért megvásárolhatták az érdeklődők. 

Heteken át zajlott a szervezés, szállítás, 
raktározás, szortírozás, csomagolás. 
Több család és szülő hosszú napokon 
át tartó munkája meghozta a minden re-
ményt felülmúló eredményt. Az október 
6-án megrendezett vásáron 151 ezer fo-
rint gyűlt össze, melyet a szervezők a 
„Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodáért” ala-
pítványnak adományoztak.
Terveik szerint az akciót tovább folytat-
ják, mert tapasztalataik szerint a csalá-
dok szívesen támogatják ezen a módon 
a gyermekeik által látogatott óvodákat. 
Kedves Családok! Kedves Szülők! Ked-
ves Közreműködők! Kedves Adományo-
zók! Köszönjük szépen!

Varga Ibolya

– Örömteli és nagyszerű pil-
lanat az, amikor egy olyan 
emberre emlékezünk, és 
próbáljuk emlékét szó sze-
rint kőbe vésni, aki Pester-
zsébet életében közösséget 
teremtő tevékenységet foly-
tatott, és akinek életútját, ha 
végigtekintjük, e kerület tör-
ténetének rövid összefog-
lalóját is nyomon követhet-
jük. Dobray István ugyan-
is részese, és helyi szinten 
alakítója is volt az I. világháborút követő, 
a két világháború közötti, majd az azt kö-
vető időszaknak. Tevékenysége és mun-
kássága példaértékű, és amennyire volt 
lehetőségem megismerni, az volt a ta-
pasztalatom, hogy mindig jó szándékkal 
és az ügy iránti alázattal végezte munká-
ját, és lehetett így segítségére azoknak a 
diákoknak és felnőtteknek, akikkel kap-
csolatba került. Ő tanítani szeretett vol-
na, és tanított is a szó igazi értelmében. 
Többféle politikai és hatalmi rendszer 

át-, meg- és túlélője volt, de munkássá-
ga, szakmaisága és embersége töretlen. 
Példa ő valamennyiünk számára, az álta-
lam tapasztalt szerénység és közvetlen-
ség nagy segítség volt az én pedagógus-
pályám során is – mondta emlékező sza-
vaiban Szabados Ákos, majd befejezés-
ként hozzátette: – Köszönettel tartozunk 
munkájáért, és méltó megemlékezés e 
tábla kihelyezése annak az iskolának a fa-
lára, ahová több szállal is kötődött. 

y.a.

Jótékonysági garázsvásár Emléktábla-avatás
Október 26-án avatta fel Dobray István emléktábláját Szabados Ákos polgár-
mester a Lázár Vilmos Általános Iskola falán. A márványtábla leleplezése után 
a 2006-ban elhunyt pedagógus, karnagy, Pesterzsébet díszpolgára lánya, 
Dobray Judit helyezett el emlékkoszorút a család nevében.
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A hideg idő beköszönte, a ke-
vés napfény, a korai sö-
tétedés miatt csökken-

het a szerotoninszintünk, fáradtab-
bak lehetünk, mindez pedig általá-
ban együtt jár az ételek utáni foko-
zott sóvárgással. Éppen ezért ebben 
az időszakban is törekedjünk arra, 
hogy minél több időt töltsünk a friss 
levegőn mozgással, kikapcsolódással, 
amely testünket és lelkünket egy-
aránt feltölti.

A hideg hónapokban hajlamo-
sabbak vagyunk nehezebb, illetve 
több édes ételt enni, pedig ilyenkor 
is célszerű odafigyelnünk a megfele-
lő zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, 
egyrészt testsúlyunk, másrészt egész-
ségünk megőrzése miatt. 

Alapvetés, hogy mindig szezoná-
lis zöldség- és gyümölcsfélét fogyasz-
szunk, hiszen azokban van a legtöbb 
vitamin és ásványi anyag. Sokak-
ban él az a tévhit, hogy az év leghi-
degebb hónapjaiban ilyenek nincse-
nek, pedig ez korántsem van így. A 
téli idényzöldségek közé tartoznak a 
gyökérzöldségek (fehérrépa, sárga-
répa, pasztinák), a póréhagyma, a 
fokhagyma, a káposztafélék, a cék-
la, a burgonya, az édesburgonya, a 
sütőtök.

A gyümölcsök közül válasszuk 
az almát, a birsalmát, a gránátal-
mát, a körtét, a citrusféléket (cit-
rom, mandarin, narancs), a banánt, 
a kivit, a mangót, az ananászt vagy 
az avokádót.

Amit lehet, inkább nyersen fo-
gyasszunk, hiszen így hasznosulnak 
a legjobbak a bennük lévő hasznos 
tápanyagok, vitaminok. A zöldségfé-
lékből készíthetünk salátát, például a 
nyers savanyúkáposztához adhatunk 
felkockázott almát, apróra vágott li-
lahagymát, csíraféléket, majd önthe-
tünk rá ecetet és tökmagolajat.

Ha friss termék nem áll ren-
delkezésünkre, válasszunk inkább 
gyorsfagyasztott gyümölcsöket, zöld-
ségeket, hiszen ezek mínusz 180 fo-

kon, nyolc hónap táro-
lás után is – fajtától függő-
en – csupán 3-10 százalék-
nyit veszítenek vitamintar-
talmukból.

Ha megfőzzük a zöldsé-
geket, legjobban alacsony 
hőmérsékleten való páro-
lással őrizhetjük meg vita-
mintartalmukat, ráadásul 
a párolt zöldköret kevesebb 
kalóriát is jelent, mintha 
liszttel habart főzeléket kí-
nálnánk a feltét mellé.

A vízben főzött zöldségek főző-
levét használjuk fel levesek, főzelé-
kek, mártások, zöldségturmixok ké-
szítéséhez, mert a főzővízben az ás-
ványi anyagok és vitaminok egy ré-
sze kioldódik.

Még egy jó tanács: vegyünk erőt 
magunkon, és a nassolás iránti vá-
gyunkat inkább édes, ám hozzáadott 
cukrot és zsírt nem tartalmazó gyü-
mölcsökkel elégítsük ki, mintsem sü-
teménnyel.

z.n.

Télen is egészségesen

A karácsony a szeretetet ün-
nepe, de pechünkre ép-
pen év végére merülnek ki 

energiatartalékaink. A teendő azon-
ban számos, így érezhetjük azt, hogy 
inkább kihagynánk az év végi ünne-
peket.

Pedig nem szükségszerű, hogy így 
legyen. Karácsony minden évben 
ugyanakkor van, a titok, hogy idő-
ben és okosan készüljünk rá, mind 
mentálisan, mind fizikálisan.

Először is legyünk reálisak, vá-
lasszunk pénztárcánknak megfele-

lő ajándékokat, és olyan fogásokat 
a karácsonyi menübe, amelyek el-
készítése nem vonja el energiáinkat 
más, fontosabb dolgok elől.

A vásárlást megkönnyíti, ha rá-
kérdezünk szeretteinknél, mire is 
vágynak, így elkerülhetjük, hogy 
szabványajándékokat vegyünk, vagy 
olyat, amiből másik három is bekerül 
a fa alá. A menübe válasszunk olyan 
süteményeket és egytálételeket, ame-
lyeket akár hetekkel az ünnepek előtt 
is elkészíthetünk, és a mélyhűtőben 
tárolhatunk az ünnepi vacsoráig.

Legalább ennyire lényeges a ter-
vezés. Már december elején írjuk ösz-
sze teendőinket, és készítsünk időbe-
osztást. A lista elejére azok a felada-
tok kerüljenek, amelyek a legfonto-
sabbak a készülődés során. Hasznos, 
ha néhány sávot szabadon hagyunk 
naptárunkban, ezzel elkerülhetjük, 
hogy az óhatatlanul is 
bekövetkező egy-két 
nem várt esemény fel-
borítsa programunkat.

Ha a nagy család 
együtt ünnepel, a töb-
bieket is bevonhat-
juk az előkészületekbe, 
akár még a takarítás-
ba is, de egyes fogások 
elkészítésébe biztosan, 
ezzel is jelentős terhet 
vehetünk le vállunkról. 

Sok családnál ál-
landó vitaforrás, hogy melyik ünnep-
napot kinek a szüleinél, családjánál 
töltsék. Nehéz mindenkinek megfe-
lelni, és nem is megy kompromisszu-

mok nélkül. Kialakíthatunk példá-
ul egy rotációs rendszert, amelyben 
egyik évben az egyik, a következő-
ben pedig a másik családnál töltjük 
az ünnepeket.

Végül hagyjunk időt a pihenés-
re is: a nagy pörgésben álljunk meg 
néha, és szánjunk időt saját magunk-

ra. Egy nyugodt, nem kapkodós reg-
geli, egy kényeztető fürdő vagy egy jó-
gaóra is feltölthet az ünnepek előtti 
stresszes időszakban.          y.s.

Jön a hideg, és ahogy minden év-
ben, várhatóan idén is nemso-
kára megérkezik az influenzajár-
vány. Az eseten-

ként súlyos szövőd-
ményekkel járó be-
tegség elkerülésének 
legjobb módja az inf-
luenza elleni védőol-
tás, amit még most, 
december elején sem 
késő beadatni a házi-
orvosunkkal.

Ha azonban az ol-
tás valamilyen oknál 
fogva elmarad, akkor 
is vannak praktikák, 
amelyek megfogadá-
sával, betartásával megúszhatjuk az 
influenzát. Az első alapvető teendő 
a rendszeres kézmosás. Ahogy ha-
zaérünk, első utunk a fürdőszobába 
vezessen, ahol meleg vízzel és szap-
pannal legalább fél percig mossuk 
kezeinket.

Lényeges az is, hogy köhögés-
kor és tüsszentéskor ne a tenyerün-
ket tegyük a szánk, orrunk elé, ha-
nem egy papír zsebkendőt. Ha nincs 
kéznél, akkor a könyökhajlatunkat 
válasszuk. Felejtsük el a szövetzseb-
kendőt, a használt papír zsebkendőt 
pedig használat után azonnal dob-
juk ki, ne gyűjtsük a zsebünkben, és 
ne használjuk fel újra. A zsebkendő 
használata és kidobása után ismét 

irány a fürdőszoba, ismét kézmosás, 
amivel azt is megakadályozhatjuk, 
hogy a kórokozók a kezünkről más 

tárgyakra, felületekre vagy emberek-
re kerüljenek.

Ha pedig itt az influenzajárvány, 
lehetőség szerint kerüljük a mások-
kal való kézfogást vagy puszilkodást, 
a zsúfolt helyeket és a zárt helyisége-
ket. Azokat a tárgyakat, amiket má-
sok is használnak, nem csak mi – pél-
dául az asztalt, a számítógép billen-
tyűzetét vagy a kilincset –, rendsze-
resen töröljük le fertőtlenítő kendő-
vel. Mind lakásunkban, mind mun-
kahelyünkön rendszeresen, napjá-
ban többször szellőztessünk. Ilyen-
kor lehetőség szerint csináljunk hu-
zatot, tárjuk ki az ablakokat, így ér-
hetjük el, hogy rövid idő alatt kicse-
rélődjön a levegő.           dr.

Így kerülhetjük el az influenzát

Stresszmentes karácsony
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Manapság egyre népszerűbbek ha-
zánkban is a skandináv krimik, 
ami nem véletlen, hiszen egészen 

más stílusúak és hangulatúak, mint angol-
szász társaik. Gazdasági, oktatási és biztos 
még sok más szempontból is élen járó orszá-
gokról beszélünk, az emberben óhatatlanul 
is kialakul egy kép a hideg, érzelemmentes 
skandinávokról, akik jól rendszerezett min-
dennapjaikat élik egy steril országban.

Hát, nem így van. Ők is csak „emberek”, 
kétségekkel, kételyekkel, időnként szélsőséges 
viselkedési megnyilvánulásokkal, legalábbis ez 
derül ki Jesper Stein legújabb magyarul megje-
lent regényéből is.

A Szép álmokat, Feketerigó főhőse Axel 
Steen helyettes felügyelő, aki mind munká-
jában, mind magánéletében a szakadék szé-

lén táncol, önpusztító éle-
tet él, ugyanakkor mániá-
kusan keresi az igazságot 
mindkét oldalon. Hivatali 
és magánéletét nehéz kü-
lönválasztania, már csak 
azért is, mert volt felesége 
a jelenlegi főkapitány-he-
lyettes kedvese, ő pedig 
szintén munkája kapcsán 
ismerkedik meg potenci-
ális új barátnőjével, aki-
vel fél bizalmas kapcsolatot kialakítani. Min-
denközben kiderül, hogy egy sorozat-erőszak-
tevő több éve becsteleníti Koppenhága asszo-
nyait, fiatal lányait, nyomok pedig sehol nin-
csenek…

y-d
(Jesper Stein: Szép álmokat, Feketerigó. 

Kossuth Könyvkiadó, 2018)

Nem sok kinti munka akad az év utolsó hónapjában, 
azt a keveset viszont célszerű elvégezni, ha azt akar-
juk, hogy kertünk régi fényében pompázzon a kö-

vetkező idényben is.
A legfontosabb a lehullott falevelek összegereblyézése, 

amellyel lekerülhetjük egyrészt a gyep kirohadását, másrészt a 
benne meghúzódó kártevők, kórokozók áttelelését.

Ezt követően ellenőrizzük a gyepet, és az esetlegesen meg-
sérült részeket pótoljuk gyeptéglával. Ha a gyepet nagyon hi-
ányosnak találjuk, és még nem fagyos a föld, új gyepszőnyeget 
is lefektethetünk.

A füvön ezek után azonban már ne járkáljunk, ha az ned-
ves vagy fagyott, mivel az újbóli sérülésekhez vezet. Ha elke-
rülhetetlen, hogy többször, esetleg nehéz súlyokkal áthalad-
junk rajta, fektessünk le deszkákat, hogy megkíméljük.

Amennyiben az időjárás engedi, sövényeink, díszcserjéink 
és fáink téli metszését is megkezdhetjük december elején, ki-
véve a tavasszal virágzókat, így például az aranyfát, orgonát, 
gyöngyvirágcserjét, rózsaloncot.

Ha novem-
berben nem 
tettük meg, a 
fák és a cserjék 
alá szórjunk ki 
hosszú hatás-
tartamú mű-
trágyát, a fák 
vastag ágainak 
vágási felüle-
tét pedig ken-
jük be sebkeze-
lő anyaggal.

Készüljünk a fagyra, gondoljuk át, hogy mi mindenben te-
het kárt. Fagyérzékeny növényeink tövénél időről időre ellen-
őrizzük a takarást, kerti csapunkat, hétvégi házunkat víztele-
nítsük, nehogy elfagyjanak a csövek. A vízóra aknát vastag 
avar réteggel óvhatjuk a fagytól.                 -nd-

Új rovatunkban Lázár Chef ajánl gyorsan és köny-
nyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban 
egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez legalább 
olyan fontos szempont – a család apraja-nagyja szíve-
sen megeszik.

Lázár szerint szinte pillanatok alatt elkészíthető ez a 
sütőtökös-zsályás pite, nem kell sok időt a konyhában 
töltenünk vele. Ha hétvégén készítjük, marad idő a ki-
rándulásra, a barátok vagy a család látogatására, vagy 
éppen sorozatnézésre. Hétköznaponként pedig, amikor 
amúgy is időszűkében van mindenki, kifejezetten jól jön 
egy ilyen recept.

Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta
1 evőkanál mustár
250 g mascarpone
1 evőkanál kenyérmorzsa
6 zsályalevél
1 gerezd fokhagyma
1 kisebb sütőtök előre sütve, 

karikákra vágva
1 felvert tojás
liszt a szóráshoz

Elkészítés: 
A sütőt melegítsük elő 200 fokra. A tésztát nyújtsuk ki kör alakúra, helyezzük egy kiva-

jazott piteformába. Kenjük rá a mustárt, és szórjuk meg egy kis morzsával. Tegyük rá a tök-
szeleteket, és kenjük meg egy rétegnyi, a mascarponéból, morzsából, zsályalevelekből és ap-
róra vágott fokhagymából álló keverékkel. Erre megint egy sor tök, és egy újabb réteg krém 
következik, egészen addig, amíg el nem fogynak az alapanyagok.

A szeleteket mindig egyre beljebb rakjuk, hogy a pite csúcsos legyen. Sütőben 35-40 per-
cig süssük.

További receptek: Facebook/Lázár Chef Magazin, www.lazarchef.hu

KIKAPCSOLÓDÁS

Lázár Chef kedvenc receptjei

Skandináv módra

Decemberi kert

Következő számunk 2018. december 20-án jelenik meg
Lapzárta: 2018. december 4. 12 óra

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

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős 
szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, nyomdai 
előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Bu-
dapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Műve-
lődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Buda-
pest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Ba-
lázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Magyar Posta Zrt. • 
ISSN 2060-6044

Zöldsarok

Ajánló

Gasztronómia
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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

Beszélgessünk németül!
dec 5-én, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul! 
dec 19-én, 17.30-tól

Gasztro Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

dec10-én 17 órától
 

Kerekítő Egyed Ivettel 
Hétfői napokon 10.00: Mondókás 

móka; 11.00: Bábos torna

Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselője és 
a Mikulás közös fogadóórája

Panaszát, problémáját dobja 
a  puttonyba! 

dec. 5-én, 18.30 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

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 
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39. 

A kiállítás megtekinthető: 2018. no-
vember 14. – 2019. január 6.
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Neményi Lili est - 
Sanzonok, hangulatok
A műsor közreműködői a Színház - és 
Filmművészeti Egyetem hallgatói, 
zongorán közreműködik Termes Rita 
egyetemi docens. A műsort összeállí-
totta és vezeti Bagó Gizella professor 
emerita.
Időpont: 2018. november 21,. 16 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39.

Adventi Est
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
Időpont: 
2018. december 5.,  szerda,  17 óra

Adventi Koncert
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
Időpont: 
2018. december 13.,  csütörtök,  
17.30 óra

Fogyasztóvédelem: december 5-én, szerdán, 17 óra-
kor a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fo-
gyasztóvédelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket 
könyvtárunkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztó-
kat és vállalkozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi 
problémák megoldásában!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt december 5-én, 
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre 
Éva nénivel! Témánk: Honnan jön a Mikulás? – Bar-
kácsoljunk újrahasznosított anyagokból!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk 
szeretettel a babákat és szüleiket december 12-én, 
szerdán, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingye-
nes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad 
Frisch Tünde december 19-én, szerdán, 17 órakor! 
Készüljünk a karácsonyra! Gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt ajánljuk a programot.

A tested a tiéd, vigyázz rá! – Varga Orsolya gyógy-
tornász előadás november 28-án, szerdán, 17 órakor. 
Ezúttal a gerinc és a helyes tartás lesz a témánk.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától vá-
logathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

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

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolva-
sószoftver, NAVA pont.

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

Időszaki kiállításaink

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók!  

Könyvtárunk 
munkanap-módosulások miatt 

dec. 1-én és dec. 15-én zárva tart.

Rendezvényeink
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Október 3-án, hazai pályán, a 
Kruj Iván Sportcsarnokban rendez-
tük meg az NB II-es felnőtt csapat-
bajnokság nyugati régió „B” csoport-
jának oda- és visszavágó mérkőzése-
it. Ellenfeleink a NIKÉ SE, a Hala-
dás VSE és a Győri AC csapatai vol-

tak. Fiatal csapatunk tagjai minden 
egyes mérkőzésen odatették magu-
kat, ennek köszönhetően mind az 
odavágó, mind a visszavágó mérkő-
zéseket magabiztosan meg tudtuk 
nyerni, és magabiztosan jutottunk 
be a 2018. évi felnőtt NB II-es csa-
patbajnokság döntőjébe.

NB II-es csapatunk tagjai: Né-
meth Milán, Deák Zoltán, Tösmagi 
Attila, Molnár Botond, Lakatos At-
tila, Horváth Gyula, Varga Raul 
Csaba, Kovács Nikolasz, Horváth 
Zsolt, Polgár Ákos, Szilágyi Erik, 
Molnár Tamás, Kádár Péter Balázs, 

Birtalan Bendegúz, Fék Szabolcs, 
Kertész László, Starosciák Tamás, 
Starosciák Adrián, Kálmán Pé-
ter, Orosz Tibor.

Október 7-én a Soroksá-
ri Sportcsarnok adott otthont 
a kadet szabadfogású és női or-
szágos bajnokságnak. A közel 
200 birkózót felvonultató ver-
senyen szakosztályunk 18 spor-
tolóval állt rajthoz. Két válo-
gatott versenyzőnk, Matyi Vi-
vien (46 kg) és Tösmagi Atti-
la (65 kg) kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak, mindketten 

első helyen végeztek. Hörcsöki Ka-
milla (46 kg), Németh Milán (55 kg) 
és Deák Zoltán (65 kg) ezüstérmet, 
míg Ábele Péter (48 kg), Horváth 
Gyula (71 kg) és Birtalan Bende-
gúz (92 kg) bronzérmet vehettek át 
a verseny végén. Eredményeinknek 

köszönhetően 
második helyen 
végeztünk a sza-
badfogású csa-
patpontverseny-
ben.

Október kö-
zepén három 
rangos verse-
nyen jeleskedtek 
birkózóink. Ok-
tóber 13-án ha-
zai pályán ren-

deztük meg az utánpótlás kötöttfo-
gású csapatbajnokságot. Kezdésként 
a Túrkeve csapatát győztük le, majd 
újabb nagyarányú győzelmet mértünk 
a Kertváros csapatára is, végül az elő-
döntőben 25-13-ra a Budapesti Hon-
védot is sikerült felülmúlnunk.

 A másik ágról a Dorogi NC bir-
kózói érkeztek a mindent eldöntő fi-
náléba. Magabiztos győzelmek után 
26-12-re győztek büszkeségeink, így 
itthon tartották a 2018. évi utánpót-
lás kötöttfogású csapatbajnoki címet.

Utánpótlás bajnokcsapatunk tag-
jai: Németh Milán, Balázs Barna, Do-

mokos Roland, 
Tösmagi Atti-
la, Deák Zoltán, 
Horváth Gyu-
la, Varga Raul, 
Molnár Botond, 
Molnár Ta-
más, Horváth 
Zsolt, Birtalan 
Bendegúz, Ká-
dár Péter, Ko-
vács Nikolasz, 

Losonczi Dávid, Szőke Alex, Szilágyi 
Erik.

Ugyanezen a napon a BVSC bir-
kózócsarnokában rendezték meg a 
2018. évi Budapest területi szabad-
fogású diákolimpiai bajnokságot. 
A novemberi diákolimpia országos 
döntőjének selejtezőjén 33 birkózó-
val próbáltunk szerencsét. Együtte-
sünk összesen 21 érmet hozott el a 
BVSC-csarnokból (8 arany-, 6 ezüst- 
7 bronzérem).

Diák II-es eredményeink:
29 kg: 1. Kerecsanin Mátyás
32 kg: 1. Farkas Zsombor
32 kg: 2. Jász Bálint
35 kg: 1. Zhytovoz Petro
35 kg: 3. Farkas Márk
35 kg: 3. Weich Marcell 
38 kg: 3. Olasz Bende
38 kg: 2. Kiss Levente
42 kg: 3. Kovács Barnabás
50 kg: 2. Kertész Dominik
58 kg: 1. Budai András
54 kg: 2. Kornfeld Patrik
+ 69 kg: 1. Kis Mátyás
Diák I-es eredményeink:
46 kg: 2. Felkai Bendegúz
50 kg: 1. Kovács Olivér
54 kg: 3. Szalai Márk
58 kg: 2. Kosovics Márton
58 kg: 3. Kovács Bence
63 kg: 1. Zwick István
69 kg: 1. Nagy Gergely
69 kg: 3. Máltsik Zsombor

Október 14-én, vasárnap sem pi-
hentek birkózóink. A sikeres után-
pótlás csapatbajnokságot követő-
en többen másnap is szőnyegre lép-
tek, méghozzá a kecskeméti junior 
szabadfogású országos bajnokságon. 
A közel 130 birkózót felvonultató 
bajnokság során együttesünk három 
aranyérmet is bezsebelt.

A szabadfogású válogatott Mes-
ter Milán a 79 kilogrammosok kö-
zött diadalmaskodott. A kötöttfogá-
súak is jeleskedtek Bács-Kiskun me-
gyében. Losonczi Dávid a 92 kilo-
grammosoknál, Szőke Alex pedig a 

97 kilogrammosoknál szerzett bajno-
ki címet. 

Az aranyérmek mellett továb-
bi két ezüst- (Balázs Barna 57 kg, 
Orosz Tibor 125 kg) és egy bronzér-
münk (Magnucz Richárd 61 kg) is 
született, így a csapatpontverseny-
ben is magabiztosan az élen zártunk.

 Az év kiemelt sporteseménye a 
felnőtt világbajnokság volt hazánk-
ban, amelyet október 20-28. között 
Budapesten, a Papp László Sportaré-
nában rendeztek meg. Minden idők 
legnagyobb birkózó világbajnoksá-
gán két pesterzsébeti versenyző is 
szőnyegre léphetett.

Asharin Roman a szabadfogású-
ak 65 kg-os súlycsoportjában mér-
legelt, Roman a 31 fős mezőnyben 
nagyon erős sorsolást kapott, első 
meccsén a későbbi döntős indiaitól 
szenvedett 10-6-os pontozásos vere-
séget. Másnap a vigaszágon dél-ko-
reai ellenfél következett, akivel szin-
tén szoros meccset birkózott, végül 
azonban 9-5 arányú vereséget szen-
vedett, amely a verseny végét jelen-
tette számára. 

Sleisz Gabriella a női mezőny 65 
kg-os súlycsoportjában mérlegelt. 
Első ellenfele a nyolc közé jutásért a 
későbbi bronzérmes japán volt, aki-
től 8-0-ás vereséget szenvedett, így 
Gabi számára is véget ért a világbaj-
nokság.

A világbajnokság ideje alatt szak-
osztályunkhoz látogatott Mikhail 
Mamiashvili, a Nemzetközi Birkó-
zó Szövetség alelnöke, az Orosz Bir-
kózó Szövetség elnöke, továbbá az 
orosz és a  kubai delegáció is tisztele-
tét tette nálunk egy edzés erejéig, a 
soraikban Lopez Nunez, 3x olimpiai 
bajnok birkózóval. Mind az oroszok, 
mind a kubaiak meghívták szakosz-
tályunkat a saját országukba. Re-
méljük, ezek a találkozások egy hosz-
szú távú együttműködés kezdetét je-
lenthetik. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Felnőtt NB II-es Csapatbajnokság

Mikhail Mamiashvili látogatása az ESMTK birkózóinál

Kadet szabadfogású és női országos bajnokság
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Nem álltam meg, és odaléptem a 
barátai közt még a parton várakozó 
Melis Antalhoz:

– Tényleg önök a legeredménye-
sebb magyar evezősök? – kérdeztem.

– Olimpiai érmek szempontjából 
igen – válaszolta, hozzáfűzve: örül-
ne, ha a sportág jobbat produkálna, 
aranyérmet, de már csatlakozott is a 
többiekhez, akik a parton várakozó 
hajó köré gyűltek.

Miközben pózt álltak a fotográ-
fusoknak, nem maradhatott el a fél 
évszázada kötelező egymást zrikálás, 
ami legfőképp tisztes koruk okán je-
lentkező, itt szúr, ott szaggat jellegű 
megjegyzéseket eredményezett. Az-
tán elérkezett az idő, vállukra emel-
ték a hajót, és a lejtős vízparton ne-
kivágtak a közeli Kis-Dunának. Ka-
merák, fényképezőgépek követték 
az ezüst négyes lépéseit. Sőt, a nagy 
mutatványt, az evezést a Magyar 
Evezős Szövetség drónja is rögzítette 
a levegőből. Mégsem akármilyen év-
fordulót ünnepelhettünk!

Melis Antal örök szerelembe 
esett a vízzel, a folyóval, a Dunával. 
Nem véletlen, hogy napokkal ké-
sőbb ráckevei Kis-Duna-parti házá-
ban látott vendégül.

– Még pihenőidő van, de lassacs-
kán jönnek az evezősök – mutatott 
a lemenő napfényben fürdő nyugodt 
víztükör felé. – Mindössze 5 kilomé-
terre van a dunavarsányi evezős köz-
pont, ami még velünk nyitott 1968-
ban. Nincs nap, hogy a gyerekek ne 
kiabálnának be, amikor elhúznak a 
kert végében.

Mint megtudtam: nyugaton rend-
kívül népszerű az evezés, elsősorban 

az angolszász országokban, az egyete-
meken. Nálunk a kajak-kenu produ-
kál az ottanihoz hasonló, tömegesen 
kimagasló eredményeket, mindenfé-
le távokon, az evezős sport annyira 
konzervatív, hogy kizárólag kétezer 
méteres futamot rendeznek.

– Miért választotta éppen az eve-
zést?

– Tévedésből – hangzott Antal 
meglepő válasza.

Vékonydongá-
jú gyermekként 
gyógytornára járt, 
ahol javasolták, 
válasszon valami-
lyen sportot. A 
kajakra gondolt, 
azonban kereszt-
apja együtt dol-
gozott az evezős 
szakosztály veze-
tőjével, így oda 
íratták be.

– Láttam, hogy 
más ez, mint a ka-

jak, de nem szóltam, mivel két hét 
próbaidőn voltam. Az ötvenegy év 
alatt, amit ott eltöltöttem, rajtam 
kívül senki sem volt próbaidőn. Va-
lószínűleg nem láttak bennem fan-
táziát.

Mindenesetre pontosan járt az 
edzésekre. A siker nem maradt el, 
két esztendőre rá edzője feltette a 
kérdést: kivel szeretne egy hajó-
ban ülni?

– Kell netán valami sajátos te-
hetség a sportághoz?

– Modern gályaraboknak 
szokták gúnyolni az evezősöket. 
Ráadásul az egyedüli sportág, 
ahol a versenyzők háttal mennek 
a cél felé. Ezt is gúnyosan szokták 
megjegyezni.

Elárulta: rengeteget számít a 
technika, számtalan beállítási le-
hetőség adódik a hajón.

Közel négy év elmúltával 
érezte, hogy „kontaktba került” 
a hajóval, és amit csinál, azt az 
átveszi. Nemsokára öccsével ül-
hettek össze, és attól fogva, az 
1972-es müncheni olimpia kivé-
telével, mindvégig együtt húzták a 
lapátot. Mellettük későbbi feleségé-
nek bátyja lehetett a négyes harma-

dik tagja. Nem a 
rokoni kapcso-
latok inspirál-
ták az edzőt, két 
négyes legény-
ségéből válogat-
ta össze a csapa-
tot. A kettesek-
nek tartottak vá-
logató versenyt, 
amit a Melis fi-
vérek megnyer-
tek. Arra számí-
tottak, hogy eb-
ben a felállásban indítják őket, de a 
négyesbe kerültek.

– Az emlékevezésen még mindig 
sebek szakadtak fel a kimaradtak-
ban, akik nem nyertek Mexikóban 
– jegyezte meg Antal.

– Milyen emlékeket őriz az olim-
piáról?

– Öcsém a célba érkezés pillana-
tában elájult...

– Kihajtotta magát?
– Teljesen. Kérdéses volt, részt 

tud-e venni a díjátadáson. Magasan 
voltunk, a ritka levegő a második 
ezer méteren rendkívül megviselt 
mindannyiunkat, annyira oxigén-
hiányos állapotba kerültünk, hogy 
fél perccel rosszabb időt futottunk, 
mint bármikor addig.

Amikor évtizedekkel később 
megnézte a tévéfelvételt, akkor lát-
ta, hogy az NDK-sok csak a harma-
dik ötszázon tudtak „elmenni”. Az 
előfutamban még tíz másodperccel 
jobban teljesítettek a kelet-néme-
teknél. 

Az olimpiát követően szintén 
ezüstöt tudtak szerezni világverse-
nyen. Münchenben, 1972-ben, a 

Mexikóban kimaradtakat indították 
négyesben.

– Éppen a legjobb korban vol-
tunk, 25-26 évesek, akkor mi bán-
kódtunk.

Nyolcasban még két negyedik he-
lyet szerzett az 1971-es és a 73-as Eu-
rópa-bajnokságon.

Beszélgetés közben, a macska és 
a kutyák kíséretében lesétáltunk a 
kert végi vízpartra, ahol hangos há-
pogás fogadott a túloldalról.

– Egész évben etetjük a kacsá-
kat, mind a több mint félszázat, vala-
mint két hattyúcsaládot. Kijönnek a 
partra és a kezemből esznek – mond-
ta Antal, majd kukoricát szórt ki a 
stégre, kenyeret dobott a vízbe. A 
hatás nem váratott soká magára. A 
szomszéd partról már jöttek is a ka-
csák szép számmal.

Melis Antal elárulta, hogy a házat 
tizenhat éve vásárolták hétvégi nya-
ralónak. 1981-ig evezett, utána ve-
zetőedzőként folytatta, majd klub-
elnökként fejezte be pályafutását 

2011-ben, és akkor költöztek a Du-
na-parti kis paradicsomba.

Ditzendy Attila

Máig a legeredményesebb evezős egység
Az 1968-as mexikói ezüstnégyes mind a mai napig a legeredményesebb egy-
sége az evezés hazai történetének. A Melis fivérek, Antal és Zoltán, Csermely 
József, Sarlós György összeállítású csapat október végén, az ötven esztendő-
vel ezelőtti sikert megidézve szállt vízre a csepeli evezőstelepen. 
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ hajvágás, fes-
tés, dauer, női-férfi. 061/290 43 82

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

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díj-
talan! 0620/222 09 47

NAPI, HETI, HAVI TAKARÍTÁS 30 
éves tapasztalattal. Kiszállás díjtalan! 
0620/554 84 93

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

NYUGDÍJAS SZŰCS bundák javítását, 
tisztítását vállalja 10 és 16 óra között. 
061/282 42 47

ÜGYES fodrász, 20 éves tapasztalat-
tal, házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 
0630/617 29 17

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55 
90, Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.
hu

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

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-

szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

ÁLLÁS

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

CSOMAGOLÓANYAGOT gyártó üzem 
betanított munkás pozícióra kollégákat 
keres azonnali kezdéssel teljes és rész-
munkaidőben. Feltétel: jó fizikum, ter-
helhetőség. 1183 Bp., Akadály u. 15., 
tel.: 06-1/296-0370

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika, kémia, informati-
ka korrepetálás elsősorban középisko-
lásoknak. Tel: 0630/788 30 16  

Apróhirdetések felvétele

A következő lapszám 2018. december 20-án jelenik meg, 
hirdetésfelvételi időpontok: 

december 5. szerda 12.30-14.30 között,
 december 7. péntek 9.30-11-ig.

a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési 
Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

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
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Az eseményen Harót János, az ESMTK 
elnöke köszöntötte a megjelenteket. – 
Ez a pálya az 1930-as években épült, 
földes-salakos pálya volt, viszont olyan 
futballistákat látott játszani, mint Pus-
kás, Czibor, Kocsis, Albert és Bene, 
amire csak büszkék lehetünk. Ezen a 
pályán olyan játékosok nevelkedtek, 
akik a magyar válogatottban és nemzet-
közi szinten futballoztak, többek között 
Kocsis György, Bárányos Zsolt, Vas-
kó Tamás és Szalay Ádám. Szeretnénk 
a jövőben is olyan játékosokat nevelni, 
és ehhez a feltételeket megteremteni, 
hogy az ESMTK utánpótlása is hozzájá-
rulhasson a magyar labdarúgás legma-
gasabb szintre viteléhez, az erzsébeti 
klub hírnevének továbbviteléhez. Ma a 
sportszakmában a megfelelő feltételek 
nagyon fontosak, ezek első lépcsőfoka 
az új pálya elkészülésével megterem-
tődött. Ezt a lépcsőt tovább kell mász-
nunk, a füves pálya lelátóval való kör-
beépítésével, új öltözőrendszer kialakí-
tásával, a pálya fűthetővé tételével – fo-
galmazott.

Szabados Ákos polgármester a pálya át-
adása előtt elmondta: – Jelentős ered-
ményt sikerült elérnünk, családi hangu-
latú telepet kialakítanunk, maga az élő-
füves terület a főváros, ha nem az or-
szág egyik legjobb minőségű pályája. Ez 
az egyesület immár több mint száz esz-
tendeje családi-baráti közösséget alkot, 
nagyszerű embereket nevelt ki sorai-
ból. Méltán lehetünk büszkék a mosta-
ni játékosainkra is és a szurkolókra, akik 
minden egyes hazai mérkőzésen itt van-
nak, biztatják kedvenceiket. Ez össze-
kovácsolja, összetartja őket is és mind-
azokat, akik lehozzák ide gyermekeiket. 
Az ESMTK Pesterzsébet közösséget te-
remtő, közösséget építő pontja, amiben 
nagy szerepe van az egyesület edzőinek, 
vezetésének, Harót Jánosnak, aki több 
mint 30 éve irányítja az ESMTK-t.

s.z.

Ötödik alkalommal szervezi meg a 
duatlhon.hu a Forralt bor futást, amely 
idén december 8-án 10 órakor rajtol az 
Eperjes utca – Vasút sor kereszteződé-
séből. A táv 6,4 kilométer, amelyet négy, 
1,6 kilométeres kör lefutásával kell telje-
síteni úgy, hogy minden kör végén egy 
kis pohár forralt bort kell meginni. Az 
alsó korhatár 18 év, az abszolút női és 
férfi 1-3. helyezett kap díjat. Online ne-
vezés és információ: www.duathlon.hu/
versenyek.             s.

A verseny főszervezője, Benyeda Tibor 
a megnyitón elmondta, hogy a verseny-
sorozat elérte a célját, magas színvona-
lú mérkőzéseket tudnak biztosítani a te-
hetséges utánpótlás sakkozók számára, 
hiszen versenyről versenyre nemzetkö-
zi címviselő sakkozókkal mérkőzhetnek 
meg. A sakktornát Kovács Eszter alpol-
gármester nyitotta meg, aki kiemelte a 
sport fontosságát a kerületben.
A problémamentes lebonyolítást pro-
fi stáb garantálta. A versenyigazga-
tó, egyben a főbíró Horváth Csaba 
Fide-mesterjelölt volt, munkáját orszá-
gos versenybírók – Akóts Gábor Fide-
mester, Németh Gergely és Pákozdi Fe-
renc – segítették.
A versenyt két csoport-
ban bonyolították le, az 
erősebb sakkozók a 2200 
élő-pontszám alatti cso-
portban, míg a feltörek-
vő ifjú tehetségek az 1600 
élő-pontszám alatti cso-
portban versenyezhettek.
A kiemelt csoport hatal-
mas küzdelmet hozott, mi-
vel csak az utolsó fordu-
lóban dőlt el a végleges sorrend. A ver-
seny győztese Kormos Ádám mester-
jelölt lett, aki 6 mérkőzésből 5,5 pontot 
szerzett. Őt követte hat versenyző, akik 
egyaránt 5 pontot szereztek. A 2. helyen 

a még csak 14 éves Karácsonyi Gellért 
végzett, míg a dobogó harmadik fokára 
Németh Miklós léphetett. A legjobb női 
versenyző különdíját Tóth Nikoletta, a 
legjobb szeniorét Piroska István, a leg-
jobb ifiét pedig Karácsonyi Gellért kapta.
Az 1600 élő alatti csoportban is nagy 
volt a harc, a többségében 8-14 éves 
sakkozók napi több órát küzdöttek egy-
mással. A verseny győztese a még csak 
9 éves Mátyássy Lázár lett, aki csak az 
utolsó fordulóban botlott. Második he-
lyen Domonkos József végzett, a har-
madikon pedig Vidák Boglárka.
Érdekesség, hogy az első négy helyen 
azonos ponttal végeztek a versenyzők, 

közöttük a mezőnyérték-számítás dön-
tött. A legjobb 10 év alatti lány különdí-
ját Kovács Réka, legjobb 10 év alatti fiú-
ét Mátyássy Lázár kapta. 

s.

Új műfüves pálya

Forralt bor futás

Nemzetközi sakkverseny

November 12-én az Ady iskola adott ott-
hont a kerületi asztalitenisz diákolimpiá-
nak. A megmérettetésre 5 iskola nyolc-
vankilenc diákja érkezett, akik 3 korosz-
tályban, 2 nemben játszottak, egyszerre 
8 asztalon.
A 3-4. évfolyamos lányoknál Fekete Anna 
(Gyulai István Általános Iskola) bizonyult 
a legjobbnak, a fiúknál Fódi Gergő (Zrí-
nyi Miklós Általános Iskola). Az 5-6. év-
folyamos lányok versenyét Bíró Banita 
(Nagy László Általános Iskola és Gimná-
zium) nyerte, a fiúkét Kmeczó Csaba (Jó-
zsef Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola). A 7-8. évfolyamon a lányok 

közül Garam Viktória (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) győzött, míg a fiúknál Fe-
kete Boldizsár, szintén a József Attila is-
kolából.
A középiskolások viadalán, melyre két 
nappal később került sor, szintén 5 is-

kolából huszonheten vettek részt. A lá-
nyok közül Raibl Rebeka (BGSZC Eötvös 
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája) lett az első, a fiúknál a szintén 
az Eötvösbe járó Ürge Krisztián.

y.s.

Asztalitenisz 
diákolimpia

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

November 2-a és 4-e között rendezték a XVI. Art Pub Kupa nemzetközi Fide 
sakkversenyt kerületünkben, az Art Pub étterem dísztermében, többek között 
Pesterzsébet Önkormányzata támogatásával. A háromnapos viadalon össze-
sen 146 versenyző ült asztalhoz, akik az ország különböző területeiről, illet-
ve külföldről (Ausztria, Kanada, Franciaország, Új-Zéland, Románia, Szlová-
kia, Törökország) érkeztek.
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