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A napirendek előtt Dr. Hiller Ist-
ván országgyűlési képviselő, a Parla-
ment alelnöke kért szót. Köszöntő-
jében gratulált a megválasztott kép-
viselőknek, és megköszönte a pest-
erzsébetieknek, hogy élve állampol-
gári jogukkal, nagy számban részt 
vettek az önkormányzati választáso-
kon. – Nagy felelősség van Önökön, 
és őszintén remélem, hogy a legjobb 
módon, Pesterzsébet érdekeit képvi-
selve tudnak élni a választoktól ka-
pott felhatalmazással. Kérem szé-
pen a többséget és a most kisebb-
ségben maradtakat is, hogy – miu-
tán a kampánynak vége –, innen-
től kezdve Pesterzsébetért dolgozza-
nak, tapasztalatuk és elkötelezettsé-
gük erre az útra terelje Önöket. Ké-
rem a többséget, hogy fontolja meg 
minden alkalommal a kisebbség ál-
tal megfogalmazott véleményeket, 
és próbáljanak a kerület érdeké-
ben együtt dolgozni. Országgyűlési 
képviselőként természetesen min-
den képviselő rendelkezésére állok. 
Amikor tudok, részt veszek a képvi-
selő-testületi üléseken, és továbbra 
is csak a legszükségesebb esetekben 
szólalok fel – fogalmazott.

* * *
Pesterzsébet megválasztott két új 

alpolgármestere megkezdte munká-
ját – tájékoztatta a jelenlévőket a 
két ülés között eltelt időszak mun-
kájáról szóló beszámolójában Sza-
bados Ákos. A polgármester el-
mondta, hogy az általános helyet-
tese Kovács Eszter, akinek hatáskö-
rébe a bölcsődei és óvodai nevelés-
sel, a nemzetiségi önkormányzatok-
kal és civil szervezetekkel kapcsola-
tos ügyek, valamint a szociális terü-
let tartozik. Nemes László az infor-
matika, a környezetvédelem, a sport 
és a közbiztonság területéért felelős.

* * *
Csaszny Márton (MSZP) javasla-

tára a képviselők egyhangúan meg-
szavazták, hogy a polgármester kez-
deményezze a Fővárosi Önkormány-
zatnál az Alsóhatár út négy belátha-
tatlan kereszteződésére, valamint az 
Előd utca közlekedésére vonatkozó-

an az utcák helyzetének rendezését.
* * *

Egyhangúan döntöttek a képvi-
selők jövő évi munkatervükről. E 
szerint 2020-ban 9 alkalommal ülé-
sezik a testület, január 16-án, feb-
ruár 13-án, március 19-én, ápri-
lis 23-án, május 28-án, július 2-án, 
szeptember 17-én, október 22-én és 
december 3-án. A közmeghallgatás 
2020. szeptember 17-én lesz.

* * *
A 2020. évi pénzügyi kötele-

zettségvállalásokról szóló javaslat-
ban módosító indítványként szere-
pelt a polgármesteri hivatal dolgozói 
alapilletményének 10%-os emelése. 
Komoróczy László (MSZP) hozzá-
szólásában felhívta a figyelmet arra, 
hogy a törvény által előírt alapillet-
mény 2008 óta nem változott, ösz-
szege 38 ezer 650 forint. Miután az 
önkormányzatoknak joguk van en-
nek emelésére, Pesterzsébet Önkor-
mányzatának képviselő-testülete az 
elmúlt három évben emelte az ösz-
szeget, 2017-ben 41 ezer, 2018-ban 
45 ezer, idén pedig 48 ezer forintra. 
A képviselő javasolta, hogy az ösz-
szeg további emeléséről ne a mosta-
ni ülésen döntsenek, hanem a jövő 
évi költségvetés készítésekor tér-
jenek vissza rá. A javaslatot Rabel 
Krisztina (Fidesz), a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke is támogatta, így a képvi-
selők végül a módosító javaslat nél-
kül, egyhangúan fogadták el a napi-
rendi pontot.

* * *
Az ülésen elfogadták az Integrit- 

XX. Kft. ügyvezetője által benyúj-
tott, 2020. évre vonatkozó, a pia-
cok működtetéséhez szükséges 59 
millió forintos támogatási kérelmet. 
Potoczky Attila ügyvezető indoklása 
szerint a piacok bevétele folyamatos 
csökken, ugyanakkor a létesítmé-
nyek fenntartására és karbantartá-
sára fordítandó költség nő.

Szőnyi Attila (Momentum) hoz-
zászólásában arra hívta fel a figyel-
met, hogy a piacok nyitvatartását a 
vásárlói igényekhez kell igazítani, és 
meg kell oldani a parkolási problé-

mákat is. A frakció véleménye sze-
rint elkülönített parkolóhelyet kel-
lene kialakítani az árusoknak, a piac 
közvetlen környékén a parkolási 
időt korlátozni, ami alól az ott élők-
nek ugyanakkor mentességet bizto-
sítani. Foglalkozni kell a piacra tö-
megközlekedési eszközzel érkezők-
kel is, hiszen a kerületi buszmegállók 
nagy rész nem fedett, Pesterzsébet 
több pontjáról pedig nem lehet át-
szállás nélkül megközelíteni a piacot.

Juhász Lajosné (Fidesz) erre rea-
gálva elmondta, hogy képviselőtár-
sa nyitott kapukat dönget, hiszen az 
elmúlt években több képviselőtársa 
a Fidesz frakcióval együtt már több-
ször kérte az elhangzott javaslatok 
teljesítését. Mint fogalmazott, na-
gyon nehéz kérdések ezek, és nyil-
ván anyagi függvénye is van, de re-
méli, hogy ebben a ciklusban sikerül 
megoldani a helyzetet.

„A 24. órában vagyunk, sőt, bizo-
nyos értelemben azon is túl”, mond-
ta Szabados Ákos, hiszen a piaccal 
kapcsolatban több évtizede húzódó 
jogi folyamatok végére kellene most 
már pontot tennie a képviselő-tes-
tületnek. A parkolással kapcsolat-
ban a polgármester felvetette par-
kolóház építését, ugyanakkor jelez-

te, hogy ismervén a szomszédos ke-
rületekben a fizetős parkolási rend-
szer működtetésével folyamatosan 
fellépő problémákat, nem biztos, 
hogy ez megoldaná a helyzetet.

* * *
Mach Péter (Párbeszéd) és Szőnyi 

Attila javaslatára kerületünk is csat-
lakozott az Átlátszó.hu, a K-Monitor 
és a Transparency International Ma-
gyarország civil szervezetek által ja-
vasolt „Ez a Minimum!” átlátható-
sági programhoz. A javaslat elfo-
gadásával folytatódhat a Pesterzsé-
beten 2015 januárjában megkez-
dett munka, nőhet az átláthatóság 
és részvételibbé válhat a döntésho-
zatal. A program megvalósításával a 
lakosok és az érdeklődő szervezetek 
könnyen tudnak majd tájékozódni 
az önkormányzat és a tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálko-
dásáról, a költségvetés bárki számá-

ra érthetővé és összehasonlítható 
formában elérhetővé válik. A ciklus 
közepére pedig bevezethetnek egy 
olyan döntéshozatali mechanizmust, 
amelyben az állampolgárok közösen 
dönthetnek közpénzek egy részének 
felhasználásáról, vagyis megvalósul a 
részvételi költségvetés intézménye.

Sz. A.

Városházi napló
Első rendes ülését tartotta az újonnan megalakult képviselő-testület novem-
ber 14-én. A képviselők döntöttek többek között a jövő évi munkatervükről, a 
2020. évi előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról, a rászorulóknak jut-
tatandó karácsonyi ajándékcsomagokról, valamint az Integrit-XX. Kft. műkö-
dési támogatásáról.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG
A jogosultsági kör bővítésével idén a tavalyinál 300-zal több, ösz-

szesen 1100, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő, kora és egészségi állapota miatt rendsze-
res gyógyszerszükségletű lakos, a lakásfenntartás kiadásait nehezen vi-
selő és már hátralékot felhalmozó háztartás, illetve gyermeket nevelő 
pesterzsébeti család kap karácsonyi ajándékcsomagot. Ami ezen kívül 
jó hír az érintetteknek, hogy a baloldai pártok javaslatára – amelyet a 

Fidesz frakció is támogatott – a csomag értéke is nőtt, mégpedig 8 ezer-
ről 10 ezer forintra. Az érintettek december 13-áig vehetik át a téli idő-
szakban egyébként felmerülő többletkiadások terheinek enyhítését, va-

lamint az ünnepre való felkészülést segítő karácsonyi csomagot.
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Nap mint nap ott vannak 
a rászorulók, az idősek mel-
lett, támogatják, ápolják, el-
látják őket, vagy éppen gon-
doskodnak a legkisebbekről, 
illetve rendben tartják köz-
területeinket. Őket, a szo-
ciális ágazatban dolgozó-
kat ünnepeljük, az ő áldo-
zatos munkájukat, szolgála-
tukat ismeri el Pesterzsébet 
Önkormányzata évről évre 
a Szociális Munka Napján.

– Az ünnep legfőbb cél-
ja azon kollégák köszöntése, 
akik plusz teljesítménnyel 
járultak hozzá ennek a te-
rületnek a fejlődéséhez, fej-
lesztéséhez, akik helytálltak 
a nem könnyű körülmények 
között az elmúlt időszakban 
– mondta köszöntőjében 
Szabados Ákos. A polgár-
mester hangsúlyozta: – Ko-
molyan vesszük nemcsak a 
közös munkát, de a közös 

gondolkodást is az intézmé-
nyeinkkel, amelynek remél-

hetően kézzel fogható, érez-
hető változásai is lesznek az 

előttünk álló időszakban.
y.s.

A Vörösmarty utcai há-
ziorvosi  rendelő munkatár-
sai szomorúan tudatják, hogy 
dr. Hunyadi Péter Pál házior-
vos, aki 55 éven át dolgozott 
Pesterzsébet alapellátásában 
1964-től körzeti, majd 1992-
től háziorvosként, életének 
83.évében, türelemmel viselt 
súlyos betegség után novem-
ber 8-án elhunyt.

dr. Rurik Imre

Kitüntetések a Szociális Munka Napján

Búcsúzunk

A szociális ágazat dolgozói közül huszonnégyen vehettek át 
elismerést, illetve hűségjutalmat a Szociális Munka Napja al-
kalmából rendezett kerületi ünnepségen november 13-án. 

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő fogadóórá-
ja december 5-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP 
Pesterzsébeti Önkormány-
zati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  
84/A).

A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat 

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Ideje: 2019. december 4-e 16.00 óra

Helye: Civil Ház 
Címe: Budapest XX. ker., Vörösmarty u. 180. 

A Budapest Pesterzsébeti Ukrán 
Önkormányzat 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Ideje: 2019. december 3-a 9.00 óra

Helye: Civil Ház 
címe:  Budapest XX. ker., Vörösmarty u. 180. 

A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Ideje: 2019. december 3-a 15.00 óra 

Helye: Civil Ház
Címe: Budapest XX. ker., Vörösmarty u. 180. 

Kitüntetettek
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja 2019
Kóti Krisztina, a Humán Szolgáltatások Intézménye 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője
Tőkés Lászlóné, a Kossuth Bölcsőde gazdasági ügy-
intézője
Dányi Zoltán, Pesterzsébet Önkormányzatának Szo-
ciális Foglalkoztatója kertészeti dolgozója

Az Év közalkalmazottja 2019
Nédó Mária, Pesterzsébet Önkormányzatának Szoci-
ális Foglalkoztatója kertészeti dolgozója
Szarvas Istvánné, a Humán Szolgáltatások Intézmé-
nye Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ kony-
hai dolgozója
Nagy Barbara, a Humán Szolgáltatások Intézménye 
Nagy Győry Szociális Szolgáltató Központ gondozója
Károlyiné Aranyi Tímea. a Köztársaság Bölcsőde kis-
gyermeknevelője

Elismerő oklevélben részesült:
Rendesné Molnár Henrietta, a Család- és Gyermek-
jóléti Központ iskolai és óvodai szociális segítő cso-
port munkatársa
Jánosi Attila, a Humán Szolgáltatások Intézménye 
Foglalkoztatási Központ nyomdai munkatársa
Bákonyi Gábor, a Család- és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsere

20 éves hűségjutalom:
Deák Krisztina, a Köztársaság Bölcsőde mosónője
Szligán Brigitta, a Köztársaság Bölcsőde szakácsnője
Szebeni Attiláné, a Mártírok Bölcsőde kisgyermekne-
velője
Bagdi Ildikó, az Ady Bölcsőde szakácsnője
Balsai Jánosné, Pesterzsébet Önkormányzatának Hu-
mán Szolgáltatások Intézménye gazdasági ügyinté-
zője
Kormos Lászlóné, Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatója közfoglalkoztatási csoport-
vezetője

30 éves hűségjutalom
Ócsainé Kemény Andrea, a Vörösmarty Bölcsőde kis-
gyermeknevelője
Mózesné Gerebes Erzsébet, a Kossuth Bölcsőde kis-
gyermeknevelője
Híres Angéla,  a Humán Szolgáltatások Intézménye 
Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozá-
si központ vezetője. 

35 éves hűségjutalom
Nyáriné Németh Anikó, a Kossuth Bölcsőde kisgyer-
meknevelője
Timár Ferencné, az Ady Bölcsőde dajkája

40 éves hűségjutalom
Váradi Angéla, a Humán Szolgáltatások Intézménye 
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ idősek át-
meneti otthona ápolója

Intézményvezetői jutalomban részesült:
Ódor Terézia, Pesterzsébet Önkormányzatának Hu-
mán Szolgáltatások Intézménye vezetője
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A Himnuszt követően Szabados Ákos polgármester nyitotta meg az 
ülést, majd elkezdődött a kitüntető címek átadása. 

Pesterzsébet Kultúrájáért 2019

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató és az irányítása alá tartozó intézmé-
nyek országosan elismertek mind a szakma, mind a művészet iránt érdeklő-
dő közönség körében. 

Vezetése alatt a Pesterzsébeti Múzeum életében folyamatos fejlődés ta-
pasztalható. Kurátorként számos – a hazai művészeti palettán kiemelkedő 
– kiállítást rendez. E mellett szakíróként és művészettörténészként, tudomá-
nyos munkájával öregbíti Pesterzsébet jó hírnevét. 

Rendszeresen ír művészettörténeti könyveket, hozzájárulva a fiatal ge-
neráció képzéséhez is. Kiemelkedő művészi grafikai munkájával a Pester-
zsébeti Múzeum, a Gaál Imre Galéria, valamint a Rátkai – Átlók Galéria 
meghívóin, plakátjain találkozhatunk. Munkáját a szakma szeretete, is-
merete és tisztelete egyaránt áthatja. Kiemelkedő kulturális tevékenysé-
ge példaértékű.

Pesterzsébet Gyermekeiért 2019

Róthné Géczy Veronika a Lázár Vilmos Általános Iskola nyugalma-
zott igazgatóhelyettese. 39 éven keresztül oktatta, nevelte a gyermekeket, a 
kis- és nagykamaszok korosztályát.  Odaadó szakmai tevékenységének kö-
szönhető a diákjai által tantárgyi és művészeti versenyeken, vetélkedőkön 
elért számos kiváló országos eredmény is. 

Mindig nagy gondot fordított a felzárkóztatásra és a tehetséggondozás-
ra. Szakmai munkáját a tudatosság, a pontosság és a lelkiismeretesség jel-
lemezte. Empátiája, toleranciája révén a nehezen kezelhető diákok problé-
máit is sikerrel oldotta meg.

Pesterzsébet Környezetvédelméért 2019

Hájas Ildikó 40 éves óvodapedagógusi munkássága során mindig ki-
emelt figyelmet fordított a kisgyermekek természetvédelemre való nevelé-
sére. A környezeti nevelés munkaközösség elnökeként kidolgozta és meg is 
valósította a „Zöld Óvoda” kritériumait intézményeinkben.

Többször publikált az Óvodai Nevelés szaklapban az óvodáskorú gyer-
mekek pozitív érzelmi kötődésének kialakításáról a növény- és állatvilág 

felé, amely elengedhetetlen a természet szeretetéhez. Munkája eredménye-
ként a „Madárbarát kert” kitüntető címet is sikerült elnyernie óvodáink-
nak. Javaslatára minden óvodában komposztáló működik. Hitvallása: „Te 
légy a változás, ha látni akarod a világ változását.” Munkája őszinte elisme-
résre méltó.

Pesterzsébet Egészségügyéért 2019

Dr. Hunyadi Péter 
Pál, a Vörösmarty ut-
cai rendelő háziorvosa 
sajnos a határozat meg-
hozatalát követően el-
hunyt, ezért testvére, 
Bélteki Lászlóné vette át 
az elismerést.

Dr. Hunyadi Péter 
Pál több mint 55 éven 
keresztül praktizált fel-
nőtt háziorvosként 
Pesterzsébeten. Hosszú 
évek alatt családok ge-
nerációit gyógyította a 
legjobb tudása szerint. 
Munkássága példamu-

A díszülésen adták át a kitüntető címeket
A kerület vezetése minden évben kitüntető címeket adományoz azoknak, akik 
példaértékű munkájukkal hozzájárulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevé-
nek emeléséhez. A képviselő-testület november 21-ei díszülésén vehették át 
az arra érdemesek a Pesterzsébet kultúrájáért, a Pesterzsébet Gyermekeiért, a 
Pesterzsébet Környezetvédelméért, a Pesterzsébet Egészségügyéért, a Pester-
zsébet Szociális Munkáért, valamint a Pesterzsébet Sportjáért kitüntetéseiket.
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tató, a magas szintű betegellátás mellett emberségével is segítette bete-
gei gyógyulását. Köszönettel tartozunk neki, emlékét megőrizzük.

Pesterzsébet Szociális Munkáért 2019

Garami Tiborné, az Ambrózia Pesterzsébeti Akácfa Gondozóház Szol-
gáltató Nonprofit Kft. fenntartója. Kiemelkedő és önzetlen munkájával fo-
lyamatosan hozzájárul az idősek színvonalas ellátásához. 

Jó kapcsolatot ápol a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházzal, és annak szak-
orvosaival. 

A gondozók mindennapi munkájuk során nagy figyelmet fordítanak a 
bentlakók speciális ellátási igényeire, és igyekeznek otthonos, szép környe-
zetet biztosítani számukra. Garami Tiborné a gondozóház vezetőjeként nap 
mint nap szembesül a szociális ellátás nehéz helyzetével, és erejéhez képest 
próbál segítséget nyújtani a beteg, rászorult embereknek. 

Szociális munkája őszinte elismerésre méltó.

Pesterzsébet Sportjáért 2019

Nagy Adrienn teniszező jelentős magyar és nemzetközi sikereket tudhat 
maga mögött. Sikeres teniszező szülők gyermekeként már 4 éves korában 
kezdődött kapcsolata a sportággal, 12 évesen már megnyerte a korosztályos 
magyar bajnokságot. 2019 óta a magyar FED kupa válogatott tagja. Sokszo-
ros magyar bajnokként az idei évben ismét megnyerte párosban az országos 
fedett pályás bajnokságot. 

A kombinált junior világranglistán 2019. januárjában a 25. helyen állt, 
ezen helyezésén az Australian Open megnyerése után jelentősen javított, 
és a 19. helyre jött fel.

A fiatal 18 éves Pesterzsébeten élő versenyzőre méltán lehetünk büszkék.
a.d.

Az est folytatásaként állófogadáson gratulálhattak a vendégek a kitün-
tetetteknek. Pohárköszöntőt Szabados Ákos polgármester mondott, a va-
csora mellé a kellemes zenéről a Partyarts Showband gondoskodott.

ya

ÖNKORMÁNYZAT

Állófogadás

A díszülés végén Micheller Myrtill és zenésztársai adtak ízelítőt 
Inspired By Hungarian Folksongs lemezükről, melyen magyar nép-
dalok átiratait készítették el jazzes hangulatban
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A hétköznap kora délutáni idő-
pont és a hűvös, esős idő ellenére a 
temető ravatalozójában szép szám-
mal gyűltek össze az emlékezők. A 
Himnusz eléneklése után Pesterzsé-
bet Önkormányzata nevében Ko-
vács Eszter, kerületünk régi-új al-
polgármestere tartott ünnepi beszé-
det. Kitért arra, hogy ’56-ban a hő-
sök a szabadság védelmében ragad-
tak fegyvert, és nekünk, utódoknak 
is a szabadságért vívott harc a kö-
telességünk. Mint mondta, napja-
inkban is küzdenünk kell a szabad-
ságért, ráadásul ma megadatik ne-
künk, hogy ezt ne az életünk koc-
káztatásával tegyük. Azért kell min-
denki szabadságáért közösen ki-
állnunk, hogy soha többet ne kell-

jen vérnek folynia egy jobb világért. 
– ’56 egyik fontos üzenete a szüksé-
ges összefogás üzenete, összefogás a 
szabadságért és a békéért – zárta be-
szédét az alpolgármester.

Ezt követően a Festus 
Ensemble zenekar varázsolt áhí-
tatot a ravatalozóba, miközben 
Bálint András Kossuth- és Jászai 
Mari díjas színművész elszavalta 
Márai Sándor Mennyből az an-
gyal című versét. 

A lélekharang zúgása mellett a 
Pesterzsébeti 56-os Szövetség ne-
vében Tóth József és Király György, 
Pesterzsébet Önkormányzata nevé-
ben Kovács Eszter, a Magyar Szo-
cialista Párt nevében Kristyánné 
Aknai Erzsébet, a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége képvise-
letében pedig Kaszás Ferencné és 
Koronics József elhelyezték koszo-
rúikat. Ezt követően Tóth József, a 
Pesterzsébeti ’56-os Szövetség el-

nöke jelképesen eloltotta a forra-
dalom lángját.

A Szózat eléneklése után in-
dult temetői séta első állomása a 
kilencvenhárom pesterzsébeti hős 

forradalmár em-
léktáblájánál volt. 
Onnan a 12-es 
parcellához men-
tek át az emléke-
zők, ahol Garaczy 
Gergely diakónus 
atya, dr. Papp Mik-
lós parochus, Ve-
ress Gábor tiszte-
letes, Szabó János 
tiszteletes, vala-
mint Blatniczky Já-
nos Dániel tisztele-

tes tartott ökumenikus szolgálat-
tételt. Ezt követően a megjelentek 
elhelyezték az emlékezés és a tisz-
telet virágait a síroknál. 

A temetői megemlékezés Oltvá-
nyi László egykori nemzetőrparancs-
nok nyughelye előtti néma tisztelet-
adással fejeződött be.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 63. évfordulója alkalmá-
ból tartott kerületi rendezvénysoro-
zat az Országzászlónál a lyukas zász-
ló levonásával zárult.

R. M.

1956

1998-tól nincs év, hogy az erzsébe-
ti ötvenhatosok ne látogatnának el 
emlékezni elesett bajtársaikra az 
ATRA gyárnál állított két emléktáb-
lához az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ünnepén. 

A régebbi táblát az 56-os Szövet-
ség készíttette, azt 2006-ban a Ma-
gyar Nemzetőrség és a Pesterzsébe-
ti Bajtársak egy újabbal egészítették 
ki, amelyen – Marossy Endre had-
történész kutatásainak köszönhető-
en – már az összes hősi halott neve 
szerepel.

Somogyváry Géza, 
a kerület díszpolgára, 
az egykori 56-os Forra-
dalmi Nemzeti Bizott-
ság elnökségi tagja el-
mondta: a Városhá-
zán teljesített telefonos 
szolgálatot, amikor jött 
a hír, hogy a Somody 
csónakházat fosztogat-
ják. Telefonált a párt-
házban lévő felkelők-
nek, Oltványi László 

parancsnok vette fel a kagylót, aki 
megígérte: intézkedik.

–Tíz perc múlva láttam az érkező 
húsz felkelőt mosolyogva közeledni. 
Négyen meghaltak. Én a mosolyuk-
ra emlékezem. Ezt a mosolyt láttam 
1968. augusztus elején, a szlováki-
ai Pöstyénben. 1981-ben a gdans-
ki Szolidaritás Szakszervezet tünte-
tésén, az 1990-es moszkvai tünte-
tésen, amint megállították a tanko-
kat. Azóta ezt a mosolyt a szabadság 
mosolyának nevezem – fogalmazott 
beszédében Somogyváry Géza.

D. A.

1956 üzenete az összefogás üzenete

A szabadság mosolya

November 4-én a Pesterzsébeti temetőben tartották a gyásznapi megemléke-
zést az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tar-
tott kerületi rendezvénysorozat keretében. 
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Az első felszólaló a Baross utca 
Topánka utca felőli szakaszának el-
viselhetetlen forgalmát kifogásolta, 
és javasolta a Baross utca Topánka 
utca felőli egyirányúsítását. Szaba-
dos Ákos polgármester jelezte, hogy 
az újonnan alakult képviselő-testü-
let nagyobb részében komoly elhatá-
rozások vannak a közlekedési prob-
lémák kezelésére, megoldására. A 
testület az alakuló ülésén Juhák Ta-
mást választotta meg közlekedési ta-
nácsnoknak, hozzá is lehet közvet-
lenül fordulni az ilyen jellegű gon-
dokkal.

Mach Péter arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a Gubacsi lakó-
telepen és a Mediterrán lakópark-
ban indult egy nagyon jó projekt a 
két terület közlekedési helyzetének 
átfogó felmérésére, ehhez hasonlót 
érdemes volna a kerület más pont-
jain is megvalósítani.

Egy másik lakos a Határ úton a 
3-as villamos végállomásához veze-

tő gyalogátkelőn való áthaladás ve-
szélyességére hívta fel a figyelmet. 
Mint mondta, rendszeresen történik 
baleset, mivel az autósok nem áll-
nak meg a zebra előtt, ezért javasol-
ta közlekedési lámpa kihelyezését.

A polgármester válaszában el-
mondta, hogy ennek kialakításá-
hoz a Fővárosi Önkormányzat en-
gedélye szükséges. Amennyiben az 
önkormányzat illetékes bizottsága 
megtárgyalja a kérdést, úgy jelezni 
tudják a fővárosnak az igényt.

Egy Berkenye sétányi lakó jelez-
te, hogy a Vörösmarty utca elejé-
nek egyirányúsítása óta az autósok 
többsége az orvosi rendelő mellet-
ti parkolón keresztül száguldanak a 
másik irányba, sok balesetet okoz-
va. Bár az ott élők számára 3 éve 
tartottak egy bejárást Nemes Lász-
ló alpolgármester szervezésében, 
amelyen kérték, hogy a parkolóból 
tiltsák ki a forgalmat, változás nem 
történt.

Nemes László elmondta, hogy 
nem csak ez a gond a megváltozta-
tott forgalmi renddel. Megoldan-
dó probléma az is, hogy a parkoló 
és környéke Tempo 30-as övezetbe 
tartozik, ahol elvileg átmenő forga-
lom nem is működhet. 

Szabados Ákos javasolta, hogy a 
Környezetvédelmi és Városfejleszté-
si Bizottság vizsgálja meg újra a kér-
dést, lehetséges-e, szükséges-e újabb 
forgalomtechnikai módosítás a terü-
leten.

A buszközlekedés miatt a fő köz-
lekedési útvonalak nagyon rossz ál-
lapotban vannak, a buszok korsze-

rűtlenek, a légkondicionáltak vagy 
túl vannak fűtve, vagy túl vannak 
hűtve – jelezte egy pesterzsébeti la-
kos. A polgármester ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy az önkormány-
zat kezdeményezésére a főváros-
nál már döntés született a Mártírok 
útja, valamint a Kossuth Lajos utca 
egy részének felújításáról, amelyek a 
költségvetés függvényében valósul-
hatnak meg. A buszok cseréje jogos 
igény, és mivel a szomszédos kerüle-
tek sincsenek jobb helyzetben, érde-
mes volna a dél-pesti kerületeknek 
összefogniuk ebben az ügyben.

S.z.

Az önkormányzati választások-
kal egy időben választhattuk meg a 
nemzetiségi önkormányzatok képvi-
selőjelöltjeit is. Pesterzsébeten hat 
nemzetiségi önkormányzat alakult 
meg.

A bolgár, a német, az örmény, a 
roma, a szlovák és az ukrán nemze-
tiségi önkormányzatok megválasz-
tott képviselői október 28-án tartot-
ták alakuló üléseiket. Az eseményen 
Kovács Gergely, a Helyi Választási 

Bizottság elnöke tájékoztatót tartott 
a választásról, majd ismertette a vá-
lasztás jogerős eredményeit. Ezt kö-
vetően a képviselő-testületek tag-
jai átvették megbízóleveleiket, majd 
esküt tettek.

A ceremónia után a hat önkor-
mányzat alakuló ülést tartott. Meg-
választották tisztségviselőiket, felül-
vizsgálták szervezeti és működési sza-
bályzataikat, valamint döntöttek az 
önkormányzatok neveiről.        y.a.

KÖZÉLET

A közlekedés okozza a legtöbb bosszúságot

Esküt tettek a nemzetiségi képviselők

Egyes utcák túlterheltségére, a tömegközlekedési főútvonalak rossz állapo-
tára, a környezetszennyező és korszerűtlen autóbuszokra, a forgalmas uta-
kon való gyalogos átkelés veszélyességére hívták fel a pesterzsébetiek a 
képviselők figyelmét a november 14-ei közmeghallgatáson, és kérték a tes-
tület, valamint a városvezetés közbenjárását a gondok orvoslására. 
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– A Vasútgépészeti Technikum-
ban érettségi után a levegőbe ha-
jítottam a matematikai példatá-
rát, majd belerúgtam, úgy döntöt-
tem, többet nem tanulok – idézte 
a múltat.

Az ifjú ember ezt a döntését ha-
mar megmásította, és néhány hó-
napra rá német nyelvtanfolyamon 
és a Műszaki Egyetem előkészítőjén 
jegyzetelt. Első éves műegyetemista-
ként értesült arról, hogy a XX. kerü-
letben rendőrt keresnek. Vajon mi-
ért hagyta ott az egyetemet? Mint 
elárulta: világ életében vonzotta a 
nyomozói munka.

– A felvételi beszélgetés végén 
feltették a kérdést: az elvtárs tud 
futballozni? A BVSC ifjúsági csa-
patában fociztam, feleltem. Fel van 
véve, hangzott a válasz.

Civil ruhás őrmester lett, kapott 
igazolványt, fegyvert, bilincset és 
BKV bérletet. Elég lazának tűnik, 
mindenféle végzettség híján...

– Sportlövő voltam, a honvéd-
ségben pedig tartalékos tisztként 

szolgáltam, alhad-
nagyként szerel-
tem le. Egyébként 
részt kellett ven-
ni egy hathetes 
kiképzésen, még-
hozzá egyenruhá-
ban, ami feszélye-
zett, nehogy meg-
lássanak az isme-
rőseim.

Azután várt rá 
egy féléves pró-
baidős tanfolyam, 
heti egyszeri okta-
tással. Akkortájt 
alakult a Rend-
őrtiszti Főiskola, 
ahová természe-
tesen felvételizett. 
Az ember azt gon-
dolná, hogy nyil-
ván nem ez számí-
tott a legvonzóbb 
felsőoktatási intézménynek, a való-
ságban azonban elképesztően nehéz 
volt a bejutás, főleg mert magas ran-

gú elvtársak csemetéi protekcióval 
jelentkeztek. Hadnagyként jött ki 
a főiskoláról, és tért vissza Erzsébet-
re, ahol két évre rá bűnüldözési al-
osztályvezetővé nevezték ki. Elérte 

végre vágyát, bűnügyi nyomozó lett.
– A gazemberek is tiszteltek min-

ket – büszkélkedett. – Akkoriban 

nem kaptak akkora személyiségi jog-
védelmet a csibészek, mint manap-
ság. Az akkori felfogás szerint ad-
dig tartottak valakinek a jogai, amíg 
nem taposott bele a törvényekbe.

A jelenben, ügyvédként többször 
védett rendőröket, akik úgy léptek 
fel, ahogyan kellett, mégis bíróságon 
találták magukat.

A jogi egyetem elvégzése előírás 
volt, ha valaki osztályvezetői, vagy 
annál magasabb posztról álmodo-
zott. István estin járt az egyetemre, 
majd ügyvédi szakvizsgát tett. 1989-
ben Bodrácska Jánost, a későbbi bu-
dapesti rendőrfőkapitányt váltotta a 
kapitányi székben.

Elárulta: kevésbé élvezte, mint a 
bűnügyi nyomozást, mivel munkája 
elsősorban igazgatási tevékenység-
ben merült ki. Alapítványt hozott 
létre, hogy támogassa a kapitányság 
pénzhiányos munkakörülményét.

1997. szeptember 30-án vonult 
nyugdíjba, és távozott a kapitány-
ságról. Másnap azonban a szemben 
lévő épületben megnyitotta ügyvé-
di irodáját.

– Háromszor annyit éltem, mint 
más, mert háromszor annyi informá-
ció ment keresztül rajtam – mond-
ta Gombocz István, aki sűrű mun-
kás hétköznapjai mellett öt gyerme-
ket nevelt feleségével. – Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy azt a munkát 
végezhettem, amit szerettem.

D. A.

Háromszor annyit élt, mint más
1969. október 8-án lépett a rendőrség állományába, a XX. kerületi kapitány-
ság régi épületében dr. Gombocz István. A dátumra azért emlékszik ennyi-
re pontosan, mert édesanyja 1920-ban e napon született. Hűséges maradt az 
rendőrkapitánysághoz, ahonnan 1997-ben szerelt le kapitányként.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Pedagógusok, Szülők, Nagyszülők és a téma iránt érdeklődők!

Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ vezetésével együttműködve meghívja Önöket a

„Kiber Bízzunk? Okos eszközök, kommunikáció, mentálhigiéné”

címmel meghirdetett előadásra.

Témája: hogyan lehet irányítani, segíteni a tanulók, fiatalok internetes 
kommunikációit, felismerni a problémákat – egy szakpszichológus útmutatásával

A rendezvény időpontja:
2019. december 4.  (szerda) 16:30 – 17:30

A rendezvény helyszíne: 
Csili Művelődési Központ Vízváry terme

(1201 Budapest Baross utca 55.)

Meghívott előadó: Herneczki Márton klinikai szakpszichológus
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Az idén 15. születésnapját ün-
neplő Szivárvány Baptista Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Szak-
képző Iskolát 2004-ben alapította a 
Nagy-Szivárvány Alapítvány, mely 
2012-ben, az oktatáspolitikai válto-
zások következményeként, az intéz-
mény fennmaradásának biztosítása 
érdekében, átadta a fenntartói jogo-
kat a Baptista Szeretetszolgálatnak.

Az iskola Kispesten kezdte meg 
működését, 2008-ban költözött 
Pesterzsébetre, a Pöltenberg utcá-
ba. Az elmúlt 11 évben jelentős té-
nyezőjévé vált mind a kerület, mind 
az egész Dél-Pest és a környező te-
lepülések középfokú oktatási intéz-
ményei között, de nagy a távolabb-
ról érkező tanulók száma is, akiknek 
kollégiumi elhelyezés is biztosított.

Képzés

– A Szivárvány Iskola fő pro-
filja hosszú éveken át kizárólag a 
szakképzés volt. Ezt mára kiegé-
szíti a gimnáziumi oktatás (nappa-
li és – felnőttek részére – esti mun-
karenddel), valamint a 2018-ban 
(normál és angolos osztállyal) indult 
általános iskola – mondta Kisely 
Zuzsanna igazgatónő, aki az indulás 
óta az intézmény vezetője.

Az intézmény képzési kínálatá-
nak a kezdetektől része a vendég-
látás és a kereskedelem, így a sza-
kács, pincér, cukrász és eladó szak-
mák immár 15 éves múltra vissza-
tekintő oktatása, melyekre a követ-
kező tanévekben is várják a jelent-
kezőket.

A másik fő csapásirány a közép-
fokú oktatásban a négy évfolyamos 
gimnázium, angol és német nyelv-
oktatással. Természetesen a továb-
bi tanulási út is biztosított, hiszen le-
hetőség van a szakképzés után érett-
ségi bizonyítvány, valamint az érett-
ségizettek számára szakmai végzett-
ség megszerzésére.

Emellett, szakiskolai osztályok-
ban, a többi tanulóval együtt hala-
dásra nem képes enyhe értelmi fo-
gyatékos tanulók is esélyt kapnak 
piacképes részszakképesítések meg-
szerzésére.

Általános iskola

Az általános iskolát azzal a nem 
titkolt céllal hozták létre, hogy a 

gyermekekkel megszerettessék az is-
kolát, a tanulást, felkészítsék őket 
a középfokú oktatásban való sike-
res részvételre, és helyben is tudják 
biztosítani számukra a teljes tanu-
lási életutat a középfokú tanulmá-
nyaik végéig. Ennek érdekében él-
ménypedagógiát, projektmódszere-
ket, a sakkpalotára épülő oktatást 

is alkalmaznak, valamint rengeteg 
és változatos iskolai és iskolán kívül 
programban vehetnek részt a tanu-
lók – ez a középiskolában is így van, 
kiegészítve szakmai eseményekkel.

Korszerűség

Az intézmény nagy előnye a kor-
szerű felszereltség. Tankabinetjei-
ben (tanétterem, tankonyha, tan-
cukrászat, kereskedelmi kabinet) 
helyben is tudják biztosítani a gya-
korlati oktatást, illetve az adott 
szakmákban jelentős helyet kép-

viselő cégeknél tud-
ják a tanulók a kül-
ső gyakorlatot telje-
síteni. Emellett IKT 
eszközökkel színesí-
tik az oktatást. Az ál-
talános iskola beren-
dezésére, felszerelésé-
re külön gondot fordí-
tottak: családias, gyer-
mekbarát, vidám tan-

termek, udvari játszótér, rengeteg 
játék és taneszköz biztosítja a kicsik 
élményekkel teli iskoláséletét.

Szakértelem

Ami azonban a leginkább ki-
emelkedő, az a pedagógusok által 
hozzáadott érték. A tanulást gyógy-
pedagógus, iskolapszichológus, lo-
gopédus, fejlesztőpedagógus segíti, 
a tantestület együttműködése pél-
dás, jól felkészült, nagy szakmai ta-
pasztalattal, tudással és széleskörű 
módszertani ismeretekkel rendel-
kező, a gyermekeket-tanulókat tü-
relemmel, szeretettel oktató tanári 
gárda biztosítja a színvonalas és si-
keres oktatást. 

A gyerekekkel beszélgetve kide-
rült, hogy szeretik az iskolát, szíve-
sen tanulnak itt tovább, és ajánlják 
családtagjaiknak, barátaiknak is. Itt 
minden tanuló megtalálja a helyét, 
aki szeretne egy családias, színvona-
las, gyermekközpontú intézmény-
ben tudást és élményeket szerezni.

Az oktatás minden tanuló részé-
re ingyenes, emellett a szakmai, kul-
turális, sport- és egyéb élményprog-
ramok is térítésmentesen vagy na-
gyon minimális tanulói hozzájárulás 
mellett vehetők igénybe.

Jövő

A Pesterzsébet Önkormányzatá-
tól bérelt épület két baptista fenn-
tartású iskolának ad otthont. A ki-
alakult létszámok miatt a hely mára 
már szűkössé vált a két intézmény-
nek. A Tátra téri iskola bérlésével 
megoldódni látszana a másik iskola 
elköltözése, így az intézmény számá-
ra tágasabb közösségi terek kialakí-
tására nyílna lehetőség.

Esélyt  ad a gyerekeknek a Szivárvány
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Rapcsák Istvánné Juhász Kata-
lin néven született 1924. decem-
ber 13-án a Bács-Kiskun megyei 
Madarason. A nyolc testvér közül 
ő látta meg elsőként a napvilágot 
a szerb határ melletti pár ezres kis-
községben.

Harmincnégy esztendős koráig a 
családi gazdaságban dolgozott, amíg 
1943-ban férjhez nem ment. Két 
gyermeke született, egy fiú és egy 

lány. Amíg a gyerekek kisebbek vol-
tak, háztartásbeliként gondoskodott 
róluk, majd az Alkotás Ipari Szövet-
kezetnél dolgozott.

A család 1958-ban Baracskára 
költözött, ahol férje munkát ka-
pott a Belügyminisztérium kötelé-

kében. A Velencei-tó közeli faluból 
1961-ben Budakalászra vezetett az 
útjuk, ahová szintén a munka szó-
lította őket.

Férje 1988-ban meghalt, azóta a 
lányával és vejével él Budapesten. 
Hobbija, bár meglepőnek tűnhet, 

a horgászat, illetve a hagyományo-
sabb utazás, a pasziánszozás, a ke-
resztrejtvényfejtés és a klubrendez-
vényeken való részvétel. Bejárta Eu-
rópát, manapság azonban már csak 
belföldön utazgat és wellnessezik.

D. A.

Persze könnyű azt mondani, 
hogy ha csúszik a járda meg az út, 
akkor az idősek lehetőség szerint ne 
mozduljanak ki otthonról, sokan ezt 
nem tehetik meg, hiszen nincs segít-
ségük a bevásárláshoz vagy a csek-
kek befizetéséhez. Az azonban fon-
tos, hogy ilyenkor a szokásosnál is 
óvatosabbak, körültekintőbbek le-
gyenek. Az egyensúly megőrzéséhez 
jó segédeszköz a bot vagy a járóke-
ret, amit nem szégyen használni, hi-
ába tud ezek nélkül elboldogulni a 
négy fal között.

Jó megoldás a cipő tal-
pára illeszthető csúszás-
gátló, amit alig több mint 
ezer forintért már be le-
het szerezni, de tökélete-
sen megteszi a cipőre hú-
zott zokni is.

Az sem mindegy, hogy 
mikor indulnak az idő-
sek ügyeiket intézni, be-
vásárolni. Érdemes 9 óra után útra 
kelni, amikor általában kevesebben 
vannak a postán vagy a boltban, 
azonban, ha csak nem muszáj, szür-
kületben vagy az után már ne in-
duljanak útnak. Amennyiben mégis 
elkerülhetetlen, úgy viseljenek ka-

bátjukon vagy táskáju-
kon fényvisszaverő szala-
got. Bárhová is mennek, 
mindig legyen náluk egy 
kis palack víz, ami jó se-
gítség egy esetleges szé-
dülés, rosszullét esetén.

Egyébként pedig, ha 
az időjárás engedi, időt 
kell szakítania rendsze-

res testmozgásra. Napi 20 perc séta 
nemcsak a vérkeringést és az álló-
képességet javítja, de az izomzatot 
is erősíti, ráadásul a mozgás fokozza 
a boldogságérzetért felelős endorfin 
termelését.

Végül nem szabad megfeled-
kezni a D-vitamin szedéséről, hi-
szen az kiemelkedő szerepet játszik 
mind a csontritkulás megelőzésé-
ben és kezelésében, mind az izom-
erő és a teljesítőképesség növelésé-
ben. Számos, 60 év feletti szemé-

lyeket vizsgáló kutatási eredmény 
igazolta, hogy az egyensúly javulá-
sa és az izomteljesítmény növeke-
dése szignifikáns összefüggést mu-
tat a napi 800-1000 NE D-vitamin 
szedésével.

S.Z.

Isten éltesse, Kati néni!

Törékeny időskor

November 13-án köszöntötte 95. 
születésnapja alkalmából Rapcsák 
Istvánnét Pesterzsébet Önkormány-
zata. 

Az életkor előrehaladtával, táplálkozási, életviteli problémákból adódóan, 
valamint a krónikus betegségek miatt szedett gyógyszerek mellékhatása-
ként csökken az izomtömeg, az ember gyengévé válik. Ez a folyamat a nők-
nél később kezdődik, mint a férfiaknál, de 70 éves korra általában minden-
ki „megérzi a korát”, és az azzal járó változásokat. Az idős ember szó szerint 
törékennyé válik, csontja szilárdságát tekintve is. A téli időszak ezért szá-
mukra különösen veszélyes, hiszen ilyenkor ugrásszerűen megnő az elesé-
sek miatti csonttörések száma.
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– Milyen alapgondolat mentén 
alapították az Édesanyakört?

– 2018 tavaszán Fészek Édes-
anyakör néven szerveződött újjá az 
elődeink által éveken keresztül sike-
resen működtetett gyülekezeti ba-
ba-mama kör. A változást az gene-
rálta, hogy erre az időre a korábban 
aktívan résztvevő kisbabák megnőt-
tek, az édesanyák újra munkába áll-
tak, úgy látszott, hogy a csoport nem 
tud tovább működni. Ekkor egy tel-
jes éven át imádkoztunk azért, hogy 
Isten küldjön hozzánk édesanyákat 
a gyülekezet körén kívülről is.

– Meghallgatta imájukat az Úr-
isten?

– Olyannyira, hogy minden kép-
zeletünket felülmúlta, ahogy a kö-
vetkező időszakban gyakorlatilag 
hétről hétre csengettek be a kisgyer-
mekes anyukák. Elmondták, hallot-
tak róla, hogy ide a legkisebbekkel is 
lehet jönni, és ez egy jó keresztyén 
közösség. Ők aztán továbbadták a 
hívást séta közben, játszótéren, és 
így egyre többen lettünk. 

– Hol tudták fogadni az édes-
anyákat és csemetéiket?

– Erre az időre már támogatások-
ból elkészült a gyülekezetünk igé-
nyesen felszerelt, és a legapróbbak 
számára is komfortos kisterme, ahol 
valóban méltóképpen tudjuk fogad-
ni az érkezőket.

– Miben különbözik az Önöké 
egy világi baba-mama körtől?

– A kör alapgondolata szerint 
azoknak az édesanyáknak is szeret-
tünk volna lehetőséget nyújtani az 
igehallgatásra és a közösség megélé-
sére, akik a templomi istentisztele-
ten most még nehezebben tudnak 
pici babával részt venni. Másrészt 
szerettük volna mindjárt a keresz-
telő után megszólítani az újonnan 
érkező családokat, és bekapcsolni 
őket a gyülekezet vérkeringésébe.

– Kizárólag az anyukák vehet-
nek részt a rendezvényeken?

– A kör fontos küldetése az is, 
hogy nemcsak a kisgyermekes, ha-
nem a nagyobb gyermekeket neve-

lő édesanyákat és a nagymamákat is 
összeköti. Kifejezetten jónak látjuk, 
hogy miután életkor szempontjából 
teljesen vegyes a csoport, az anyu-
kák és nagymamák tapasztalatai 
összeadódnak, és nagyon szépen, a 
régi idők többgenerációs családmo-
delljét idézve tudjuk egymást támo-
gatni hitünk megélésében és családi 
életünk alakításában.

– Most hány taggal rendelkez-
nek?

– Csoportunk jelenleg 24 tagot 
számlál. Kéthetente, szerdán délelőtt 
találkozunk, 10 és12 óra között.

– Milyen állandó programokat 
szerveznek?

– A körben megtartjuk a Mi-
kulás ünnepséget, és közösen ké-
szülünk karácsony, húsvét és pün-
kösd ünneplésére, jobbnál jobb öt-
letekkel inspirálva egymást, hiszen 
az ünnep kisbabákkal, gyermekek-
kel, unokákkal mindig nagyon szép 
és különleges, de ehhez azért jól kell 
szerveznünk otthoni dolgainkat.

– Milyen egyéb eseményeket 
tartanak?

– Október végén az egyik édes-
anya családi kirándulást szervezett 
nekünk Vácegresre, ahol a legki-
sebbek a szabadon élő állatokkal is-
merkedhettek, miközben mi, szülők 
hitünkben erősödtünk a lelki be-
szélgetések során. Nagy örömünk-
re idén is lehetőségünk volt egy csa-
ládnak komatállal segíteni, és ebben 
az évben a körben még három kisba-
ba születését várjuk nagy örömmel.

D. A.

Az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet plébánia közösségi há-
zának szerkezetkész álla-

potig való felépítését a kerület me-
cénása, Losonczi Ottó vállalta ma-
gára. 

Állami források segítségével 
2017-ben elkezdődhetett a munka. 
Jelenleg az egyházmegye biztosította 
71 millió forintból a belsőépítészeti 
munkálatok zajlanak, azonban még 
szükség van anyagi forrásokra, hogy 
befejeződhessen a tetőtér kialakítá-
sa, hogy kerítést, kapubejárót emel-
jenek, kertet építsenek, bútorokat, 
konyhai berendezéseket vásárolja-
nak, berendezzék a ruhatárat, ki-
építsék a hangrendszert. 

Mindehhez 20 millió forintra 
lenne szükség, amit adventig tartó 
célgyűjtésén igyekszik megszerezni a 
főplébánia.

Aki támogatni kívánja a közös-
ségi házat, 10-20-50-100 ezer fo-
rintos támogató jegyeket vásárol-
hat.

Adományát átutalhat-
ja a plébánia bankszámlájára: 
Pestszenterzsébeti Főplébánia 
10700529-67656639-51100005 (a 
közlemény rovatban mindenképpen 
tüntessék fel, hogy az adomány a 
közösségi ház javára szolgál), átutal-
hatja a pénzt a postán, illetve sze-
mélyesen is adakozhat.

D. A.

HITÉLET

Fészek a babáknak, fészek az egész családnak
Immár másfél évtizede működik az 
Édesanyakör a Pesterzsébeti Evangé-
likus Egyházközségben. Létrejöttéről, 
az alapítók szándékáról, rendezvé-
nyeikről beszélgettünk Blatniczkyné 
Hammersberg-Ganczstuckh Júlia he-
lyettes lelkésszel. 

Gyűjtés a közösségi házért
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A Pesterzsébeti Városi Vegyes-
kar énekeseinek rövid műsora 
után Polyák Edit, a Csili igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, mél-
tatta kerületünk közismert és so-
kak által szeretett festőművészét, 
majd átadta a szót Kovács Eszter-
nek. Az alpolgármester köszöntő-
jében így fogalmazott: – Furcsa él-
mény egy kiállítás megnyitóján azt 
az immár 27 esztendeje az Erzsé-
bet-naphoz kapcsolódó fesztivált 
megnyitni, amely mára kerületünk 
életének szerves részévé vált. Sze-

retném megköszönni minden szer-
vezőnek, közreműködő művész-
nek és intézménynek azt a mun-
kát, amit évről évre kifejtenek a 
kerület lakói érdekében. Az imént 
hallott rögtönzött kis koncert is 
azt bizonyítja, hogy nagyon jól 
működő közösség alakult ki Pest-
erzsébeten a kultúra területén, és 
örömmel látom, hogy ismét olyan 
programokat kínál az Erzsébet Na-
pok, amelyek mindenféle érdeklő-
dést kielégítenek.

y.a.

A Mester 1928 szeptemberé-
ben látta meg a napvilágot. Sokan 
azt mondják róla, hogy ecsettel és 
ceruzával a kezében jött a világra. 
1942-ben az iparművészeti iskola 
díszítő-festő szakára jelentkezett. 
1948-ban sikeres felvételt nyert a 
Képzőművészeti Főiskolára, ahol 
hamar felfedezték a tanárai ki-
emelkedő tehetségét. Olyan kivá-
ló példaképektől tanulhatott, mint 
Bernáth Aurél, Bencze László, 
Berényi Róbert és Domanowszky 
Endre, valamint Barcsai Jenő és 
Szőnyi István. 

Czétényi Vilmos 26 évesen ren-
dezett először képeiből kiállítást, 
a szakma nagyon hamar megis-
merte a nevét, tárlatait a kor ki-

emelkedő festőművészei is sze-
retettel látogatták. Alapítója és 
a közösség akaratából vezetőségi 
tagja is lett a Fiatal Művészek Al-
kotó Közösségének. Szintén alapí-
tó tagja volt a költők, írók, kép-
zőművészeket tömörítő pesterzsé-
beti Átlók csoportnak is, majd az 
évekkel később létrejött Új Átlók 
társaságnak. 

1959-ben tanári állást vállalt a 
Kirakatrendező Iskolában, 1974-
től 1981-ig pedig az iskola igazga-
tója volt. 

Amellett, hogy rendkívül ter-
mékeny alkotó volt, nagyon aktív 
közösségi életet is élt. Egyik alapí-
tója volt a Magyar Reklámszövet-
ségnek, de tagja volt a Magyar Fes-

tők Egyesületének, a Képzőművé-
szek Szövetségének, a Bernáth Au-
rél Társaságnak, a Zuglói Képző-
művészek Társaságának, a Művé-
szeti Társaságok Független Fóru-
mának is.

Számtalan könyvhöz készített 
illusztrációt. Rajzai megjelentek 
folyóiratokban, de utcai kulturá-
lis plakátokon is. Mindezek mel-
lett kiadványokat tervezett és szer-
kesztett, emblémákat tervezett. 
Felkérésre neves nemzetközi kiál-
lításokra készített installációkat. A 
festészet mellett a művészeti grafi-
kák rajongója is volt, a monotypia 
egyértelműen legkiválóbb magyar 
mestere.      

 R. M.

November 16-án rendezték a 
hagyományos Erzsébet-bált 
Pesterzsébet Önkormány-

zata támogatásával a Csili Művelő-
dési Központ ünnepi díszbe öltözte-
tett Bubik István Színháztermében. 
A nyitótánc Lehár Ferenc Arany 

és ezüst keringője volt, amely elő-
ször 1902-ben csendült fel a nagykö-
zönség számára. Az est háziasszonya 
Ambrus Rita énekművész volt, a jó 
hangulatról a Farkas Gábriel Band, a 
finom falatokról a Csili étterem gon-
doskodott.         y.a.

Kiállítással nyílt a fesztivál

Csodák a falakon

Keringő az Erzsébet-bálon
Eszes Zoltán Képek útközben… című kiállításával nyílt meg november 4-én a 
Pesterzsébet Napok rendezvénysorozat, kerületünk egyik legjelentősebb kul-
turális seregszemléje a Csili Művelődési Központban.

November 13-án nyílt meg a 2003-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Czétényi Vilmos festőművész és grafikus emlékkiállítása a Gaál Imre Galériá-
ban. A tárlat 2020 január 4-éig tekinthető meg. 
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Az érdeklődők a kiállított kü-
lönleges, ritka fotók mellett az irat-
tár témához kapcsolódó anyagait is 
böngészhetik. A szervezők két ente-
riőrt is berendeztek, az egyik egy II. 
világháború előtti kirakatot, a má-
sik a 70-es évekbeli szilveszteri szo-
babelsőt mutat. A kiállítást színesí-
ti a már eltávozott, de Pesterzsébet-
hez ezer szállal kötődő naiv festő, a 
közismert Kadarkuti Richárd fest-
ményeiből összeállított téli váloga-
tás, amelynek képei nagyított, má-
solat formájában láthatók. 

A tárlat legegyedibb részét a négy 
karácsonyfa adja. Az egyik a Mind-
nyájunk Karácsonyfája, amelyet 
akár a helyszínen készített díszek-
kel, akár otthonról hozott, saját ké-
szítésű díszekkel színesíthetnek a lá-
togatók.

A másik fát Sturcz Zoltánné mé-
zeskalácsai díszítik, a harmadikat 
Holzapfel Zsuzsanna képzőművész 
alkotásai, míg a negyediket a Pest-
erzsébeti Foltklórosok patchwork 
munkái.

R. M.

A Csili Alsó Állomáson lassan 
két éve működik a No Para Karaoke 
Klub, minden hónap második pén-
tekén. A hivatalos kezdés 19 óra, 
de a buli jellemzően fél nyolc után 
indul be. Mára már stabil közön-
ség alakult ki, a létszám 20-100 fő 
között mozog. Minden korosztály-
ból jönnek érdeklődők, a nyolcéves 
gyerektől a kilencvenéves nagypa-

páig. Hatalmas házibuli jellege van 
az egésznek, nagyon határozottan 
családias hangulat mellett.

Szarka Gyuri, az egyik legnépsze-
rűbb állandó „fellépő” nagyon lelke-
sen mesél arról, hogy baráti társaság 
alakult ki közöttük, és alig bírják ki-
várni, hogy elteljen az idő két karaoke 
nap között. Több ezer magyar és kül-
földi dalból választhatják ki, hogy ki 

milyen számot szeretne előadni.  Ter-
mészetesen minden műsorszám után 
jár a taps, így garantált a felszaba-
dultság, a fellépők lerakhatják min-
den hétköznapi bajukat, bánatukat, 
miközben egy vagy több szám erejéig 
sztároknak érezhetik magukat.

Loui és párja elvarázsolnak. Idő-
sebb házaspár, csodálatosan szép 
hanggal. De a cikk szerzőjének nagy 
kedvence beszélgetőtársa, Gyuri 
lett, illetve a fiatal Miklós. Ők nem 
tartoznak a képzett énekesek közé, 
de nagyon lelkesek, és a zenei él-
ményhez tökéletesen passzolnak sa-
játos táncmozdulataik.

Az ember nagyon jókat nevet, ki-
válóan szórakozik, az idő meg elro-
han. A következő buli, december 
7-én a Mikulás jegyében telik, és min-
denkinek szívből ajánljuk.         RM

Karácsonyi hangolódás

Hatalmas buli, családias hangulatban

November 20-án különleges helytörténeti kiállítás nyílt a Gaál Imre Galériá-
ban, Tél öblén távol ring címmel, amely a régi karácsonyok, telek szellemé-
nek felidézése mellett a karácsonyra való ráhangolódást is segíti. Már csak 
ez utóbbi miatt is érdemes ellátogatni az egyébként 2020. február 1-jéig nyit-
va tartó tárlatra. 

Hogyne lenne már para, ha az ember egy karaoke klubba indul, hogy cikket ír-
jon róla? Jön a rettegés, hogy mi van, ha rázárják az ajtót, és nem engedik ki, 
amíg nem lesz hajlandó énekelni egy kicsit. De amikor belép a Csili Művelődé-
si Központ Alsóállomására, és két tündér jön elé, Kovács Emese igazgatóhe-
lyettes és Teca személyében, azonnal meg is nyugszik.
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A diabétesz több más beteg-
ségnek is melegágya, együtt jár a 
kis- és nagyerek elmeszesedésének 
felgyorsulásával, növeli az infark-
tus kockázatát. Gyakori szövőd-
mény a látásromlás, a vese meg-
betegedése is. A betegségnek két 
alapvető formáját különböztetjük 
meg. Az 1-es típusú cukorbetegség 
olyan autoimmun betegség, amely-
nél a szervezet a hasnyálmirigyben 
található inzulintermelő béta sej-
teket pusztítja, és emiatt inzulinhi-
ány lép fel. A létfontosságú inzu-
lin segítsége nélkül a sejtek ugyan-
is nem képesek a glükóz felvételé-
re, ezért a vércukorszint drasztiku-
san megemelkedik. 1-es típusú cu-
korbetegségre gyanakodhatunk, 
ha állandó szomjúságot, sűrű vize-
lési ingert érzünk, valamint fáradé-

konyságot, állandó éhségérzetet, 
ám ennek ellenére súlyveszteséget 
tapasztalunk, bőrirritációt, esetleg 
látásromlást.

A 2-es típusú diabétesz eseté-
ben a hasnyálmirigy termel ugyan 
inzulint, de az képtelen kifejteni 
hatását, mivel a sejtek érzéketle-
nek vele szemben. Ez az állapot egy 

ideig nem okoz tünetet, sőt a vér-
cukorszint is normális marad, mi-
vel a szervezet a szokásosnál na-
gyobb mennyiségű inzulint termel, 
hogy ellensúlyozza az inzulinrezisz-
tenciát. A 2-es típusú diabétesz ak-
kor lép fel, amikor a szervezet már 
nem tudja ellensúlyozni az inzulin-
rezisztenciát, a hasnyálmirigy ki-
merül. A tünetek nagyon hason-
lóak, ám sokkal lassabban alakul-
nak ki. Az elhízás, az acetonszagú 
lehelet, a gyakori ínybetegség és 
bőrfertőzések kialakulása, a lassú 
sebgyógyulás, vagy nők esetében a 
visszatérő hüvelyi gombásodás intő 
jel lehet.

A cukorbetegség kezelésének 
három alappillére az inzulin pótlá-
sa, a megfelelően beállított táplál-
kozás és a megfelelő gyógyszerek 
használata. A cukorbetegség szű-
rése kiemelkedően fontos; néhány 
évente mindenkinek el kellene vé-
geztetnie, hiszen népbetegségről 
beszélünk. A korai felismerésnek 
köszönhetően a diabétesz kezelése 
sikeresebb, a diabéteszes beteg pe-

dig jó esetben, megfelelő életmód-
dal, teljes életet élhet.

A Pesterzsébeti Egészségfejlesz-
tési Iroda Diabétesz Klubjában a 
résztvevők megismerik a betegség 
különböző aspektusait, valamint 
dietetikus, gyógytornász, orvos és 
pszichológus vendégelőadók segí-
tik őket. A csoport nemcsak cu-
korbetegek, hanem hozzátartozó-
ik és a téma iránt érdeklődők előtt 
is nyitva áll, minden hónap utol-
só keddjén.

Köszönjük az EFI Diabétesz Klub 
segítségét a cikk elkészítésében!

sz.

Egy nemzetközi viszonylatban 
is egyedülálló hazai kutatás, a Pro-
Junior, mintegy 100 hazai gyermek-
orvos bevonásával, közel ezer gyer-
mek esetében vizsgálta az antibio-
tikum-kúra mellékhatásainak és a 
probiotikum-fogyasztási szokások 
kapcsolatát. A kutatás aktualitá-
sát az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) egy jelentése adta, amely 
arra mutatott rá, hogy a túlzott anti-
biotikum-használat hatására az elő-
rejelzések szerint 30 év múlva az an-
tibiotikum-rezisztencia áldozatai-
nak száma tovább növekszik, ami 
évente mintegy húsz millió ember 
halálát okozhatja.

A magyar kutatás célja az volt, 
hogy felhívja az immunrendszer 
egészségéért felelős bélflóra védel-
mének fontosságára a figyelmet, 
illetve arra, hogy a probiotikum-
választás ugyanolyan hozzáértő 
döntés legyen, mint az antibioti-

kum felírása – adta hírül a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége 
(MDOSZ).

A prospektív,  multicentrikus,  
randomizált országos kutatásba 
94 háziorvosi praxisban 1013 be-
teg (3-14 éves gyermekek) bevo-
násával vizsgálták az antibioti-

kum (amoxicillin és klavulánsav, 
cefalosporinok) okozta gyomor- és 
bélrendszeri tünetek (hányás, hasi 
fájdalom, puffadás, étvágytalanság, 
hasmenés, véres széklet) előfordulá-
sának gyakoriságát és erősségét.

A vizsgálatból kiderült, hogy a 
gyermekek több mint negyede nem 
részesül bélflóra- védelemben, tehát 
semmilyen probiotikus kiegészítést 
nem kap antibiotikum-terápia alatt.

Az MDOSZ felhívja a figyel-
met arra, hogy az étrendkiegészítők 

mellett a bélflórát megfelelő ét-
renddel is lehet és szükséges támo-
gatni. Ez tulajdonképpen nem más, 
mint a kiegyensúlyozott táplálko-
zás, amelynek fontos része a fer-
mentált, élőflórás, probiotikus tej-
termékek (kefir, joghurt, joghurt-
ital) fogyasztása.

Az étrend másik lényeges eleme 
a prebiotikus hatású élelmirost-be-
vitel. Ez elsősorban naponta leg-
alább 40, de inkább 60-80 deka-
gramm zöldség és gyümölcs (főként 
zöldség) fogyasztásával fedezhető. 
Beilleszthetőek az étrendbe az ola-
jos magvak, a lenmag vagy az útifű 
maghéj is. 

Az ajánlott napi rostbevitel fel-
nőttek számára 25-30 gramm, bő-
séges folyadékfogyasztás (legalább 
8 pohár folyadék) mellett. Gyerme-
keknek100 kalória energiabevitelre 
0,5 gramm rost elegendő. Ez kis-
gyermekeknél általában napi 15 
gramm, nagyobbaknál 20 gramm 
rostot jelent.

Fertőző betegségek megelőzésé-
ben és kezelésében különösen fon-
tos ügyelni a főzés közbeni higiéné-
re, a friss, kifogástalan nyersanyagok 
felhasználására is.

S.Y.

Az alattomos kór

Az antibiotikum-rezisztencia veszélyei

A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én tartjuk. A világon több 
mint 250 millió cukorbeteg él, ám ez a szám évente 7 millióval növekszik. A 
betegség legnagyobb veszélye, hogy észrevétlenül alakul ki, sokszor csak 
előrehaladott állapotban diagnosztizálják. Az egészséges életmód, a tuda-
tos diéta, a rendszeres testmozgás és a jó stresszoldó technikák segíthet-
nek a megelőzésben. 

Ősszel és télen jelentősen megnő a légúti megbetegedések száma, és idén 
sem marad el az influenzaszezon. Sokan antibiotikum szedésére kényszerül-
nek, azonban nem mindenki szed mellé probiotikumot, ami viszont komoly 
gyomor- és bélproblémákhoz vezet. 

További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesz-
tési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház, Nővérszálló, földszint
email: 
efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1289 32 12
személyesen: hétfőtől csütör-
tökig 11-15 óra között

Antibiotikum-kúra esetén különösen fontos a megfelelő rostbevitel
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– Hogy kezdődött a nagy ka-
land, a zenekarozás?

– 2005-ben indultunk, az első 4 
esztendő a gimnáziumi próbálkozás 
időszaka volt...

– Tudtatok zenélni?
– Nem.
– De eldöntöttétek, hogy 

rockzenészek lesztek?
– A srácokkal, akikkel alapítot-

tuk az együttest, első perctől nagy-
színpadokról álmodoztunk. Sőt 
gimi után, egyetemistaként úgy 
gondoltam: itt az ideje, hogy leme-
zünk legyen. Megcsináltuk, szer-
zői kiadásban. Akik megvették, 
egy szóval sem mondták, hogy jó 
vagy rossz. Pedig nem ártott volna, 
hogy megtudjuk, merre kell fejlőd-
nünk. Bementünk a stúdióba, ki-
fizettük a bérleti díjat, emberünk 
a pult mögött pedig felvette. Nem 
mondott semmit, min kellene vál-
toztatni. 2009-ben ez megválto-
zott, az Élned kell című dalunkkal, 
amit George Shillinggel készítet-
tünk. Ő Mike Oldfield és az Oasis 
producere.

– Álljunk meg egy pillanatra! 
Hogy került a képbe egy amerikai 
sztárproducer?

– Az első lemez dalaival ameri-
kai kiadókat bombáztam. Az egye-
temi ösztöndíjamból vettem egy ra-

kás CD-t, ráírtam a demokat és pos-
táztam a kiadóknak.

– Komolyan gondoltad, hogy 
kibontják a csomagot és meghall-
gatják a lemezt?

– Igen, bíztam benne, és így is 
lett. Kimehettünk Amerikába, fel-
vehettünk egy nagylemezt. Meg-
jegyzem, itthon csak két és fél év 
múlva adták ki. A zenekar pedig ak-
kor nőtt fel a feladathoz, amikor fel-
szálltunk a repülőre.

– Azért ez nem semmi. Kezdő-
ként, tulajdonképpeni gimnáziu-
mi bandaként beleugrani a mély 
vízbe.

– A stúdióban körben aranyle-
mezek borították a falakat, a kor-
szak legmenőbb punk, pop és me-
tál bandáitól, akik ott készítették a 
felvételeiket. Rengeteget tanultunk.

– Beléptetek a stúdióba, mond-
tátok: We are The Dirty Slippers 
from Hungary. És aztán?

– A legfontosabb, hogy alázato-
san kell hozzáállni a munkához. Ben-
nünk látták a tanulás iránti vágyat. 
Johnny Burke vezette a felvételeket, 
aki mindössze pár évvel volt idősebb 
nálunk, de olyan szintű tudással, 
hogy szinte ötödik tagként vett részt 
a produkcióban, amit teljesen a saját-
jának érzett. Fantasztikus szakmai ta-
nácsokat adott. Előre elnézést kérek, 

ha megbántok valakit, de itt-
hon úgy működik, hogy adott 
az időlimit és a költségvetés, 
amibe bele kell férni. Ezért 
sok esetben zaklatottan, ide-
gesen zajlik a felvétel. Kint 
éppen azért tudtunk gyorsan 
végezni, mert egészen más-
képp folyt a munka. Felkel-
tünk, tusoltunk, vettünk egy 
hamburgert... Amerikában 
mi mást? Bementünk a stúdi-
óba. Jött Johnny papucsban, 
rövidnadrágban. Kérdezte: 
melyik nóta jön, miről szól? 
Elmondtuk, megmutattuk a 
szöveget, mire ő már mond-
ta is, mit kell még beletenni, 
milyen szólamokat.

– Amerikából sztárok-
ként tértetek haza?

– Á! Nem változott meg egy csa-
pásra az életünk. 2010-ben hazajöt-
tünk, jártunk rádiókba, tévékbe, da-
laink lassanként elkezdtek feljutni a 
slágerlistákra. Hihetetlen szerencsé-
sek voltunk, hogy tanulhattunk az 
akkori régi nagyoktól, a Republictól, 
a Karthagotól, amikor a vendégze-
nekaruk lehettünk. 2013 körül a 
Minden lány múzsa akar lenni című 
dalunk feljutott több rádiós sikerlis-
tára, és mindhárom lemezünk szere-
pelt a MAHASZ listáján.

– Tehát befutottatok, végre 
megéltetek abból, amiből mindig 
is szerettetek volna.

– Igen, de a zenekar mellett épí-
tem a szólókarrieremet, ami hatal-
mas biztonságot ad. A Dirty Slippers 
populárisabb, a szóló munkáimra azt 
mondhatjuk: aréna rock. Igazán há-
lás vagyok a Jóistennek, amiért ne-
kem sosem kellett kényszerből más 
zenéjét játszanom, más zenekarok-
ban, illetve sosem kellett hakniz-
nom, vendéglátóznom.

– Azért az ritka, hogy valaki 
kétféle stílusban alkot.

– A zenekar populáris rockot ját-
szik, olyan stílusban, amit a közön-
ségünk szeret. Ha eltérünk tőle, 
szólnak, milyen dalokat szeretné-
nek. Odafigyelünk rájuk, hiszen ne-
kik zenélünk. A szólónál nincs rizi-
kó. Ha játsszák a rádiók, az is jó, ha 
nem, az is. Szerencsére azonban a 
szólólemez legjobb dalait már kérik 
zenekari koncerteken.

– A zene mellett a szövegeket 
is te írod?

– „Elsőlenyomatos” dalszerző va-
gyok. Ha van ihletem, ingerenciám, 
akár mindössze két sor, megírom 
a dal refrénjét, és már gurul is ki a 

szöveg. Így azonnal átadom az ér-
zéseimet. Na, ezért jó, hogy George 
Shilinngel és Tim Palmerrel, a Bon 
Jovi, U2, David Bowie produceré-
vel dolgozunk, mert van két „apa” a 
zenekar fölött. Amikor Simon Pisti 
stúdiójában felvesszük a dalt, azon-
nal küldjük nekik interneten, és ők 
máris jelentkeznek, mit alakítsunk, 
például a dob mikrofonozásán, vagy 
hová tegyünk be még egy gitársávot. 
De megesett, hogy azt mondták, in-
kább hagyjuk azt a dalt.

– És hagytátok?
– Igen.
– Most is éppen két stúdiófelvé-

tel között vagy.
– Lassan befejezzük a szólóle-

mezem, de ismét stúdióba megyek, 
mert felvesszük az új Dirty CD-t. Il-
letve szó van egy amerikai szerző-
désről, ami nagy ívű projekt lehet.

– Amerika már megvolt. Va-
lami, az akkorihoz hasonlóan pi-
masz ötleted most nincs?

– 2010-ben megcsináltam a me-
nedzserirodámat, a You and Me-
dia Management-et, ami zeneka-
rok mellett számos nagy rendez-
vénnyel foglalkozik. Basszusgitáro-
sunk, Szilárd, séf, így majd a távo-
li jövőben szeretnénk éttermet nyit-
ni, később akár egy szállodát is, csak 
jussunk el odáig. Olyan vágyaink 
vannak, amiért megmosolyognak. 
De megmosolyogtak akkor is, ami-
kor 14 évesen elhatároztuk, hogy 
Amerikába megyünk, mégis össze-
jött, és mára együtt dolgozhatunk 
Bon Jovi producerével.

– A Csiliben felléptetek már?
– Nem sajnos, de nagyon szeret-

ném.
Ditzendy Attila

Aréna rock és slágerzene egy kútfőből
A Dirty Slippers együttes frontembere, Lobó-Szalóky Lázár új szólólemezén 
a Bon Jovi, a U2, David Bowie és a Goo Goo Dolls producerével dolgozik. 
Nem újdonság számára a helyzet, ugyanis hasonlóan neves producerrel ké-
szített már CD-t a zenekar. Ám akkoriban Lázár és zenésztársai még 20 éve-
sek sem voltak.
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Évek óta hagyomány a Békaporonty Tagóvodában, hogy a szüreti időszakban mustot ké-
szítünk a gyerekekkel. Idén első alkalommal ez a szülőkkel közösen történt.

Délelőtt az ovisokkal elkészítettük a szőlős sütiket, amiket délután jóízűen elfogyasztot-
ta az óvoda apraja-nagyja. Volt játék, táncház, jókedv. Senki nem távozott üres kézzel, út-
ravalónak hazafelé a feldíszített üvegekben mustot kapott mindenki.

Az óvodapedagógusok 
munkájában mindig újabb 
és újabb kihívásokat jelen-
tenek a különleges bánás-
módot igénylő gyermekek, 
akik valamilyen okból más 
fejlődési utat járnak be tár-
saikhoz képest. Ugyanis év-
ről évre egyre nagyobb azok-
nak a kisgyermekeknek az 
aránya, akik megkésett fej-
lődéssel, esetleg valamely 
fogyatékossággal érkeznek 
hozzánk, és az intenzív fog-

lalkoztatás ellenére sem 
lesznek érettek az iskolára 
optimális időben.

Péter Ildikó szaktanács-
adó többek között óvodai, is-
kolai gyógypedagógusként, 
tanítóként szerzett tapaszta-
latokat arról, hogy a különle-
ges bánásmódot igénylő gyer-
mekek között milyen kihívá-
sokkal kell szembenéznünk. 
Előadása során fontos meg-
erősítést kaptunk arról, hogy 
az óvodáskorú kisgyermek 
fejlődéséhez mennyire meg-
határozó a családi atmoszfé-
ra, melyben cseperedik, első 
kötődései, a környező világ-
hoz való viszonya. 

Az óvó nénik szerepe is 
egyre inkább változik, és 
a hagyományos pedagógia 
mellett egyre nagyobb hang-
súlyt kapnak a pszichológi-
ai kompetenciák, a gyógyí-
tó, kompenzáló pedagógiai 
attitűd.

Fontos kérdés számunk-
ra, hogy a gyógypedagógu-
sok mellett miben, hogyan 
segíthetünk mi, óvodapeda-
gógusok? Péter Ildikó renge-
teg játékos ötlettel, fejlesztő 
eszközzel gazdagította reper-
toárunkat.

A nap szakmai tanulságai 
mellett kiemelendő, hogy a 
gyermekek fejlődése szem-
pontjából valódi eredményt 
csak a családok, óvodapeda-
gógusok és a speciális szak-
emberek összefogása adhat.

Gerlóci Gabriella

Idén október 19-én volt 
az immár hagyományos 
Oktoberfest, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Pest-
erzsébet (NNÖP) képvise-
lő-testülete és a pesterzsé-
beti német nemzetiségi in-
tézmények közös szüreti mu-
latsága.

A kora estébe húzódó 
programon Főző Tamás, a 
József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Isko-
la némettanára köszöntöt-
te a jelenlévőket. Köszön-
tő szavaival megerősítette a 
rendezvény hagyományőrző 
szerepét, a nemzetiségi ha-
gyományok éltetésének és 
a nemzetiségi identitástudat 
átörökítésének fontosságát. 
Őt követően Bárkányi 

Judit, a Fővárosi Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat újraválasztott elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, 
valamint az NNÖP újon-
nan megválasztott képvise-
lőit. Beszédében kiemelte az 
intézményi kapcsolatok fon-
tosságát az NNÖP és a fővá-
ros együttműködésében, va-
lamint a közös programok 
megvalósításában, és köszö-
netet mondott a jelenlévők 
aktív részvételéért, ami elő-
segíti a nemzetiségi progra-
mok támogatottságát és si-
kerét. 

A műsor a 3. c osztályos 
gyermekek versprodukció-
jával kezdődött, amely sok 
tapsot kapott a közönségtől. 

A gyerekeket Papp And-
rea Loretta intézményveze-
tő-helyettes készítette fel. 
Az óvodások gyermektán-
cait Pap Eszter, Urbán Eni-
kő, Dudás Lászlóné és Uicz-
Juhász Vivien tanította be. 
A gyermekek táncát hossza-
san elhúzódó tapssal jutal-
maztak a jelenlévők. Végül 
a József Attila iskola hetedi-
kesei az egy héttel korábban 
a bécsi Hofburgban előadott 
táncaikkal szórakoztatták a 
jelenlévőket. Felkészítő ta-
náruk Főző Tamás volt.

Az Oktoberfestre meg-
hívott zenekar, a Schorok-
scharer Burschen színvona-
las muzsikájával nagy sikert 
aratott. 

Az ünnepi műsor után 
sok finom sváb étel készült 
az óvodáscsoportok és az is-
kolai osztályok bográcsaiban 
és a sütőrácsokon. Kóstol-
hattunk bajor kolbászt sava-
nyú káposztával, fehérkol-
bászt édes mustárral, de sze-
repelt az „étlapon” sváb ser-
tésszelet és sváb kifli is. Fi-
nom, sváb hagyományok 
szerint készített süteménye-
ket is megismerhettünk. 

A gyermekek a Virgonc-
kodó népi játszóház fa já-
tékain érdekes ügyessé-
gi feladatokkal ismerked-
tek, és kézműveskedhettek. 
Nagy sikere volt a szaba-
dulószobának, ami előtt fo-
lyamatosan hosszú sorok kí-
gyóztak.

Főző Tamás

Családi szüret

Az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekért

Oktoberfest

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág tagóvodá-
ja adott otthont annak a továbbképzésnek, amely a „sajátos 
nevelési igényű” gyermekek nehézségeit, a segítségnyújtás 
lehetőségeit járta körül a Budapesti Oktatási Központ szak-
tanácsadójának vezetésével.
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Hagyomány a Pest-
erzsébeti Kerek-
erdő Óvodában, 

hogy minden évben Zene-

napot tartunk, és egy vidám 
délelőtt keretében közösen 
énekelünk a saját készíté-
sű hangszerek kíséretében. 

Az idei Zene-
napon Vincze 
Lilla és Barátai 
voltak a ven-
dégeink, akik 
a popzene vi-
lágába vezet-
ték be a gyer-
mekeket. Hole 
Anna fuvo-
lán, Popper Pé-
ter zongorán és 
Laskay Péter 
dobon kísérték 
az énekesnőt.

Régebbi slá-
gereket hall-
hattunk, ami-
ket nagyon 
nagy örömmel 
fogadtak a gye-

rekek, és énekelték együtt 
az egész zenekarral. Felcsen-
dült a Szállj Velem, a Legye-
tek jók, ha tudtok és a Júlia 
című dal is.

A művésznő két ver-
set is megzenésített, amit 
akusztikus gitáron játszott 
el a gyerekeknek. Helena 
Macarovic: Ma című ver-
sében erdei állatok jelen-
nek meg, és rajtuk keresz-
tül a hangszerekkel is ismer-
kedhettek a gyerekek. A fu-
vola magas hangja egy er-
dei kismadárra emlékeztető, 
mély hangja pedig egy lom-
ha medvét juttatott a gyere-
kek eszébe.

Ezt követően örömmel 
énekelték el közösen a Mi-
cimackót. A délelőtt zárása-
ként közösen zenéltek és tán-

coltak a gyerekek, majd min-
den csoport közelebbről is 
megnézhette a hangszereket.

Darnyikné Hole Zsuzsanna

MOZAIK 

– A tanterem dekoráció-
ját is a Szuperhősökhöz ala-
kítottam, motivációs, bá-
torító feliratokat, képeket 
helyeztem el. Rajz- és tech-
nikaórákon maguk is ez-
zel kapcsolatosan alkottak. 
A szülők is támogatnak eb-
ben, egy anyuka Szuperhős 
jelmezt is készített az egész 
osztály számára. Segítő, tá-
mogató magatartásukért, 
vagy tanulási teljesítményü-
kért „szupererő” pontot sze-
rezhetnek. Ez a gyermekek-
ben lelkesedést vált ki, se-

gíti őket esetleges szorongá-
saik legyőzésében, és sokkal 
nagyobb kedvvel végzik el a 
feladatokat. A nagyobb mo-
tiváció jobb teljesítményre 
is sarkallja őket – vallja Ma-
jor Judit.

A pedagógus hozzátette, 
hogy az Attilás Szuperhősök 
tulajdonsága az is, hogy ahol 
tudnak, segítenek, nemcsak 
társaiknak, hanem az isko-
la falain kívül is. A tanítónő 
ezért ebben az évben külön-
böző mentőakciókat is szer-
vez számukra. 

– Tanítványaim a szüle-
ikkel bevásároltak mentett 
kutyáknak az Adler Állat-
mentő Egyesület számára. 
A gyermekek óriási öröm-
mel látogattak el a szervezet-
hez, és adták át az összegyűj-
tött élelmet, takarót a négy-
lábúaknak. Megtapasztalták 
és gyakorolták az állatokkal 
szembeni elfogadó, felelős-
ségteljes, szerető magatar-
tást. Talán még valamelyik 
kiskutya is gazdára talál álta-
lunk – meséli büszkén Major 
Judit.              s.y.

A Pesterzsébeti Kerek-
erdő Óvodában kiemelt fi-
gyelmet kap a környezeti 
nevelés, a környezetvéde-
lem, az állatvédelem. Ennek 
köszönhetően törekedünk 
arra, hogy óvodásainkkal 
együtt megünnepeljük a ter-
mészet jeles napjait, hagyo-
mányait. Így ebben az év-
ben harmadszor hívtuk meg 
óvodánkba az „Állatijó” be-
mutatót tartó Gőgös Zsu-
zsannát, aki madaraival, és 
egyéb kisállataival kápráz-
tatta el gyermekeinket.

Az óvodásoknak diffe-
renciáltan, két csoportban 

tartott előadást. Először a 
kisebbek élvezhették az ál-
latok közelségét, majd a na-
gyobbak kaptak hasznos in-
formációkat a „vendégek-
ről” (állatszereplők: rova-
rok, sikló, patkány, sün, ka-
nári, fürj, kuvik, uhu, Harris 
héja, galambok).

Zsuzsanna személyisége 
elvarázsolta a gyermekeket, 
változatosan, és humorosan 
mesélt állatairól, még a sik-
ló simogatása is belefért a 
programba. Reméljük, hogy 
maradandó élménnyel gaz-
dagodtak óvodásaink.

Tiglman Ágnes

Ivartalanítási akció
A pesterzsébeti Főnix Állatmentő Alapítvány egyik 

fontos célja, hogy csökkentse a fölösleges szaporulatok 
számát a kerületben. Mivel azonban még így is rengeteg 
kijárós és kóbor macska szüli kölykeit az utcára, ezért a 
szervezet újabb ivartalanítási akciót hirdetett.

Idén ősszel minden kerületi nőstény macska ivarta-
lanítását 5 ezer forint önerő ellenében vállalja az alapít-
vány, a fennmaradó összeget ők biztosítják.

Részletek és jelentkezés: https://fonixallatmentok.
hu/2019/10/04/osz i - ivarta lanitas i -akcio-a-xx-
keruletben/

Szuperhősök akcióban

Popzene az oviban

Állatijó bemutató
Major Judit, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános iskola tanítója pedagógiai 
munkája során nagyon fontosnak tartja a gyermekek motivációját. Ezért minden tanév ele-
jén olyan kerettörténetet tervez el, amely különösen felkelti a tanulók érdeklődését, hiszen 
ez befolyással van a tanulási kedvükre. Az idei tanítványok kis Szuperhősök, akik tanórá-
kon számolási, olvasási kihívásokon vehetnek részt, felfedezhetik magukban az erős képes-
ségeiket. 
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Kézműves Kuckó: Várunk a hónap első szerdá-
ján, 17 órakor! December 4-én Mikulás ünne-
pére készülünk!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli 
játékok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves ko-
rig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket de-
cember 11-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel 
olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Ka-
talin tartja!

Színes ötletek klubja: Frisch Tündével decem-
ber 18-án, szerdán, 17 órakor karácsonyi ötle-
tekkel várunk! Gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt ajánljuk a programot.

Fogyasztóvédelem: december 18-án, szerdán, 
17 órakor a Budapesti Békéltető Testület ne-
vében Bíró Sándor kihelyezett fogyasztóvédelmi 
tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtá-
runkban!

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órá-
tól válogathatnak közönségszervezőnk színházje-
gyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Lipták Zsuzsa és Ko-
vács Bea fotóig, tárlóinkban pedig az Arany ke-
zek, tündér ujjak kézműves kör alkotásait tekint-
hetik meg.

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

110 éves az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Főplébániatemplom és Nagy Sán-
dor festőművész születésének 150. év-
fordulójára rendezett helytörténeti ki-
állítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 
17. – 2020. március 27. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Czétényi Vilmos festőművész és 
grafikus emlékkiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. november 13. – 2020. január 4. 
között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Tél Öblén távol ring…
Helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. november 20. – 2020. február 1. 
között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Adventi Est
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
Időpont: 
2019. december 4., szerda, 17 óra

Beszélgessünk németül!
dec. 11-én, 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

dec. 9-én és 23-án, 17 órától
 

Kerekítő 
Papp Judittal és 

Kolozsváry-Kiss Dániel 
gitárkíséretével 
Hétfői napokon

10.45: Mondókás móka; 11.25: 
Bábos torna

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

2019. dec. 4-én, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat  10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Időszaki kiállításaink Rendezvényünk

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy december 24-28. között zárva leszünk! 

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Kedves Olvasók! 
Könyvtárunk dec. 7-én és 14-én 

(szombati hiv.munkanapok) 
zárva lesz!

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Október 11-12-13-án négy ver-
senyt rendeztek meg Tatabányán, 
a Földi Imre Sportcsarnokban. A 
hétvége a diák I. kötöttfogású diák-
olimpiai döntővel kezdődött, ame-
lyen szakosztályunk 11 versenyzővel 
állt rajthoz. Öt birkózónknak is si-
került döntőt birkóznia, akik közül 
négyen aranyérmet szereztek:
Eredményeink:
35 kg: 1. Zhytovoz Petro
35 kg: 2. Farkas Zsombor
38 kg: 1. Olasz Bende
46 kg: 3. Kovács Barnabás
50 kg: 1. Felkai Bendegúz
69 kg: 1. Kosovics Márton
76 kg: 3. Máltsik Zsombor
+ 85 kg: 3. Kis Mátyás.

Másnap a serdülő korosztály kö-
töttfogású diákolimpiai bajnoksá-
ga következett. Szakosztályunk itt 
sem maradt érem nélkül, két döntő-
sünk is volt, akik közül Takács Zsolt 
(57 kg) tudott diadalmaskodni, míg 
Bazsó Adolf (+85 kg) a második 
helyen végzett.

Vasárnap a kadet korcsoport sza-
badfogású, valamint női országos 
bajnokságát rendezték meg, szintén 
Tatabányán. A lányok között mind-
két indulónk aranyérmet szerzett, 
Hörcsöki Kamilla (46 kg) és Matyi 
Vivien (49 kg) sem talált legyőzőre 
a nap folyamán. 

Szabadfogásban 18 verseny-
zőnk állt rajthoz, akiknek összesen 
2 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet 
sikerült gyűjteniük, így toronymaga-
san az ESMTK nyerte meg a csapat-
versenyt. 
Eredményeink:
45 kg: 2. Vaskó Krisztián
55 kg: 2. Mányik Dávid
55 kg: 3. Németh Milán
60 kg: 3. Petenykó András
65 kg: 3. Deák Zoltán
65 kg: 5. Domokos Roland
71 kg: 3. Horváth Gyula
80 kg: 1. Laky Levente
110 kg: 2. Mohl Richárd
+110 kg: 1. Bazsó Adolf.

November 26-án a leány diák-
olimpiákkal folytatódott a hivatalos 
versenyek sorozata. Kaposváron ke-
rül megrendezésre a diák és serdülő 
leány diákolimpiai országos döntő. 
Diák korcsoportban Zhytovoz Maria 
(28 kg) aranyérmet, míg Laky Ajna 
(43 kg) bronzérmet szerzett. Serdü-
lő korcsoportban sikerült megismé-
telnünk ugyanezt a teljesítményt, 

László Nikolett (46 kg) nem talált 
legyőzőre a versenyen, míg Huszár 
Regina (62 kg) nyakába bronzérmet 
akasztottak a verseny végén. 

Újra szőnyegen a pesterzsébeti 
nagycsoportos gyerekek!

2018-ban az ESMTK Birkózó 
Szakosztálya hagyományteremtő 
jelleggel vágott bele az Ovis Fesz-
tivál elnevezésű rendezvényso-
rozatba, melynek lényege, hogy a 
pesterzsébeti óvodák nagycsopor-
tosainak lehetőséget biztosítsanak 

játékos sorverseny és grundbirkó-
zás keretein belül összemérni tu-
dásukat. 

November 6-án és 13-án került 
megrendezésre a III. Ovis Fesztivál 
első két fordulója, amelyen a Pest-
erzsébeti Lurkóház Óvoda, a Pest-
erzsébeti Lurkóház Óvoda Gyer-
mekkert Tagóvodája, a Pesterzsébe-
ti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke 
Tagóvodája, A Pesterzsébeti Lurkó-
ház Óvoda Kincskereső Tagóvodája 
és a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 
Gyöngyszem Tagóvodája vett részt.  

A rendezvényen a nagycsoportos 
óvodásokon, szülőkön, óvodapeda-

gógusokon kívül megjelent Nemes 
László, Pesterzsébet alpolgármeste-

re, Nemesné Németh Judit 
Mária, a Sport Bizottság el-
nöke, Somodi Klára és Nagy 
Lászlóné képviselők, Lernyei 
Ákos, a Gyulai István Általá-
nos Iskola intézményvezető-
je, valamint Együdné Szegedi 
Andrea, Rajné Zsebedits Lí-
via, Boros Jolán és Salga Kris-
tóf sportosztályos tanítók. 

A sorversenyek előtt szak-
osztályunk második birkózó sportosz-
tályos tanulói mutatták be látványos 
gyakorlataikat a résztvevőknek.

Az óvodás gyerekek gyors-
futásban, nyusziugrásban, bé-
kaugrásban, pók- és rákjá-
rásban, kutyafutásban, ma-
cijárásban, térdenfutásban, 
laposkúszásban valamint 
grundbirkózásban mérték ösz-
sze tudásukat, melyek alap-
ján az első fordulóban maga-
biztos fölénnyel a Pesterzsébe-
ti Lurkóház Óvoda bizonyult 

a legjobbnak. A második helyen a 
Pesterzsébeti Lurkóház Óvo-
da Gyermekkert Tagóvodája, 
a harmadikon pedig a Pester-
zsébeti Gyermekmosoly Óvo-
da Kékcinke Tagóvodája vég-
zett. A második fordulóban 
a Gézengúz Óvoda Gyöngy-
szem Tagóvodája végzett az 
első helyen, a Lurkóház Óvo-
da Kincskereső Tagóvodájá-

nak nagycsoportosai pedig az ezüst-
érmet vehették át. 

Az esemény végén min-
den gyermek jutalomban ré-
szesült, valamint a megje-
lent óvodák képviselői aján-
dékokat vehettek át szakosz-
tályunk elnökétől, Losonczi 
Ottótól.

A verseny érdekessége 
volt, hogy a szülőket is be-
vontuk a sorversenyben, ahol 
a lelkes anyukák és apukák is 

megcsillantották a tudásukat külön-
böző ügyességi feladatokban.

A III. ovis fesztivál első forduló-
jának részt vevő gyerekei:
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda
Csapatvezető: Kliment László
Csapattagok: Ramyar Daryan, Sebes-
tyén Dániel, Huszár Vanda, Vörös 
Benett, Krisztyán Dominik, Horváth 
Olivér, Nagy Ákos, Pasztusics Máté, 
Tremmel Janka, Molnár Hunor.
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
Gyermekkert Tagóvodája
Csapatvezető: Balogh Ferenc
Csapattagok: Rostás Máté, Huskó 
Ferenc, Danó Dániel, Szatmári 
Ádám, Nemes Tamás, Varga Dáni-
el, Borzán Dénes, Füst-Nagy Márk, 
Csipkés Kevin, Kovács Bálint.
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvo-
da Kékcinke Tagóvodája
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Molnár Bianka, Toui 
Viktória, Albak Zoé, Lenk Izabella, 
Zinkóczki Nimród, Magyari Karina, 

Szabó Roland, Kocsis Petra, 
Solti Soma, Plesche Ádám, 
Galyas Kinga.
A III. ovis fesztivál második 
fordulójának részt vevő gye-
rekei:
Pesterzsébeti Lurkóház Óvo-
da Kincskereső Tagóvodája
Csapatvezető: Kliment László
Csapattagok: Asztalos Ro-
land, Lengyel Bercel, Sajben 
Dominik, Báder Lilla Sára, 

Tóth Zsófia, Chilerenetto Márkó, 
Demkó Anna, Szabó Erik, Szele Jó-
nás, Marton Eliza.
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 
Gyöngyszem Tagóvodája
Csapatvezető: Mertse Ádám
Csapattagok: Hinkel János, Bagoly 
Benett, Zurocsik Zora, Moga Bel-
la, Balázs Regina, Del-Giacco Lina, 
Geriger Zalán, Czagányi Kristóf, 
Török Ádám.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem 
Tagóvodája

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
Gyermekkert Tagóvodája

Lurkóház Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 
Kékcinke Tagóvodája

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda
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Öröm volt nézni azt a sok vívó-
ruhás fiatalt, akik elszántan gyako-
rolták, a támadást, a kitörést, a szú-
rást, a védést, a riposztot. A Törek-
vés SE kisebbik vívótermének kar-
zatára húzódtunk a meglehetősen 
hangos fegyvercsörgés elől az éppen 
pihenőt tartó Leventével.

Az első kérdésem úgy hangzott: 
készült-e már interjú vele? Még 
nem, válaszolta. És mert látszott raj-
ta, érdeklődtem: izgulsz?

– Igen – hangzott a kamasz fiú 
őszinte válasza.

Kezdetben a vívás alapjaival is-
merkednek az ifjú sportolók mind-
egyik fegyvernemből közösen. Le-
helnek egy évre rá azt javasolták: 
párbajtőrözzön, mivel magas. Meg-
kértem, tegye tisztába, mi is ponto-

san a párbajtőr, miben különbözik a 
tőrtől és a kardtól.

– A kardban a felsőtest ér, és 
szúrni, vágni is lehet, tőrben a törzs 
és a sisak nyaki része ér, csak szúrni 
lehet, mint a párbajtőrben, ahol vi-
szont az egész test ér – magyarázta.

A fegyvere hegyén lévő érzékelő-
ről elárulta: 750 grammnál nagyobb 
találatot kell bevinni, hogy jelezzen 
a lámpa.

– Megérzed, de nem fáj – vála-
szolta kérdésemre, mennyire fáj az a 
750 grammos szúrás, miközben meg-
mutatta, hogyan kell fogni a fegyver 
sajátos alakú markolatát.

Szabadidejével nem akad gondja 
a 13 esztendős fiúnak, a heti négy-
szer két óra edzés eléggé lefoglalja. 
Ráadásul Pesterzsébettől eléggé tá-
vol található a Törekvés SE, Kőbá-
nyán, a Bihari úton. Barátait termé-
szetesen vívótársai közül válogat-
ja, és maradnak is barátok, lévén a 
versenyeken nem kerültek még egy-
mással szembe.

– Ha összetalálkozunk, a jobbik 
győz, aki abban a pillanatban jobb – 
vetítette előre a jövőt. Lehel Leven-
te pedig a jobbak közé tartozik a di-
ákolimpián elért első helyével. Hoz-
zátette „B” kategóriában, ami any-

nyit tesz, hogy az addig nem 
versenyzettek mérkőznek egy-
mással. Most, mint „A” kate-
góriás az első 32-ben szerepel 
a közel másfél százas mezőny-
ben.

A kamasz csak kamasz, biz-
tosan néz tévét.

– Vívást szoktam nézni, 
mást annyira nem – vallotta be.

Mondhatjuk: elkötelezett 
srác.

Ráadásul nem kizárólag 
a sportban, tanulásban szin-
tén, mivel négyes-ötös minden 
tárgyból. Sőt, ha ideje engedi, olvas. 
Elsősorban kalandregényeket.

– Ha negyvenkét oldalon keresz-
tül azt írják le, hogyan néz ki a táj, 
azt nem szeretem – árulta el.

– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Építészmérnök szeretnék lenni 

– hangzott a szabatos válasz, majd 

vette fejvédjét, és elvegyült fehérru-
hás társai között.

Befejezésként még annyit, hogy 
Lehel húga, a 8 esztendős Laura a 
Bambi csoportban sajátítja el a fegy-
verforgatás alapjait. A kicsik közé 
már 6-8 évesen lehet jelentkezni.

DIA

SPORT

A nap az U7-es és az U11-es kor-
osztály küzdelmeivel indult, előb-
bi korosztály esetében 10, utóbbinál 
21 csapattal a mezőnyben. A legki-
sebbek között a Puebla Focisuli az 
„A” csoportba kapott besorolást, és 
rögtön győzelemmel indított, 6-2-re 

múlta felül a Szigethalom együtte-
sét. A folytatásban már nehezebb el-
lenfelek következtek, így a helyosz-
tó mérkőzést a „B” csoport negye-
dik helyén végző CSUPE gárdájá-
val vívták. A pesterzsébeti kis focis-
ták szoros küzdelemben 3-2-es ve-

reséget szenvedtek, így nyolcadik-
ként zártak a bombaerős mezőny-
ben. A döntőt az MTK 6:3-ra nyer-
te a Móravárosi Kinizsi ellen, a har-
madik helyen pedig a III. Kerületi 
TVE végzett.

Az U11-esek mezőnye minden 
rekordot megdöntött, ugyanis 21 

csapat érkezett a fiesztára, 
és a szurkolók testközel-
ből láthatták az Újpest, a 
Ferencváros, a Szolnok, 
a Siófok, a Soroksár, va-
lamint a Tiszakécske fi-
atal tehetségeit. A finá-
lét a Dunakanyar nyerte a 
Goldball elleni mérkőzés-
sel, a dobogó harmadik fo-
kára a Szolnok állhatott.

A délután az U9-es és 
U13-as korosztály csapa-

tainak küzdelmeivel folytatódott. 
A Puebla U9-es csapata ezúttal is az 
„A” csoportban szerepelt. Bár nem 
jutottak be a rájátszásba, az előze-
tes várakozásokat jóval felülmúlva 
teljesítettek: a bombaerős Ferenc-
város zöld mezes csapatától csupán 

6-2-re, míg a Grund FC-től 2-1-re 
kaptak ki, a Szigethalom, valamint 
a Százhalombatta gárdáját pedig 
magabiztos játékkal legyőzték, így 
az ötfős csoport 3. helyén zártak. 
A döntőt 2-1-re a Fradi zöld mezes 
csapata nyerte a fehér mezesek el-
len, a bronzmérkőzésen pedig a Ve-
resegyház diadalmaskodott.

Az U13-asok versenyét a társ-
rendező Csep-Gól nyerte, második 
a Szigethalom, a harmadik pedig a 
CSUPE lett.

– Nagyon sikeres napot zártunk 
le az idei fesztivállal. 56 csapat egy 
nap rekordnak számít, legalább-
is itt Pesten minden bizonnyal. Sok 
időt és munkát kellett beletenni, de 
megérte, mert aki itt volt, elégedet-
ten távozott a tornáról – értékelte 
az Októberfesztet Babulják Zoltán. 
A Puebla vezetőedzője hozzátette: 
– December elején a már szintén 
népszerű téli tornánkat rendezzük 
Pesterzsébeten. Remélem, ezekkel a 
rendezvényekkel mind Pesterzsébe-
tet, mind a Puebla Focisulit is tudjuk 
kicsit népszerűsíteni.         y.s.

December 15-én szervezi meg a 
duatlhon.hu hagyományos Forralt 
bor futását. Az Eperjes utca – Vas-
út sor kereszteződéséből induló ver-
seny távja 6,4 kilométer, amelyet 
négy, 1,6 kilométeres kör lefutásá-

val kell teljesíteni úgy, hogy min-
den kör végén egy kis pohár for-
ralt bort kell meginni. Az alsó kor-
határ 18 év, kutyával is lehet futni. 
Online nevezés és információ: www.
duathlon.hu/versenyek.             s.

Rekordlétszám az Októberfeszten

Az győz, aki abban a pillanatban a jobb

Forralt bor futás hatodszor

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Puebla Focisuli Pesterzsébet a Csep-
Gól FC-vel karöltve az Októberfeszt utánpótlás focitornát, ami mára Dél-Pest 
legnagyobb futballfesztiváljává nőtte ki magát. Az október 23-ai fociünne-
pen – minden rekordot megdöntve – 56 csapat, kilencven sportvezető, mint-
egy négyszáz gyermek és nyolcszáz szurkoló vett részt. 

Kulcsár Győző, Schmitt Pál, Fenyve-
si Csaba, Nagy Tímea, Szász Emese, 
Imre Géza, Boczkó Gábor, Rédl And-
rás, Somfai Péter, Kulcsár Kriszti-
án. Ami összeköti őket, egy sportág. 
A párbajtőr, ami Magyarország egyik 
legeredményesebb sportja világszin-
ten. Pesterzsébet is kiveszi részét az 
utánpótlásból, hiszen itt él családjá-
val a hetedikes Molnár Lehel Levente 
diákolimpikon. 
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VÁLLALKOZÁS

SZOLGÁLTATÁS

NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák ja-
vítását, tisztítását vállalja. 061/282 42 
47, 11-16 óráig

EXPRESSZ teljes körű kéményjavítás, 
bélelés, építés, 5 év garanciával, szak-
véleményeztetéssel. 25 éve a lakosság 
szolgálatában. Kéményszerviz 1989 
Kft. 06-20/499-7902, kemenyszerviz@
hotmail.hu

CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolat-
javítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 
0670/541 90 22

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes veze-
tékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti csap 
garanciával. 0630/914 35 88

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év ta-
pasztalattal. Kiszállás díjtalan! 0620/554 
84 93

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 
0670/519-24-70 email:szerviz@szer-
viz.info

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pester-
zsébet központjában, korszerű techni-
kával, minőségi alapanyagokkal. Beje-
lentkezés: Ildikó 0670/389 12 10

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

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

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

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752

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

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, ja-
vítása, kamerás csatornavizsgálat. La-
kásban és udvaron. 0670/544 40 50

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06 20/980 39 57

ÁLLÁS

NYUGDÍJAS CSOMAGKISZÁLLÍTÓKAT 
keresünk rész és teljes munkaidőben. 
Bér: 1100,-/óra+pótlékok. Jelentkezzen 
a 0670/440-3594-es telefonszámon.

INGATLAN

KOSSUTH LAJOS u. 52.-ben irodák, üz-
lethelyiségek, száraz pincehelyiségek 
kiadók. 0670/319 15 15

HIRDETÉS

HELYSZÍNI KÁRPITTISZTÍTÁS

 Otthonában! 

Az ipari gép a nagy nyomás-

sal kipermetezett vizet azon-

nal nagy erővel visszaszívja, 

ezáltal egy erős tisztítást és 

atkátlanítást végez a szövetek 

belsejében. Dél-Pesten 

ingyenes kiszállással! 

Érd: 06-30/702-1076

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2019. december 19-én jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: december 4. szerda 
12.30-14.30 között,  december 6. péntek 9.30-11-ig 

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

I. emelet 2.), vagy email-ben:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Következő számunk 2019. december 19-én jelenik meg
Lapzárta: 2019. december 3. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
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DIABETOLÓGIA SZAKORVOSI
MAGÁNRENDELÉS,

ÉRSZŰKÜLET VIZSGÁLAT
Bejelentkezés munkanap 

08:00-20:00-ig 
Dr. Szabó Zsuzsanna 1201 Bu-
dapest, Virág Benedek u. 44.

06-30-966-1961, 
corpusmedicina@gmail.com

TERHESSÉ VÁLT CÉGÉT 
MEGVÁSÁROLJUK! 

MAGAS HÁZIPÉNZTÁR ÉS TAGI 
KÖLCSÖN NEM AKADÁLY! 

CÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA: 
0630/345-4724

Hirdessen a  Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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