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Kedves Olvasó!

A megálló időben, az ó- és az új év közötti na-
pokban jelenik meg lapunk, és ha minden igaz, 
már év végi különkiadásunkat is kézbe vehet-
ték a „rendes” decemberi lap mellett. 

Ahogy már tavaly, idén is két újságot készí-
tünk ilyenkor, éppen az ilyen, csendesebb idő-
szakokra, amikor a látogatások zaja már csitul-
ni látszik, és még egy nagy levegővel indulhat a 
rákészülés az év zárására. 

Akarva-akaratlanul is, a számvetés ideje is 
ez, mit hozott és mit vitt el az előző, és vajon 
mit tartogat a következő év.

Mi is hasonlóképp tettünk, amikor össze-
gyűjtöttük 2022 utolsó lapszámainak tartal-
mait: a mese gyógyító erejéről, az adakozás 
öröméről, a hit csodájáról, vagy a foci közös-
ségépítő erejéről.

Minden kedves olvasónknak boldog 
új évet kívánunk, találkozzunk jövőre 
ugyanitt!

Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők

E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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A kerület vezetőjének tájékoztatójából 
megtudhattuk, hogy a Virág Benedek ut-
cai háziorvosi rendelőben a teljesen felújí-
tott homlokzat és az új tető mellett már 
korszerű fűtési rendszer és felújított belső 
fogadja a betegeket. A hivatalos átadást 
november 22-én tartották. „A villamose-
nergia beszerzésére kiírt nyílt közbeszer-
zési eljárás folyamatban van. Egyetlen 
ajánlat érkezett, amely más kerületekkel 
összehasonlítva viszonylag jónak számít – 
foglalta össze a polgármester.

Szabados Ákos bejelentette, hogy a 10. 
számú egyéni választókerületben  decem-
ber 18-ra kiírt időközi önkormányzati-
képviselő-választásra a következő jelölte-
ket vették nyilvántartásba: Bagossy Joel 
(MEMO), Csaszny Gábor (független), 
Jurák Tamás (MSZP, DK, Jobbik, LMP, 
Momentum, Párbeszéd), Kartnik Kriszti-
na (független), Molnár Miklós  (független), 
Szombathy Dénes Gyula (FIDESZ, 
KDNP)” (A december 18-i időközi választás 
lapzártánk után zajlott - A szerk.)

Kosaras újítások

A polgármester elmondta: a Kosárlabda 
Szövetség arról tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy a sorozatos rongálások 
miatt a Tótfalusi Kis Miklós sétányon lé-
tesített kosárlabdapályát – amely jelen 
állapotában használhatatlan és balesetve-
szélyes – visszaveszik és elszállítják. Az 
együttműködési megállapodás felbontá-
sát írásban fogják kezdeményezni. 

Nemes László ehhez kapcsolódva el-
mondta, hogy a Kosárlabda Szövetség által 
előírt palánk nem bizonyult „vandálbiztos-
nak”, így többször összetörték, a magasságát 
is elállították. A képviselő javasolta, hogy ha 
a pályát le is szerelik, helyezzenek ki egy stra-
pabíró palánkot ugyanott, hiszen a lakótele-
pen volna rá igény. Mach Péter hozzáfűzte, 
hogy nagyon sokan jelezték: az előző konst-
rukció hibás. „Nem kevés pénzt áldoztunk 
arra, hogy gyakorlatilag mindig csak törött 
palánk volt ott.” Szabados Ákos polgármes-
ter Nemes László javaslatával egyetértve je-
lezte, hogy a jövő évi költségvetésbe érdemes 
betervezni a palánkcserét.

Információszabadság

„A kerületi önkormányzatok között első he-
lyen állunk a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság vizsgálata szerint” 
– tájékoztatott Szabados Ákos. A hatóság Az 
információszabadság hazai gyakorlatának 
feltérképezése és hatékonyságának növelése 
című kiemelt projektjében vizsgálta a kerüle-
teket. A honlapelemzést és próba-adatigény-
lést is tartalmazó vizsgálaton az összesített 
indexpontszám alapján Pesterzsébet a leg-
magasabb kategóriába került. Ez azt jelenti, 
hogy a XX. kerület önkormányzatánál a 
közzététel aktív és passzív formája is példaér-
tékűen megvalósul. A NAIH a jegyzőnek 
küldött levelében megköszönte az Önkor-
mányzat munkáját, és az információszabad-
sághoz való pozitív hozzáállását.

Ezután az önkormányzat napi működésével 
kapcsolatos, mindenkit érintő hírek, bejelen-
tések következtek, a többi között az, hogy a 
pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2022. 
december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási 
szünetet tart. A rezsikiadások csökkentése ér-
dekében 2023. január 16. napjától részleges 
home office munkarendet is bevezetnek. A 
közműszolgáltatókkal való egyeztetések sze-

ELISMERÉS
 A HIVATALNAK

RÁCZ RÓBERT

Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete december elsején tartotta 
az év utolsó nyílt ülését. A több mint harminc napirendet tartalmazó tárgyalást 
Szabados Ákos polgármester nyitotta meg az előző ülés óta eltelt időszakról szóló 
beszámolójával.
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rint a leghatékonyabb csökkentés akkor érhe-
tő el, ha a hétfői napokon a dolgozók otthoni 
munkavégzés keretében látják el a feladatai-
kat. Ezek a megoldások a fűtésben havi 750-
840 ezer forint, a villanyáramban 340 ezer 
forint kiadáscsökkentést tesznek lehetővé a 
mostani számítások szerint. 

Kerületi ügyek

A bizottsági beszámolók mellett a képvi-
selői hozzászólások ideje is elérkezett, így 
szó esett a Virágos Pesterzsébet program-
ról, a lakáspályázatokról, a Köztársaság 
téri rongálásokról, a Zrínyi Iskola épületé-
nek helyi védettség alá helyezéséről. 

Elsőként Csaszny Márton kért szót, 
aki a lekötött betéteink kamata felől ér-
deklődött, mint mondta „szép dolog, 
hogy ekkora pénzösszeggel rendelkezünk 

így év vége felé, ugyanakkor a kialakult 
inflációs helyzetben egy banki lekötés 
nem biztosítja a a felhalmozott pénzesz-
közök értékállóságát. A pénzügyi osztály 
utánanézett már annak, milyen más be-
fektetési forma lehetséges, például eurós 
betét?” – kérdezte.

A képviselő felvetésére a polgármester 
válaszolt: „Ezek a költségvetés részét képe-
ző összegek, azaz nem szabadon felhasz-
nálható pénzek” – ezt a hivatal pénzügyi 
osztályának vezetője is megerősítette.

Somodi Klára az Interspar mögött álló 
baptista templom melletti területen fel-
halmozott hulladék elszállítására kérde-
zett rá, amiről már az előző ülésen is szó 
esett. A rozoga kerítéssel és lakattal elzárt 
terület egyre elhanyagoltabb, a többi kö-
zött bontásból megmaradt hulladékok lát-
ványa tárul a járókelők elé.

Szabó-Kellner Katalin egy lakossági 
panaszt tolmácsolt. „A Szegfű utca és a 
Vörösmarty utca felőli villamosmegálló 
környékén nagy valószínűséggel drogot 
árulnak az iskolába igyekvő gyerekeknek. 
Oda egy kamerát szeretnék és egy na-
gyobb vizsgálatot, hogy ez tényleg így 
van-e, vagy sem.”

Bánó Miklós lemondását követően 
Buc-Horváth Gabriella néhány bizottsági 
hely változását jelentette be, majd ezt kö-
vetően a Penny Market melletti parkolóra 
hívta fel a figyelmet. A képviselő elmon-
dása szerint a fizetős parkoló üzemeltetője 
nem ad nyugtát, és a képviselő kérte a 
szolgáltató kivizsgálását.

Új munkaterv

Az önkormányzat 2023-as munkatervét 
is tárgyalta a testület, amely tartalmazza 
a bizottságok és a képviselők feladatait, 
valamint a nyílt ülések időpontjait. A 
nap további részében a testület elfogadta 
a 2022. évi költségvetés módosítását, 
amely Szőnyi Attila javaslatával bővült: 
bekerült a XX. kerületi, állami fenntar-
tású intézményekben dolgozó, munka-
helyükön jogsérelmet szenvedett peda-
gógusok jogvédelmére egy egymillió fo-
rintos tétel. A képviselő ezt a pénzössze-
get a pedagógusok jogi költségeinek 
fedezésére javasolta elkülöníteni.

Az ülés a korábban összeférhetetlenség 
miatt lemondott Bánó Miklós Zoltán he-
lyére érkező Sikéné Pfeiffer Éva képvise-
lői eskütételével zárult, így 2023. január 
19-én, az új esztendő első testületi ülésén 
már ő is teljes jogú tagja lesz a testületnek.
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A TENNIVALÓK LISTÁJA
Arra kértük a kerületi képviselőtestületet alkotó hét párt egy-egy kép-
viselőjét, számoljon be a 2022 januárjában fontosnak tartott ügyekben 
elért eredményeiről és a jövő évi terveiről. 

BARABÁS JÚLIA
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BUC-HORVÁTH GABRIELLA (FIDESZ)
Ellenzékben lévő önkormányzati képviselőként nehéz érvényesülni, hiszen javasla-
tunk nem mindig talál nyitott fülekre. Ennek ellenére sikerült felújítani a Juta-dom-
bon a kutyafuttatót és a játszóteret. A járdák javítása folyamatos, a jövőben is ki-
emelt szerepet kap. Nagy öröm, hogy kerületünk sportolói kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel növelték Pesterzsébet hírnevét. Ahogy az év elején, most is fontosnak tar-
tom a kerületi közalkalmazottak, köztisztviselők, szociális szférában dolgozók és 
óvodapedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülését. Nézetem és szemléletem nem 
változott: továbbra is az itt élő családokért, gyerekekért fogok dolgozni. Célom, 
hogy Pesterzsébet élhető, biztonságos és tiszta legyen. Köszönöm, és továbbra is 
várom a lakosok megkeresését, ötleteit.

JUHÁK TAMÁS ISTVÁN (JOBBIK)
Még 2021 tavaszán kezdeményeztem, hogy a 151-es és a 948-as buszok Nagysán-
dor József  utcai szakaszán, a Török Flóris és a Lázár Vilmos utcák közötti, majd-
nem egy kilométeres részen létesüljön plusz egy megálló. Ez a Szent Imre herceg 
utcai sarkon átszállási lehetőséget biztosítana a városközpont és Csepel felé a 35-ös 
buszra. A javaslatot a BKK szakemberei indokoltnak találták, így jövőre nagy való-
színűséggel végre meg is valósul. Részsiker, hogy az Emlékezések tere körben is új 
járdát kapott, és ígéretet kaptam a tér melletti utca burkolatának cseréjére is. Fon-
tosnak tartom több utcasarok akadálymentesítését, a fekvőrendőrök úgynevezett 
láthatósági felfestését. Ferencvárosi képviselőtársaimmal aláírást gyűjtünk az 51-es 
villamos alacsonypadlóssá tételéért. Abban bízom, ha sikerül, az elindít egy folya-
matot: a BKK idővel más helyi villamosjáraton is ilyen modern, könnyebb fel- és 
leszállást lehetővé tevő járműveket helyez forgalomba, és a megállókat is átalakítja. 
Szeretném, hogy a Nagysándor József  és a Vécsey utca, illetve a Török Flóris utca 
és az Emlékezések tere sarkán legyen gyalogátkelő. A további balesetek elkerülése 
érdekében pedig a Szent Imre herceg, a Pöltenberg és a Knézich utcák háromszögű 
kereszteződésénél közlekedésrendi változtatásokat kezdeményeztem.  

FEKETE KATALIN (DK)
A 2022-es év sok nehézséget hozott a világon és Magyarországon is minden-
kinek. Ez a terveink megvalósításán is meglátszott, és várhatóan a jövő évre is 
kihat. Azért vannak sikerek is: felújítottuk a Gyermekmosoly Óvoda Kékcin-
ke Tagóvodájának udvarát. Az Önkormányzat által biztosított egymillió fo-
rintos képviselői keretemet a körzetem rendezésére, takarítására, ezen belül 
– főként a nehezen belátható sarkokon – cserjemetszésre fordítottam. A zöld-
hulladék kezelését – lakossági kéréseknek megfelelően – kedvezményes áron 
vásárolható lombgyűjtő zsákokkal tudtuk segíteni. Megvalósult egy régi terv 
is: munkába állítottunk egy utcai takarítógépet. Szeretném, hogy ezt jövőre is 
használjuk, és hogy a többi óvoda udvara is megújuljon. 

KOVÁCS ESZTER (MSZP)
A körzetemben, a Baross és a Határ utca sarkánál öt év után végre lett zebra. 
Igaz, nem teljesen ott, ahol a környéken élők szerették volna, de így is nagy 
segítséget jelent. Tervünk, hogy a 3-as villamos átkelési szakaszát és az igen-
csak megnövekedett forgalmú Török Flóris és a Mátyás utcák sarkát is bizton-
ságossá tegyük. Előreléptünk a lakótelepi rész parkosításában, de szeretném, 
ha a Török Flóris utca és a Pázsitos sétány közötti területen is kiépülne az 
öntözőrendszer. Rengeteg pénzt és energiát fordítunk a tisztaságra: térfigyelő 
kamerát helyeztünk ki, a szociális foglalkoztató munkatársai mellett járdata-
karító gép is dolgozik. Ugyanakkor mindez hiábavaló, ha a lakók nem segíte-
nek, a rendhez az ő együttműködésük is szükséges. 

MACH PÉTER (PM)
Szerencsére az idei tervek zömét sikerült megvalósítanunk: megjelentek a takarítógépek 
az utcákon, lecseréltük a köztéri szemeteseket, sőt növeltük a számukat. Jelentősen 
emeltünk a takarításra és a zöldfelületek karbantartására fordítható összegeken, befejez-
tük a gubacsi közlekedési fejlesztés első ütemét, átadtuk a Duna sétányt, fittparkok léte-
sültek, és a körzetemben felújítottunk két játszóteret is. Nyilvánosak lettek a „Fogadd 
örökbe a környezeted!” közösségi program faültetési- és gondozási időpontjai, helyszí-
nei, így bárki hozzájárulhat természeti környezetünk szépítéséhez. Olyan szabályokat 
fogadtunk el, amelyek hosszú távon is biztosítják, hogy a kerület élhetőbbé, zöldebbé 
váljon, és ne legyen túlépített. 2023-ra csak a zajvédelem kerületi szabályozását visszük 
át. Szeretném folytatni a fenntarthatósági programot: felgyorsítani intézményeink ener-
giahatékonysági beruházásait, a kutyafuttatókban, játszótereken napelemes lámpák te-
lepítését, a közösségi komposztálás kibővítését. Felgyorsítjuk a Kiserdő védetté nyilvání-
tását, védett természeti értékeink környezetében szabályozzuk a tűzijátékozást. A tiszta-
ság és a zöldfelületek fejlesztése érdekében a „Fogadd örökbe a környezeted!” közösségi 
projektbe a helyi vállalkozásokat, vendéglátóegységeket, trafikokat is bevonjuk. Szeret-
nék 2023-ban a Gubacsi hídtól indulva végigsétálni a Duna sétányon.

SZABÓ-KELLNER KATALIN (LMP)
Számomra még mindig az egyik legfontosabb téma a kapcsolati, családon belüli erő-
szak. Az áprilisban megrendezett Sportolók a bántalmazás ellen című gálán ismert 
énekesek és táncosok léptek fel, és több olyan sportágat is bemutattunk, amelyek segíte-
nek megvédeni magunkat. A védett lakások kialakítása bár folyamatban van, nehéz 
elindítani, mert a jogi hátteret is biztosítani kell. Egy olyan változatot találtunk ki, 
amelynek példáját remélhetőleg az ország több önkormányzata is követni fog. Idén 
több alkalommal szerveztem szemétszedési akciót, mert komoly gondot okoz az illegá-
lis szemétlerakás, a jelentős mennyiségű utcai szemét és cigarettacsikk. Dolgozom azon 
is, hogyan lehetne mindezt csökkenteni, és megértetni a lakókkal: ezen múlik, hogy a 
kerületünk másképp nézzen ki. A járvány kezdetén alakított Krízis csoportom sajnos 
továbbra is működni kénytelen: ruhaneműket, élelmiszert és használati tárgyakat is 
továbbítunk rászoruló családoknak, időseknek. Bízom abban, hogy 2023-ban ezek a 
problémák megoldódnak, és tovább dolgozom a kerület lakóiért.

SZŐNYI ATTILA (MOMENTUM)
Több képviselőtársammal közösen sikerült elérnünk, hogy egyre 
több kérdésben tudjuk kikérni a lakók véleményét. Sajnos az ön-
kormányzati beruházások nem túl gyorsak, és sokszor pénz szűké-
ben történnek, így a javaslatok megjelenítésében még van hova 
fejlődni. Képviselői keretem közcélú elköltésékor mini közösségi 
költségvetést próbáltam modellezni, ez inkább több tanulságot ho-
zott, mint azonnali sikert. Mindez nem kudarc, a tapasztalatokat 
beépíthetjük a jövő hasonló akcióiba. Gyalogátkelőhelyre már 
idén is különítettünk el forrást, de a megvalósításra ez nem volt 
elég, az ügyet továbbvisszük. Személy szerint a Wesselényi és 
Eperjes utcák sarkán örülnék legjobban egy új átkelőnek.
(Lapzártánkkor a képviselő már nem a Momentum tagja – a szerk.)



GERENCSÉR DÓRA

maradt a Lázárban, egy évig történelmet 
tanított, de „nyüzsgött” az úttörőkkel, és ő 
tartotta a bábszakkört is.

Aztán megüresedett egy magyar-orosz 
szakos tanári hely a Varga Jenő Szakkö-
zépiskolában, a mai Pesterzsébeti Techni-

kumban, ahol akkor dr. Bényi Árpád volt 
az igazgató. A 22 év alatt, amíg Vilma 
teljes óraszámban tanított oroszt, vala-
mint magyar nyelvet és irodalmat, ő volt a 
a Varga művészeti vezetője, szervezte a 
néptánckart, a citerazenekart, az önkép-
zőkört, a színjátszókört, az énekkart, az 
évi 32 fellépést, külföldi fesztiválokra uta-
zást. Kurátorként pályázatokat írt az isko-
lai alapítvány nevében, 21 éve pedig elnö-
ke az 1992-ben alapított Kossuth Lajos 
Társaságnak.

A kreatív hobbista

Dr. Sturcz Zoltánné Vilma amatőr üveg-, 
selyem-, bútorfestő és majdnem hivatásos 
mézeskalács-készítő is lett az 1980-as 
években. Nevéhez fűződik a kerület Re-
formkori Nap programsorozata, a Művé-
szek utcája, a Sissi német nyelvű szavaló-
verseny elindítása – de ahogy említettem, 
egy egész lapszám is kevés lenne elmesél-
ni, mi mindent csinál a mai napig is.

A 2022. november 17-én tartott díszülésről szóló 
összefoglalónkat lapunk 10. oldalán olvashatják.

Már amikor Pesterzsébet Önkormányza-
tának novemberi díszülésén Dr. Sturcz 
Zoltánné méltatását hallgattam, tisztában 
voltam vele, hogy egy olyan embert fogok 
megismerni beszélgetésünk során, akinek 
sosem kellett mondani, hogy tegyen vala-
mit. A kultúra előmozdításáért, a rábízott 
gyerekek ösztönzéséért, bármiért, ami az 
értékteremtéssel, a hagyományok megőr-
zésével kapcsolatos. Bizony, jól gondoltam, 
sőt,  leesett az állam, miközben a Csili bü-
féjében végighallgattam, milyen gazdag 
életút áll Pesterzsébet Díszpolgára mögött. 

Az egész lapszám nem lenne elég, hogy 
leírjam, mi mindennel foglalkozott. Biztos 
vagyok benne, hogy amibe belekezdett, 
azt ugyanolyan sodró lendülettel vitte vé-
gig, amilyennel beszámolt róla. „Csóró 
gyerek voltam. Nagyon sokáig tele kisebb-
ségi érzésekkel. Egy jó ruhám volt, ezért 
nagyon örültem az iskolaköpenynek, mert 
az lett a másik. Még boltba is abban men-
tem. Hogy ebből idáig eljutok Pesterzsé-

beten, álmomban nem gondoltam volna” 
– kezdte történetét Dr. Sturcz Zoltánné 
Vilma.

Rögös út a katedráig

A matematika Vilma ősellenségének bizo-
nyult az iskolában. A vegyipar felé kacsint-
gatott volna, de a Műszaki Egyetem előké-
szítőjének követelményrendszere nem 
könnyítette meg az utat a napi 50 matema-
tika példájával. Szóba került  a színészet, 
de az sem úgy alakult, ahogy Vilma tervez-
te. Ezután magyar-történelem szakra felvé-
telizett Szegedre, ami tudása ellenére szin-
tén nem úgy sikerült, ahogy várta. „Föláll-
tam, és kimentem a felvételiről, mert én ott 
nem akartam maradni” – árulta el.

Valamit csinálnia kellett, mert szegény 
volt a családjuk. Egy összeszerelő műhely-
ben kezdett dolgozni, majd buszkalauz 
lett. Ebből az állásból végül a nővére 
„mentette ki”, és nem is engedte vissza. 

Ezután egy jegyzetellátó vállalathoz ke-
rült, ahol viszont „halálra unta magát” – 
mesélte mosolyogva. Ekkor már az EL-
TE-re jelentkezett magyar-történelem 
szakra, de a felvételi előtt kiderült, hogy 
nem indul a szakpár, így a magyar mellé 
kell valami más. Vilma az orosz nyelvet 
választotta, buszkalauzos városismereti 
tapasztalatának köszönhetően pedig 
brillírozott az orosz írásbeli vizsgán.

„Ha ennyit 
szenvedtem érte, 

akkor már 
nem adom fel.”

Veresegyházról vissza 
Erzsébetre

Miután befejezte az egyetemet, Vilma férj-
hez ment, és Veresegyházra költöztek. 
Mindketten tanítottak, már nagyon várták 
őket. Úgy emlékszik, ez igazán jó időszak 
volt, jó iskolát tudtak csinálni. Kellett hoz-
zá a karakán igazgató és a válogatott tanári 
kar, és hét teljes év. Vilma segített néprajzi 
régiségeket is gyűjteni a helyi kultúrház-
nak. „Lovaskocsival mentünk, és szedtük 
össze a házaknál az elajándékozott régisé-
geket. Én meg mindent leírtam róluk: kitől 
kaptuk, mit meséltek róla, mikor készült. 
Végül csináltunk egy nagy kiállítást a kul-
túrházban, és utána bevittük az anyagot az 
iskolába is. Nagy vitrines szekrényekben 
tároltuk őket.” 

Amikor Dr. Sturcz Zoltán állást kapott 
a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi In-
tézetében, Vilma rábeszélte, hogy jöjje-
nek vissza Pesterzsébetre, a Baba utcai 
házba, ahol idősödő szülei laktak. Vilma 
tanári állást keresett a Kossuth Lajos 
Gimnáziumban, majd a Lázár Vilmos Ál-
talános Iskolánál, de nem járt szerencsé-
vel, mert orosz-történelem szakos tanárt 
kerestek. El is búcsúztak egymástól Farkas 
Gyula igazgatóval, de aztán jött a telefon: 
ugye, még nem helyezkedett el? Hét évig 

RÖGÖS ÚT
A KATEDRÁIG

Azt hitte, a gyerekekkel végzett munkájáért kap majd érmet, majd kiderült, ő lett a 
kerület új díszpolgára. Mint meséli,  azért érzékenyült el a díszülésen, mert az  életét 
tüntették ki. Dr. Sturcz Zoltánné, Vilmánál jártunk.
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KÖZPONTBAN
AZ ÉLŐ HIT

Takaró Tamás Dániellel, a Pesterzsébet Központi Református
Egyházközség vezető lelkipásztorával beszélgettünk.
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A patinás és kiterjedt református 
Takaró család immár harmadik ge-
nerációja szolgálja a kerület köz-
pontjában élő reformátusok hitéle-
tét, és hirdeti az igét Isten dicsősé-
gére. A jelenlegi vezető lelkész nagy
apja, Takaró Károly már a második 
világháború előtt beosztott lelkész 
volt a Központi Egyházközségben, 
majd a hat itt szolgáló lelkészből 
egyedül maradt a helyén, mentette 
a templom értékeit, így nem csoda, 
hogy a közösség 1946ban vezetővé 
választotta. 1984ig szolgálta a hí-
veket, majd fia, Takaró Tamás vitte 
tovább a hagyományt, akitől Taka-
ró Tamás Dániel, a jelenlegi vezető 
lelkész vette át a stafétát három év-
vel ezelőtt.

A 46 éves, háromgyermekes lelkipász-
tor ezer szállal kötődik Erzsébethez, 
ahonnan egész életében csak hét évre, 
édesapja nyáregyházi szolgálata alatt sza-
kadt el. Itt született, általános- és középis-
koláit is itt végezte, majd a Károli Gáspár 
Református Egyetem teológia szakának 

elvégzése után a segéd- és beosztott lelké-
szi éveit is ugyanebben az egyházközség-
ben, édesapja mellett töltötte. 

„Gyülekezetünk, Isten kegyelméből, 
sok programmal bíró, élő közösség. Saj-
nos a Covid óta, kissé csökkent a temp-
lomba járó hívek száma. Jelenleg 2-300 
aktív, vasárnapi istentiszteletre járó testvé-
rünk van” – tájékoztatott a legfrissebb 
adatokról a lelkipásztor. Többen elkényel-
mesedtek az online közvetítések hatására, 
ugyanakkor a táborok nagyon népszerű-
ek, például a hittantáborban hetven gyer-
mek fordult meg idén nyáron. 

A gyülekezet 1993-ban, fennállásának 
százéves évfordulóján jelentősen bővült, 
ekkor 300-ról 500 főre növelték a temp-
lom befogadóképességét. Az utcafrontról 
kevésbé észrevehető, a telek hátsó részén 
található templomon kívül a kiszolgáló-
épületek és a kert is megújult ekkor.  Jelen-
leg vidéken terjeszkednek, 2012 óta Úr-
kúton épül egy, az elcsendesedés lehetősé-
gét kínáló konferenciatelep, valamint a 
lelki feltöltődésre vágyókat kiszolgáló új 
templom is befejezéséhez közeledik. 

Ugyan a beruházásaikhoz kapnak állami 
segítséget, a napi működéshez nem: a re-
formátus egyházközségek önfenntartók és 
önigazgatók. Az erzsébeti közösséget egy 
28 fős presbitérium (elöljáróság) vezeti a 
lelkésszel és a gondnokkal karöltve, a gyü-
lekezetet pedig a tagok befizetései, ado-
mányai finanszírozzák. 

Az egyházközség korfája egészséges, 
egyforma arányban vannak fiatalok, kö-
zépkorúak, idősebbek, és nagyon sok a 
családos tag is. Jellemző rájuk, hogy 
„reprodukálják magukat”, vagyis a fiata-
lok „nem konfirmálnak ki”, hanem a gyü-
lekezet aktív tagjai maradnak. Az sem rit-
ka, hogy három generáció együtt jár ide: a 
lelkipásztor szép élményei közé tartozik, 
amikor nagyapa, apa és fiú számára egy-
szerre osztja az úrvacsorát. Fontos ugyan-
akkor, hogy a közösség ne váljon belterjes-
sé, maradjon nyitott új testvérek befoga-
dására is, hiszen csak így tud megújulni, és 
így tudja missziós feladatait teljesíteni. 
“Ne csak »magunkat sózzuk«, hanem az 
ajtón kilépve igyekezzünk elérni új embe-
reket, elvinni nekik Isten igéjét, ez a fela-
datunk.  Kórházat, iskolát, szeretetotthont 
az állam is tud működtetni, talán még ná-
lunk jobban is, Jézus Krisztusról viszont 
csak mi tudunk beszélni az embereknek” 
– vázolta az egyház és egyben saját külde-
tését Takaró Tamás Dániel.

Ami a közös alkalmakat illeti, a réteg-
csoport-vezetőkkel és az elnökséggel közö-
sen kidolgozott éves missziós munkatervet 
már januárban ismertetik a hívekkel, hogy 
minden hozzájuk járó család be tudja il-
leszteni ezeket a privát programjai közé. 
Csütörtökön délután három korcsoport-
ban tartanak hittanórákat, péntek délután 
pedig szintén három korcsoportban ifjúsá-
gi órákat: Agnus (13-16), Juvenis (17-21) és 
felnőtt ifi (22-35). A vasárnap délelőtti 10 
órás istentisztelettel párhuzamosan gyer-
mek istentisztelet is tartanak, gyermekfel-
ügyelet és babaszoba is várja a családos 
híveket. A gyülekezet magas minőségben 
szolgáló kórusa hetente kétszer próbál, va-
lamint működik egy hozzájuk köthető ke-
resztyén könnyűzenei zenekar, az Anima 
Soni, melynek a vezető lelkipásztor több 
mint tíz éven át az egyik énekese volt.

BÉLÁDI OLÍVIA
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Történelmi érdekesség, hogy Budán és 
Pesten a díszpolgárság intézménye a 19. 
század első felében alakult ki. Pest város 
első díszpolgára gróf  Brunszvik József  tá-
mokmester lett 1819-ben. A városi tanács 
által kiállított díszoklevelek közül az első 
magyar nyelven írottat 1838-ban Lónyay 
Jánosnak, a nagy pesti árvíz királyi bizto-
sának adományozták.

A mai modern időkben már más érde-
mekért, vállalt kötelezettségekért jár a dísz-
polgári kitüntetés – de nem is baj, hogy 
nem árvizekkel kell megküzdeni érte. A 
november 17-i eseményen egy díszpolgári 
és hét kerületi kitüntetést adtak át. Jelen 
volt Szabados Ákos polgármester, Kovács 
Eszter alpolgármester, Dr. Hiller István, 
Pesterzsébet országgyűlési képviselője, Dr. 
Demjanovich Orsolya kerületi jegyző, va-
lamint Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegy-
ző, illetve a képviselő-testület és a hivatal-
vezetés tagjai.

A kitüntetettek 

Pesterzsébet Díszpolgárának kitüntető 
címét dr. Sturcz Zoltánné pedagógus, a 
Kossuth Társaság elnöke, a reformkori 
Magyarország emlékezetének őrzője, to-
vábbörökítője vehette át, aki érdemeinek 
méltatását hallva egészen elérzékenyült. 
Későbbi beszélgetésünk során elmondta, 
hogy nagyon meglepődött, mert nem 

számított egész pályafutását felölelő elis-
merésre. Azt hitte, a gyerekekért végzett 
munkája miatt kapja a megtisztelő cí-
met, hiszen korábban már a Magyar 
Kultúra Lovagja lett. Az arany kitűzőt és 
az ezüstérmet mutatva azt mondta: ez 
most már az élete történetéhez tartozik, 
bár egyelőre még nem tudja, mi is egy 
díszpolgár feladata.

Szulyák Tibor rendőrként kezdte a pá-
lyáját. Ma a Pesterzsébet-Soroksár Köz-
rendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány 
kiemelt támogatója, a rendőri utánpótlás 
biztosítója. A díjátadón a Pesterzsébet 
Közbiztonságáért címet vehette át. El-
mondása szerint ő inkább a háttérből tá-
mogatja azokat az ügyeket, amelyeket 
fontosnak tart, így jó érzéssel töltötte el, 
hogy a kerület úgy döntött: idén ő kapja 
meg ezt a kitüntetést. Hozzáállását tük-
rözi, hogy a címmel járó pénz-
jutalmat felajánlotta Szvi-
tacs Alexa para-asztali-
teniszezőnek, akinek a 
Pesterzsébet Sport-
jáért kitüntető cí-
met adták át a dí-
szülésen. Alexa 
utánpótlás korosz-
tályban jelentős 
nemzetközi sikere-
ket ért el, felnőtt-
ként a válogatott tag-
ja volt, és 2018-ban be-
következett súlyos betegsé-
gét követően sem adta fel a 
sportot. Európa-bajnoki címével 
kvalifikálta magát a 2021-es Tokiói Para-
limpiai Játékokra, ahol bronzérmet szer-
zett, novemberben pedig azt üvölthették a 
szurkolók, hogy Alexa világbajnok! A spor-
tolónő a díszülésen a könnyeivel küszkö-
dött, amikor meghallotta Szulyák Tibor 
önzetlen döntését. (Lapzártánkkor érkezett a 
hír, hogy Szulyák Tibor elhunyt – a szerk.)

Simon Andrásné Julika 45 éve kötődik 
Pesterzsébethez, 1995 óta az OTP Bank 
XX. kerületi Fiókjának főelőadója. Polgár-
mesteri Dicsérő Oklevelet vehetett át több 

évtizedes, a kerületben végzett odaadó, kö-
zösséget formáló és segítő tevékenységéért. 
Nehezen találta a szavakat a meghatottság-
tól, de azt megosztotta velünk, hogy nem 
vágyik el a kerületből sehova, mert minden 
emléke ide köti.

Balásházi Bálintnak, aki a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi intéz-
ményvezetője, a Pesterzsébet Kultúrájáért 
címet ítélték meg. A kerület varázsát kulturá-
lis sokszínűségében, a művészetek iránti nyi-
tottságában látja.

Dr. Lancsár Ilonát, aki a nap minden 
percében gyermekorvos, Pesterzsébet Egész-
ségügyéért tüntették ki a díszülésen. Számá-
ra az emberek közvetlensége, kedvessége 
adja a kerület báját.

A gyerekek testi egészségéhez szorosan 
hozzátartozik a szellemi, lelki egészség is, 

hogy kreatívan és lendülettel tudják meg-
élni a gyerekkorukat. Ebben segít 

nekik már közel 30 éve Hor-
váthné Sebők Teréz, aki 

15 éve a GAMESZ ve-
zetője is. Ő a Pesterzsé-
bet Gyermekeiért ki-
tüntető címet kapta.

Ónodi Zoltán, 
aki 2004 óta dolgo-
zik a Pesterzsébeti 
Nappali Melegedőn, 

és a KERAK Szociá-
lis Alapítvány elnöke, 

egyáltalán nem számított 
a Pesterzsébet Szociális 

Munkáért címre. Meg is lepte, 
amikor kézhez kapta a meghívót és az 

értesítőt az eseményre. Szereti a kerület em-
berléptékű, több kultúrát magába olvasztó 
hangulatát, ezért továbbra is szívesen dolgo-
zik itt, és segít, ahol csak tud. 

A díszülést Zséda rövid, ám annál kelle-
mesebb fellépése, fotózás és állófogadás zár-
ta, teret adva a gratulációknak, koccintás-
nak, méltó ünneplésnek.

Forrás: https://epa.oszk.hu/02100/02120/ 
00025/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_25_115.pdf  
https://hparalimpia.hu/sportolo/szvitacs-alexa 

ÜNNEPI ÜLÉS
KITÜNTETÉSEKKEL

GERENCSÉR DÓRA

Az épülő adventi vásár fényei beragyogták a díszülést, amelyet november 17-én tar-
tottak a Városházán. Az eseményen díszpolgári címet és hét kitüntetést adtak át. 
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KUTYA, MACSKA IVARTALANÍTÁSI PROGRAM 2023.
Kedves Pesterzsébeti Kisállattartók!
Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évben kedvezményesen – a műtéti költség 70 százalékának átvállalásá-
val - biztosítja kutyák és macskák ivartalanítását. A program célja a kóbor állatok számának csökkentése, és a 
felesleges szaporulat visszaszorítása érdekében ösztönözni az állattartókat az ivartalanítás elvégeztetésére és egyben felhívni 
az állattartók fi gyelmét a felelős állattartásra.

A háztartásonként, évente legfeljebb két állatot – egy ebet és egy macskát – érintő programban XX. kerületi lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel, illetve XX. kerületi önkormányzati bérleményben élő, bérleti szerződéssel rendelkező polgárok 
kisállatai vehetnek részt. Feltétel továbbá, hogy az érintett állattartók az igénybejelentést megelőzően legalább 60 nappal 
már lakóhelyet, tartózkodási helyet létesítettek, bérleti szerződést kötöttek, és nyilatkozatuk alapján az adott címen életvi-
telszerűen tartózkodnak.

A támogatható igények teljesítése a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik, a rendelkezésre álló keret kimerü-
léséig. Jelentkezni az erre a célra rendelkezésre álló jelentkezési lap kitöltésével és benyújtásával lehet. A jelentkezési lap 
2023. január 25-étől átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról. A 
kitöltött jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., félemelet 
44. iroda) a 06 (1) 283 0650-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen lehet leadni.

Jelentkezés: 2023. január 25-étől folyamatosan.

A támogatható igény bejelentése esetén az ivartalanítási műtét a programban részt vevő állatorvosnál vehető igénybe. 
A műtét költségének 30 százalékát a műtétet végző állatorvosnál kell megfi zetni.
Részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., telefon: 06 (1) 289 2544) az állatvédelmi ügyintézőnél kérhető.

Kedves Pesterzsébetiek!
Következő fogadóórám időpontja:

2023. február 2a, 
csütörtökön 17 óra

Helye: 
MSZP Pesterzsébeti Iroda

(1203. Bp. Ady Endre u. 84/A.)

Szeretettel várom Önöket!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

JAVASLATKÉRÉS
SPORT KITÜNTETÉSEKRE

Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület lakosságát,
tegyenek ajánlásokat

„Az Év Sportolója”, és az
„Az Év Edzője, az Év Sportvezetője”

kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja,
hogy a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit,

edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse. 

A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat.
 A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési dátumát, 

lakcímét, sportágát, sportegyesületének nevét,
az „Év Sportolója” javaslat esetében a sportszövetségek

által kiadott, az előző évi eredményekről szóló igazolást. 

A jelölések határideje: 2023. február 28.

A jelöléseket írásban e-mailen és postai úton,
papíralapon várjuk a Polgármesteri Hivatal,

1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság
és a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.

Szabados Ákos polgármester

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 31/2022. (XI. 29.) önkormányzati

rendeletével a Hivatalban 

2022. december 22. – 2023. január 6. között
igazgatási szünetet rendelt el, ezért

A HIVATAL ZÁRVA LESZ!

Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart,
és az ügyfélfogadás szünetel.

2022. utolsó ügyfélfogadása:
2022. december 21-én 08:00–14.00 

2023. első ügyfélfogadása:
2023. január 9-én 14.30–18.00 

Az igazgatási szünet alatt az Anyakönyvi Csoport
2022. december 28-án (szerdán) és 2023. január 4-én 
(szerdán) 08:00 – 12:00 óráig a Rendvédelmi Osztály 

irodájában
(Kossuth Lajos utca 22. szám alatt – a Pepco mellett) 

KIZÁRÓLAG HALÁLESET BEJELENTÉSÉRE
ügyeletet tart.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára

1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, 
Email: fszek2002@fszek.hu 
www.fszek.hu/biromihaly

Nyitvatartás:
hétfő: 9-16, 
kedd: 9-14, 
szerda-csütörtök: 13-19, 
péntek: 9-16 , 
szombat: 9-13

Aktuális információkat honlapunkon találnak: 
www.fszek.hu/biromihaly 

Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk Önöket: 
www.facebook.com/fszek20

Újdonságainkat kéthetente a www.moly.hu oldalon találják, 
ha rákeresnek a nevünkre!

CSIVITELŐ BABAANGOL: Komplex mondókás-dalos angol 
nyelvű foglalkozás 0-3 éveseknek minden hónap második keddjén 
9.30-kor! Gergely Krisztina várja a babákat december 10én!

KÉZMŰVES KUCKÓ: január 4én, szerdán, 17 órakor Állati jó 
kézművesre várunk Zita nénivel! Témánk: a fantáziaállatok. 

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS: A legkisebbeket és szüleiket vár-
juk játékos foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett vezetővel január 
18án, szerdán, 17 órakor!

SZÍNES ÖTLETEK KLUBJA: felnőtteknek, gyerekeknek egya-
ránt ajánljuk Frisch Tünde lakásdekorációs ötleteit. Legközelebb ja-
nuár 18án, szerdán 17 órakor várjuk az érdeklődőket! Témánk: 
praktikus ötletek konzervdobozból.

PAPÍRSZÍNHÁZ: minden hónap utolsó szerdáján Csendes Zita
mesél a gyerekeknek. Január 25én A kiskondás című mesét hall-
gathatjátok meg!

KIÁLLÍTÁS: Galériánkban és tárlóinkban Murányi Józsefné, Dudás 
Sándor, Fehér Bea és Mungor Ildikó festménykiállítását tekinthetik meg. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára havonta 
egyszer házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék telefonon, 
ha szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat!

Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Programjaink előzetes regisztrációval látogathatóak.
A részvétel olvasóinknak ingyenes!

20 évesek leszünk! 
Január 23-án ünnepeljük könyvtárunk 20. születésnapját! 

Ezen a napon 20%-os kedvezménnyel, és 
egy kis meglepetés ajándékkal várjuk beiratkozóinkat!

A 2023. ÉVBEN IS VÁRJUK
A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG

PESTERZSÉBETI NYUGDÍJAS
ALAPSZERVEZETÉBE

A PESTERZSÉBETI ÚJ BELÉPÔKET.

A Nônapot, az Idôsek napját és a Karácsonyt 
mûsoros, zenés vacsora keretében

ünnepeljük és természetesen év végén
az ünnepi ajándék sem maradhat el.

Az elôzô évekhez hasonlóan törekszünk gaz-
dagprogramokat (kirándulásokat,

zenés vacsorákat, Pilates tornát) szervezni, 
ingyenes jogi tanácsadással

tagjainkat segíteni.

További információ a facebook oldalunkon,
(pesterzsébeti nyugdíjasok)

illetve személyesen
a Csili belsô udvarán lévô irodánkban

hétfôn és csütörtökön 8-11 óráig,
vagy

a 283-0370 telefonon (üzenetrögzítô),
esetleg

a bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com 
e-mail címen.

Sárfi-Kránicz Ferenc
   elnök

Kedves Olvasóink!
A két ünnep között, december 24-től január 1-ig 

zárva leszünk!
Nyitás: 2023. január 2. hétfő 9 óra
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Meglepő lehet, 
hogy a mesék ere-
detileg felnőttek-
nek szóltak, csak a 
19. század végétől 
jutottak be a gye-
rekszobákba, ami 
elsősorban a 
Grimm testvérek-
nek köszönhető. 

Ők nemcsak gyűjteménybe rendezték, 
gyerekbaráttá is tették a történeteket: ki-
hagyták a horrorisztikus és szexualitásra 
utaló részeket – mondta lapunknak Békési 
Tímea meseterapeuta. A mese ősi műfaj, 
az első lejegyzés időszámításunk előtt 
2000-ből származik.

„Az, hogy évezredeken keresztül fenn-
maradtak, azaz generációk adták át egy-
másnak, annak bizonyítéka, hogy a me-
séknek fontos funkciójuk van. Nemcsak 
szórakoztatnak, a tudás esszenciáját is 
hordozzák. Minden élethelyzetnek meg-
van a maga meséje: bármilyen szomorú-
ságra, fájdalomra, problémára találha-
tunk olyan történetet a világ gazdag me-
sekincsében, amely megmutatja a rend 
forgatókönyvét. Elmesélik, milyen az, 
amikor felborul, de azt is, mi a módja a 
rendrakásnak” – tette hozzá a szakember. 
Sok mese elején megismerjük a főhőst, 
akinek általában el kell indulnia, hogy kü-
lönböző próbatételeken keresztül célba 
érjen, és eljusson odáig, ahol „minden jó, 
ha vége jó”. „Az ilyen történetek azért is 
voltak mindig kedveltek, mert utat, meg-

küzdési és megoldási lehetőséget mutat-
nak, így aztán reményt adnak, és ebben 
rejlik a lélekgyógyító erejük” – mondta 
Békési Tímea.

Gyógyít

Sajnos a felnőttek többsége elvesztette a 
kapcsolatot a mesékkel, pedig a bennük rej-
lő ősi tudáshoz könnyen hozzá lehet férni, 
akkor is, ha a nyelvezetük ma már kicsit ide-
gennek tűnik. Ugyan más a környezet, a 
technikai fejlettség, az emberi lélek szenve-
dései ugyanolyanok, mint évszázadokkal 
ezelőtt. „Ha ezekre akkor kialakítottak meg-
oldásokat, azok lenyomata valahol bennünk 
is ott van. Ha a belső rendünk felborul, a 
megoldás is bennünk van. Mindannyiunk-
ban van egy természetes tudás arról, hogy 
milyen fi zikai, szellemi és lelki teendőink 
vannak. A lelkünk mélyén megvan, hogy 
mit kell tennünk, de nem mindig tudjuk, ho-
gyan” – mondta Békési Tímea. 

A meséket többféleképpen is lehet „hasz-
nálni”. A szakember szerint a hasonló élet-
helyzetek ellenére az emberi szenvedés sok-
féle, így mindenki megtalálhatja a magának 
valót. „A saját meseterápiás módszert is al-
kotó Boldizsár Ildikót, akinél én is tanultam, 
már egyetemista korában elvarázsolták a 
mesék, de a gyógyító erejükre egy véletlen 
vezette rá. Amikor az egyik gyermeke hosz-
szabb ideig kórházban volt, a kórteremben 
fekvő többi gyerek is jobban lett azoktól a 
történetektől, amelyeket felolvasott. Rájött, 
a mesék mozgósítják azokat a belső erőfor-

rásokat, amelyekre éppen szükség van” – 
idézte fel Békési Tímea.

A meseterápia a tapasztalatok szerint a 
legkülönbözőbb bajok, betegségek, lel-
ki-pszichés problémák esetén hatékony 
módszernek bizonyul. A legtöbb segítő 
szakmában jelen van,  használhatják a pe-
dagógusok, a pszichológusok, a gyógypeda-
gógusok, az idősekkel foglalkozók és a hos-
pice-segítők is. Az élet elejétől a végéig, ami 
nem csoda, hiszen a meséknek sincs korha-
táruk – mondta a szakember. 

Egyedül is

„Nem maga a mese, hanem a vele való 
kapcsolat gyógyít. Ha megszólít, szíven 
talál, gyomron rúg akár csak egy monda-
ta is, hat ránk, és akkor arra is rá fogunk 
jönni, miért. Úgy is, ha magunknak olvas-
suk. Ez egyszerű, hiszen a szimbólumai 
segítségével könnyen érthető, és van eleje, 
vége, ahol kibontakozik a megoldás” – 
mondta Békési Tímea.  

A szakember által vezetett meseterá-
pia tudatosabb folyamat. Mélyebben le-
het ránézni egy problémára, amelyre a 
történeten végighaladva megoldás kap-
ható. „Mindez történhet úgy, hogy a kli-
ens hozza a mesét, vagy akár egy gyerek-
kori kedvencét idézzük fel, annak ugyan-
is biztosan van köze az életútjához. De 
egy éppen »szembejövő« mese is hasz-
nálható terápiára, és gyakran én keresek 
a problémának megfelelőt. Ehhez ne-
kem is minél több mesét kell olvasnom. 
Azt azért el lehet képzelni, hogyan néz-
nek rám azok a hatvanas alkoholfüggő 
férfi ak, akiknek meséket ajánlok. Ha vi-
szont elfogadják, azonnal megértik, mi-
ért javasoltam. Volt, aki azt hitte, én ír-
tam róla azt a mesét, amellyel rájött, mi 
az, amivel dolga van” – idézte fel a szen-
vedélybetegekkel és hozzátartozóikkal 
foglalkozó szakember. 

Mint elmondta, a szenvedélybeteg 
szülő mellett nevelkedők sokszor önbiza-
lomhiánnyal küzdenek. Ez életük min-
den területére hatással van: a hivatásuk-
ra, a boldogulásukra, az emberi kapcso-
lataikra és a párválasztásukra is. „Ha ez-
zel kezdünk dolgozni, olyan mesét kere-
sek, amelyben annak a forgatókönyve 
van megírva, hogyan tekinthetnek ma-
gukra értékes emberként, akinek megvan 
a képessége, tehetsége ahhoz, hogy meg-
találja a helyét az életben. A mese el-
mondása vagy elolvasása után megkeres-
sük azt a mondatot vagy szavakat, ame-
lyek megérintették őket, és azt, hol látják 
magukat a történetben. Megnézzük, 
hogy milyen helyzet, feladat, próbatétel 
szerepel benne, mivel kell megbirkóznia 
annak a szereplőnek, akivel azonosulni 
tudnak. Párhuzamosan haladunk a mese 
objektív és az ő szubjektív valóságuk kö-
zött. Ugrálunk ki és be: megfogalmazzák 
a problémájukat, majd megnézzük, hogy 
a mese milyen megoldást kínál rá. Álta-
lában olyan mesékkel dolgozunk, ahol 
több szereplő is van, hogy legyen segítő, 
akivel össze lehet kapcsolódni. Termé-
szetesen fontos a külső segítség, de van-
nak olyan tulajdonságok, képességek, 
készségek, amelyeket mindenkinek ma-
gában kell fejlesztenie. A mesékkel való 
munka segít tisztán látni, megmutatja, 

mit kell tenni: például meghúzni a hatá-
rokat, fejlődni asszertivitásban, meditál-
ni, odafi gyelni az egészségre, sportolni, 
többet pihenni, vagy éppen olyan embe-
rekkel tölteni a szabadidőt, akikkel biz-
tonságban érzik magukat. Tehát konkrét 
ajánlásokat ad a probléma megoldásá-
hoz.” A terapeuta kérdéseinek segítségé-
vel a kliens maga jut el a megoldásig, 
nem „receptet kap” – engedett betekin-
tést a segítő folyamatba Békési Tímea. 

Belső mozi

A mesék szimbólumai a lelkünk mélyebb 
rétegeihez érnek el, választ adnak arra, 
kik vagyunk, honnan jövünk, miért va-
gyunk a világon. Minél többször találko-
zunk a bennük lévő, konfl iktusokkal ter-
helt helyzetekkel, annál kevésbé tartunk 
tőlük. Meseolvasás és –hallgatás közben 
a jobb és a bal agyfélteke is dolgozik: bel-
ső képeket gyárt, ami úgynevezett mese-
hallgatási transzállapotot eredményez, és 
ez oldja a szorongást. Mivel éppen any-
nyit és úgy képzelünk el, amennyit a lel-
künk elbír, az életkornak megfelelő me-
sék horrorisztikus részletei sem félelem-
keltők. A képekben a legmélyebb érzése-
inket, vágyainkat, gondolatainkat látjuk. 
A negatív szereplők a félelmeinket mu-
tatják, de mivel a történet végén a jó 
győz, ezek feloldódnak. 

A szakember megjegyezte: „csoda-
módszer” nincs, a meseterápia sem old 
meg mindent. Addig juthatunk el egy fo-
lyamatban, ameddig a személyiségünk 
állapota készen áll. Viszont a mesékhez 
mindig, minden újabb probléma esetén 
nyúlhatunk. „Akárhány évesek vagyunk, 
akármilyen élethelyzetben vagyunk, biz-
tos, hogy van olyan mese, amely segít.”

Gyerekeknek muszáj

Gyerekkorban a mese azért nélkülözhetet-
len, mert fejleszti az érzelmi intelligenciát 
és ellenálló képességet, a kreativitást, a kép-
zeletet, a problémamegoldó gondolkodást. 
Bővíti a szókincset, jó hatással van a kifeje-
zőkészségre. Segít megfogalmazni és uralni 
az átélt érzelmeket, erősíti az empátiát. 
Nyitottá, befogadóvá tesz, megnyugtat, 
oldja a szorongást, kikapcsol és feltölt. 
Megtanítja az emberi kapcsolatok működ-
tetését, a problémák kezelésének módjait, 
hozzájárul a célok eléréséhez. A mesékkel 
sokféle információt át lehet adni, és minta-
ként szolgálhatnak arra, hogyan viszonyul-
janak egymáshoz a gyerekek, hogyan ke-
zeljék az agressziót, de akár a kütyüket is. 
Ha a történetekkel való munkát csoport-
ban mondókákkal, énekléssel, játékokkal, 
kézműveskedéssel, alkotással egészítjük ki, 
még erősebben tud hatni, és hozzájárul a 
jó osztályközösség kialakításához is.

„Klasszikus varázsmeséket gyerekek-
nek nem kell olvasniuk” – hívta fel a fi -
gyelmet Békési Tímea. Ötéves kor alatt a 
legjobb „csak” beszélgetni, és könyvből 
olvasás helyett olyan történeteket kitalál-
ni, amik a gyerek aktuális életéhez, példá-
ul az óvoda napi eseményeihez kapcso-
lódnak. Iskolás kortól egyre többféle me-
sét lehet a gyerekeknek olvasni, remélve, 
hogy elkezdenek maguknak is olvasni. 

Mindenkinek mesél az Erzsimese a Pesterzsébet 
Média YouTube-csatornáján a Pesterzsébet TV-n! 
www.pesterzsebettv/erzsimese

Decemberi különszámunk 20-21. oldalán mesét 
is találnak az olvasók.

BARABÁS JÚLIA NINCS MESE:
KELL A MESE!

Az ősi bölcsességeket tartalmazó történetek 
nemcsak szórakoztatnak, gyógyíthatnak is.

Fotó: freepik.com

Békési Tímea

Fotó: pixabay.com

Fotó: pixabay.com
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„Nagyon megszerették a boltot és engem 
is” – büszkélkedett Schiff  Krisztina, aki az 
apró, bútorokon kívül szinte mindent rej-
tő üzletet működteti. Egy éve, nem sokkal 
a nyitás után azt mondta lapunknak: 
azonnal kiderült, hogy a pesterzsébetiek 
jó fejek, de az adományozási kultúra terén 
fejlődni kell. Úgy látja, azóta javult a hely-
zet, kevesebb „szemetet” kap, de még 
mindig vannak olyanok, akik azért adnak 
be hozzá tönkrement holmikat, mert saj-
nálják kidobni őket. Szerencsére Kriszti-
na elkötelezett környezetvédőként renge-
teg, eredeti funkcióját vesztett terméket 
újrahasznosít. „A rossz pólókat felszabda-
lom, és rongyszőnyeget, lábtörlőt horgo-
lok belőlük. Alig készül el egy-egy darab, 
máris van gazdája. Van, aki már nyolc 
darabot is elvitt, más szín szerint rendel.” 
A többi adománygyűjtő hellyel ellentét-
ben itt rossz ágyneműket, törölközőket, 
pokrócokat, plédeket, szőnyegeket is át-
vesznek. „Egy vásárlóm a garázsában ál-
latmenhelyek számára gyűjti ezeket.” 

A nyitás után egy ideig még többen 
adományoztak, mint vásároltak, de mos-
tanra ez is egyensúlyba került. „Mivel na-
gyon olcsó vagyok, sokan, sokszor benéz-
nek. A jó minőségű ruhákat kirakom pén-
zért, de ha valakinek szüksége van valami-
re, például egy hajléktalan embernek ka-
bátra, akkor leveszem a fogasról, és 
odaadom. Az ablakban mindig vannak 
szépséghibás, foltos, ezért ingyen elvihető 
ruhák. Akkor is kiteszem, ha ez nem min-
denkinek tetszik. Előfordult, hogy odaír-
ták, ne tegyem ki a rongyaimat, de nem 
foglalkozom vele, szeretném, hogy megta-
lálja az, aki rászorul.” Krisztina hozzátet-
te: ezek általában hamar el is kelnek. „Sok 
a szegény ember, sajnos” – jegyezte meg. 

Ahogy van egy kis bevétele, Krisztina 
ad. „Nyáron virágokat osztogattam, renge-
teg visszajelzést kaptam, hogy szépen ki-
nyíltak.” Méret szerint kér tőle ruhákat a 
Fogadj Örökbe Egy Családot elnevezésű 
program. A Szülők a XX. kerületi gyerme-
kekért néven csoportot alakító két anyuka 
bármikor mehet hozzá gyerekruháért, 
hogy az eladásból származó bevételt a ke-
rületi óvodáknak és iskoláknak adja. 

Egyesek, bár tudnának vásárolni, min-
dent ingyen akarnak, erre azonban az üz-
let életben tartása érdekében sincs lehető-
ség. Mások éppen ellenkezőleg: úgy gon-
dolják, túl olcsón lehet kincsekre lelni, 
ezért a párszáz forintos ár dupláját is kifi -
zetik, főleg, ha tudják, mennyi a kiadás. 
„Mindenkinek és az üzleteknek is nehéz, 
de nem sok ilyen hely van, ahol leadni és 
venni lehet, ráadásul segít is. Fontos len-
ne, hogy megmaradjon. Bárki bármikor 
lehet rászoruló, és – jobb híján – egymást 
kell segítenünk. Az utóbbi időben több-
ször kiderült: a civilek nélkül ez az ország 

már meghalt volna” – mondta Schiff  
Krisztina, aki korábban sokféle munkát 
végzett, de értelmet csak a környezetnek 
visszaadó értékteremtésben talált. A ne-
hézségek ellenére a kis boltban mindig 
nagy a vidámság: „sokan járnak be »csak« 
kikapcsolódni, beszélgetni, és vannak, 
akik etetnek is. Jól van ez így, jöjjenek csak 
minél többen!” – tette hozzá.

BARABÁS JÚLIA MUSZÁJ SEGÍTENÜNK
A Jókai utcai Zöld Szív Adományboltban jártunk.

ÉLETMÓD ÉLETMÓD

ÉVKÖNYV

Adjunk jól!

Az adományozás
nem lomtalanítás! 

Olyan holmikat adjunk tovább 
másoknak, amilyeneket 
magunk is hazavinnénk, 

tehát amelyek viselhetőek, 
használhatóak.
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Fotó: pexels.com – Julia M Cameron

Mit hol várnak még Pesterzsébeten?

• Tartós élelmiszereket, valamint tisztálkodási-, higiénia- és tisz-
títószereket vár a Magyar Vöröskereszt pesterzsébeti 
szervezete (Szent Erzsébet tér 4.). Időpontot a 06/1/311-
3660 vagy a 06/70/933-8502 telefonszámon, illetve a verebe-
lyiandrea@voroskeresztbp.hu e-mail-címen kell egyeztetni. 

• Tartós élelmiszereket a Katolikus Karitász felé 
a Pesterzsébeti Főplébánián (Kossuth Lajos 
utca 60.) is le lehet adni. Az adományokat a plé-
bániai iroda hivatali idejében, hétfőn 9-11 és 
15:30-17, valamint szerdán és pénteken 9-11 
óra között várják. A „Rászorulóknak” felirattal 
ellátott Szent Antal-perselyben pénzado-
mányt lehet elhelyezni.

• Takarókat és főleg tiszta férfi  ruházatot (zokni-
tól alsónadrágon át kabátig) tud hasznosítani a 
Pesterzsébeti (Kapitánypusztai) Nappali 
Melegedő, amely a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet épületegyüttesétől jobbra eső úton megközelít-
hető. Az akár tartós élelmiszereket is tartalmazó adományokat 
hétköznap 8-15 óra között, illetve a 06/1/286-0601 telefonszá-
mon vagy a melegedo@gmail.com e-mail-címen előre egyezte-
tett időpontban lehet leadni. 

• A Pesterzsébet TV Civilek társasága című sorozatában és 
tavaly novemberi számunkban bemutatott Anyaoltalmazó 
Alapítvány köszönettel fogad tartós élelmiszereket, bébiétele-
ket, vitaminokat, babaápolási cikkeket, fertőtlenítő-, tisztító- és 
tisztasági szereket, bútorokat és berendezési tárgyakat, lakástext-
íliákat, ágyneműket, törölközőket, konyhai eszközöket, edénye-
ket, evőeszközöket, papír-és írószereket, iskolai felszereléseket, 
sporteszközöket, bel- és kültéri játékokat, tartós fogyasztási cikke-

ket (pl. hűtőszekrény, mosógép). Az adományokat hét-
köznapokon a Török Flóris u. 257. szám alatt várják.

• Szükségtelenné vált, de használható ruha, 
cipő, konyhai felszerelés, szerszám, játék, bútor, 
illetve építkezésből, lakásfelújításból megma-
radt anyagok és eszközök felajánlására hozták 
létre a Potyamotyó nevű Facebook-cso-
portot, amely kifejezetten Dél-Pesten ad teret 

az adományozásnak.

• Tiszta és használható ruhákat, gyerekjátékokat, köny-
veket, működő konyhai eszközöket a Cseriti hálózat dél-

pesti boltjában (Csepel, Kossuth Lajos utca 47-49.) is le lehet 
adni hétköznap 8-19, szombaton pedig 9-13 óra között. Nagyobb 
mennyiségű adományért a „begyűjtő” szolgálat házhoz is megy, 
ehhez a honlapjukon (www.cseriti.hu) található űrlapot kell kitöl-
teni. Érdeklődni a 06/30/855-5006 telefonszámon lehet.

Amikor az önkormányzat századik születés-
napja alkalmából felköszöntötte, jó napja 
volt Pottondi Lajosnénak. Julianna néni la-
punknak elárulta, már vannak rosszabb pil-
lanatai is: időnként fájdalmak és fáradtság is 
kínozza. „Fogy az erőm” – tette hozzá. 

A szellemileg friss és fi atalos ünnepelt 
délelőttönként nemrég még könyvet, ma-
napság inkább újságot olvas, határidejük 
szerint rendezgeti a befi zetendő csekkeket, 
ebéd után pedig tévézni szokott. „Szeren-
csére elég jó a memóriám, igaz, főleg a régi 
dolgokra emlékszem, a mostani eseménye-
ket könnyebben elfelejtem” – vallotta be.

Élénken él például emlékeiben, hogy 
amikor férjhez ment, és 1946-ban Fülöp-
szállásról Pesterzsébetre költözött, még sáro-
sak voltak itt az utcák. „Azóta minden más, 
jobb lett. Csodálatos például a belvárosunk, 
a Kossuth Lajos utca és a Városháza épüle-
te.” Elmesélte, annak idején szívesen jöt-
tek-mentek, szeretett például színházba, a 
Csilibe és bérlettel a Vígszínházba járni, de 
gyakran sétáltak át a Tátra moziba is. 

A női szabóként még nyolcvanévesen is 
dolgozó Julianna néni férje korai, 69 éves ko-
rában bekövetkezett halála után is aktívan élt. 
Természetesnek tartotta, hogy kilencvenéve-
sen az unokája esküvőjére ő varrja a lánya és 
a saját ruháját. „Lassabban ment, mint ko-
rábban”– súgta meg. 95 éves koráig, hogy a 
családnak főzni tudjon, szerdánként piacra 
ment, kedvenc eladói ma is hiányolják, a lá-
nyától kérdezgetik, hogy van Julika néni. 

Egy szerencsétlen esés után nem talál-
tak orvost, aki megműtené az idős hölgy 
forgóit. „Másfél éve csak a kiskocsimba ka-
paszkodva tudok a lakásban is mozogni” – 
panaszolta Julianna néni. Szerencsére 
nincs egyedül, a család – a lánya, az uno-
kák és a dédunoka is – a közelében él. „A 
lányomék a házunk emeletén laktak, én 
vigyáztam a gyerekekre, amíg dolgozott. 
Most ő költözött le hozzám” – árulta el.

BARABÁS JÚLIA MINDEN JOBB LETT
Századik születésnapot ünnepel a kerület.



BÁLI SZEZON
Pesterzsébet egyik legnagyobb 
múltra visszatekintő közösségi 
eseménye az Erzsébet-bál, amelyet 
idén is az Erzsébet Napok keretében 
szervezett meg a Csili.

NAGYCSALÁDOSOK
KARÁCSONYA
Ünnepséggel, programokkal és 
persze ajándékkal várták a Csiliben 
a nagycsalásodokat.

ÜNNEPELTEK A NYUGDÍJASOK
A Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti 
Nyugdíjas Alapszervezete kétnapos karácsonyi 
rendezvénnyel várta a kerületi tagokat.

a nagycsalásodokat.

KÖZBIZTONSÁGI ELISMERÉSEK
Harmincan kapták meg 2022-ben a Pesterzsébet 

Kiváló Rendőrségi Dolgozója elismerést 
Pesterzsébet Önkormányzatától, amiért 

példaértékű munkájukkal hozzájárultak a kerület 
közbiztonságának és közrendjének fejlődéséhez.
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HIVATAL

A kiszámíthatatlanság súlyos gond lehet, 
de a kerület fenn tudja tartani működőké-
pességét. A tervezés még folyamatban van, 
és lehet olyan, nem kötelező feladat a szo-
ciális ellátásban, amelyről kénytelenek lesz-
nek lemondani, elbocsátások azonban 
nem várhatók. A kötelező intézményi ellá-
tásban nem lehet fennakadás. A kerületve-
zetés szándékai szerint a felújítások, terve-
zett beruházások maradhatnak majd el.

Egy kicsivel jobb 

Szabados Ákos beszéde után először a 
Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozó-
ja-díjat adta át. A Humán Szolgáltatások 
Intézményének Család- és Gyermekjóléti 
Központjában családsegítőként dolgozó 
Sarudi Krisztián a díjátadó után elmond-
ta, hogy munkája során főként olyan rá-
szoruló emberekkel találkozik, akik körül-
ményeik miatt igényelnek segítséget. 
Azért választotta ezt a hivatást, mert na-
gyon változatos, sok a kihívás, nincs két 
egyforma ügy, a megoldások nagyfokú 
kreativitást követelnek tőle, és ez éberen, 
frissen tartja. Tapasztalja, hogy ezen a te-
rületen nagyon kevés férfi  dolgozik. Ab-
ban, hogy ő maradt, mindenképpen sze-
repet játszik, hogy nagyszerű szakmai és 
emberi közösség veszi körül, kollégáival 
kitűnő csapatot alkotnak. Nagy változáso-
kat ezen a területen ritkán lehet elérni, de 
siker, ha az ügyfeleknek egy kicsivel jobb-
ra fordul az élete. A legjobb módszer a 
bizalom megszerzésére, ha az ember hite-
les tud maradni. A körülmények leküzdé-
se a legnagyobb nehézség, általában hosz-

szú az út egy pici változásig is, de emléke-
zetes számára egy fi atal édesanya esete, 
aki egy beszélgetés alkalmával szinte 
azonnal megértette, mi lehet a megoldás. 
Élmény volt, hogy láthatta az arcán sza-
vainak hatását. 

Friss díjazottak

Pesterzsébet Kiváló Szociális 
Dolgozója-díjat kapott:

•  Újváriné Gyurics Mária, a Pester-
zsébeti Kossuth Bölcsőde élelmezésveze-
tője. Öt bölcsőde főzőkonyhájáért felel, 
munkáját magas színvonalon végzi, a 
gyermekek igényeit lelkiismeretesen szem 
előtt tartva.

• Radocsányi János László, az önkor-
mányzat Szociális Foglalkoztatójának ker-
tész szakmunkása, aki szívvel-lélekkel, nagy 
lelkesedéssel látja el feladatait. Sok értékes 
növény köszönheti neki fennmaradását 

Az Év Szociális Dolgozója címet kapta:

• Kovács Nóra, a Humán Szolgáltatások 
Intézményének Nagy Győry utcai Szociá-
lis Szolgáltató Központjának vezetője. El-
mesélte, hogy gondozóként kezdte, most 
ugyan az irányítás a feladata, az idősekkel 
megmaradt a kapcsolata. Mindig ilyesmit 
szeretett volna csinálni, úgy érzi, erre a se-
gítő szakmára született. Ő ápolta a nagy-
szüleit, szüleit is. A lányát, aki őket nem is-
merhette, gyakran vitte magával ellátottjai 
közé, akik kicsit pótolni tudták a nagyma-
mát, nagypapát.

• Nagy Anikó, aki 28 éve a Pesterzsébeti 
Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője.

• Reiter Renáta, a Pesterzsébeti Vörös-
marty Bölcsőde kisgyermeknevelője.

• Szántó Csilla, aki a Humán Szolgálta-
tások Intézményének Család– és Gyer-
mekjóléti Központjában óvodai és iskolai 
szociális segítő, és évek óta korrepetál, il-
letve készít fel pótvizsgára hátrányos hely-
zetű gyerekeket. 

• Hollósyné Sághy Zsuzsanna, a 
HSZI Intézményi Központjának munka-
ügyi előadója. 34 éve dolgozik a kerületben.

• Kárász Szilvia, a Szociális Foglalkoztató 
intézményvezető-helyettese, aki oklevelének 
átvétele után elmondta, hogy az irodai 
munka zökkenőmentes szervezése mellett a 
közfoglalkoztatottakkal és közalkalmazot-
takkal végeznek kertészeti és takarítási fel-
adatokat. Ő maga végzettsége szerint ker-
tész, a legnagyobb kihívás számára, hogy 
megtalálja a hangot a közfoglalkoztatott 
emberekkel, akik rettenetesen rossz körül-
mények közül jönnek, éheznek, fáznak. 
Őket is motiválnia kell, miközben látja, 
hogy számukra a puszta létezés is nehézség. 
A munka felhőtlenebbnek nevezhető szele-
tét a kertészet adja, a Virágos Magyarország 
pályázat sikere, a kis palántákból növekedő 
cserjék, bokrok, virágok szépsége. Munka-
társaival a kommunikációban elengedhetet-
lenül fontosnak érzi a humort, a nevetést, 
ami még a legsúlyosabb helyzeteken is átse-
gíti őket. Nehezen tartja a határokat, de be 
kell látnia, hogy nem adhat minden éhező-
nek péksüteményt. Valójában nem a munka 
az, ami számára megterhelő, sokkal inkább 
az, amilyen emberi sorsokat lát.

Az elismerő oklevelek és hűségjutalmak 
átadása után Bereczki Zoltán szórakoztat-
ta a közönséget. A megható, ünnepélyes 
hangulatba „robbanva” olyannyira magá-
val ragadta a társaságot, hogy többen 
táncra perdültek. Az önfeledten szórako-
zó asztaltársaságokat nézve felidéződött 
Sarudi Krisztián gondolata: valószínűleg 
sokakat a szakmai elhivatottság mellett a 
jó csapat, az igazi közösség megélése tart 
ezen a nehéz és kevés sikerrel kecsegtető 
pályán, a szociális ágazatban.

A SEGÍTŐ KÉZ EREJEPE MÉDIA-
ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett díjátadó ünnepségen zsúfolásig 
megtelt a Csili Művelődési Központ nagyterme. A szociális ágazat kerületi dolgo-
zóit Szabados Ákos polgármester köszöntötte, aki elmondta: a pillanat minden-
képpen ünnepélyes, de nem felhőtlenül boldog. 
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BIRKOZÓÜNNEP
Két év szünet után az ESMTK Birkózó 
Szakosztálya ismét megrendezte évzáró ün-
nepségét a Csiliben. A rendezvényen több 
mint kétszáz vendég és sportoló vett részt.

A szakosztályok közötti éves pontver-
senyben az erzsébeti klub a második helyet 
szerezte meg a Budapest Honvéd mögött. 
2022-ben 18 válogatott versenyző képviselte 
a hazai színeket: világversenyeken 8 érem-
mel gazdagítva a magyar birkózósportot.

Az ESMTK versenyzői idén 12 Buda-
pest Bajnoki címet, Diákolimpiákon 17 
arany, - 7 ezüst- és 12 bronzérmet, míg 
Magyar Bajnokságokon 33 arany-, 24 
ezüst- és 15 bronzérmet szereztek. Az I. 
és II. korosztályos Grundbirkózó csapat is 
bajnoki címet ünnepelhetett, megnyerték 
a Diák szabadfogású, valamint a Serdülő 
szabad- és kötöttfogású csapatbajnokságo-
kat is. Az utánpótlás leány- és kötöttfogású 
csapat a harmadik helyen végzett. 2022-
ben összesen 79 versenyen vettek részt a 
birkózók, és ezeken 704 érmet gyűjtöttek: 

374 arany-, 144 ezüst- és 186 bronzérmet. 
Különdíjban részesült első olimpikon-

ként Szőke Alex; a legeredményesebb ver-
senyzőnek járó különdíjat pedig Losonczi 
Dávid érdemelte ki. Az ünnepségen látvá-
nyos produkcióval léptek fel az ESMTK 
Fitness Szakosztály versenyzői, valamint az 
1. és 3. sportosztályos tanulók karácsonyi 
műsora is szerepelt a programban.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály 
Pesterzsébet Önkormányzata mellett a 

Gyulai István Általános Iskolának és a 
Budapest Baptista Sportiskolának, vala-
mint a szülők segítő hozzáállásért és az 
edzőik folyamatos munkájáért mondott 
köszönetet.

Boldog új évet kíván az ESMTK Bir
kózó Szakosztálya!

(Még több birkózó hír a www.esmtkbirkozas.hu 
oldalon)

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

SEGÍTSÉG A NÉLKÜLÖZŐKNEK
A hajléktalanokhoz is indult 
ajándék-járat.



A negyedik hely már önmagában túlhalad 
az elvárásokon, de ha még ez sem lenne 
elég a „Liza” drukkereinek, akkor a Ma-
gyar Kupában is szoríthatnak a csapatért: 
a legjobb 16 között februárban az elsőosz-
tályú Kisvárda, a tavalyi NBI-es ezüstér-
mes látogat az Ady Endre utcába. Minek 
köszönhető ez a látványos előrelépés? – 
erre kereste a választ stábunk a klubban.

A főszereplők

Kiknek köszönhető a jól sikerült ősz? Első-
sorban a játékosoknak? Vagy inkább a szak-
mai vezetés a felelős a sikerekért? Az ES-
MTK-nál nem ilyen egyértelmű, de sokkal 
szimpatikusabb a válasz a kérdésre. „Ez kö-
zös történet. Nem lehet kiemelni az edző 

vagy a játékosok szerepét. A győzelem és a 
vereség is közös. Mindkettő a játék része, és 
van egy ellenfél is. Ha a megfelelő hozzáállás 
megvan, az a lényeg. Az hozza majd a győ-
zelmet”  – mondja Turi Zoltán vezetőedző, 
aki 1996-ban játékosként került a klubhoz, 
majd 12 évnyi, 400 mérkőzéses aktív labda-
rúgó pályafutása után maradt az egyesület-
nél, és 2011 óta csapat vezetőedzője. 

Habár jól tudjuk, hogy a labdarúgás 
eredményközpontú, „a focit gólra játsszák”, 
és az edző örül is a sikereknek, mégsem ezt 
tartja a legfontosabbnak. Szerinte a fejlődés 
és a fejleszthetőség, valamint a hazai pálya 
sokkal előrébb való. Nem meglepő a haza 
pálya ilyen kiemelt szerepe egy olyan spor-
tembernél, aki több mint negyedszázada 
ide kötődik. „Ez éltet minket a legjobban. 
Nálunk ez mindig szent dolog volt. Meg kell 
tisztelni a kilátogató nézőket azzal, hogy a 
legjobbat nyújtjuk a pályán: ez becsületbeli 
ügy.” Mi sem bizonyítja jobban ezt hozzáál-
lást, mint a csapat őszi hazai mérlege: az 
ESMTK még veretlen az Ady Endre úton, 
és csak két gólt kapott vendéglátóként a baj-
nokságban. „Ha egy képzeletbeli tabellát 
összeállítanánk az összes magyar bajnoksá-
got együttvéve, akkor mi az összesen 13 ka-
pott góllal a harmadik helyen állnánk”. – 
csatlakozott a beszélgetéshez Nagy Dániel 

sportigazgató, aki szintén ezer szállal kötő-
dik az ESMTK-hoz. 2008-tól 6 éven át ak-
tív játékosa volt az egyesületnek, majd az 
utánpótlásban dolgozott , a felnőtt csapat 
sportigazgatói feladatait 2017-ben vette át.

Nem volt – és jelenleg sincs – könnyű 
helyzetben a fiatal szakember, hiszen a 
gazdasági és adminisztratív ügyek mellett 
a heterogén játékosállomány kezelése is 
hozzá tartozik.

„Nagyon változatos az együttes össze-
tétele, van bőven harminc év fölötti játé-
kosunk, de a fiatal-szabály miatt a 16 éves 
Szűcs Levente is tagja a felnőttcsapatnak. 
De mi egy nagy család vagyunk, a pályán 
és az öltözőben is.”

A csapat

Sok játékost kipróbáltak az évek során, a 
keretben érezhető volt a fluktuáció. A sa-
ját utánpótlás, az itt landoló akadémisták, 
a felsőbb osztályból érkezők és a ligán be-
lüli játékosmozgás adja a merítési lehető-
ségeket. Sajnos a magyar labdarúgás – 
pláne felsőbb szinten – nem abba az 
irányba tart, hogy a saját nevelésű játéko-
sokra tudna támaszkodni.

„El kell dönteni, hogy szimpatikus akarsz 
lenni vagy eredményes” – mondja a vezető-
edző, és ezzel a sportigazgató is egyetért, 
hogy a kettő a legritkább esetben valósulhat 
meg egyszerre. Az ESMTK-nál pedig hatá-
rozott körvonalak mentén zajlik a keret ki-
alakítása. Van egy ideje változatlan rend-
szer: ehhez keresik a játékosokat. Turi Zol-
tán nem titkolja a klub filozófiáját: „Az iden-
titás azt jelenti, hogy nem az edző határozza 
meg a klubot, hanem a klub mondja meg, 
hogy mit szeretne látni a pályán. Mi nem 
alkalmazkodunk senkihez, a játékosnak kell 
olyannak lennie, hogy beilleszthető legyen a 
rendszerbe.” Nagy Dániel a klub nevében 
található „munkás” szó jelentőségét is hang-
súlyozza: „Mi »munkás« játékosokat kere-
sünk. Nálunk a munka, a szenvedély és az 
alázat a fontos és hogy legyen az öltözőben 
olyan játékos, aki át tudja adni a többieknek, 
hogy miről szól az ESMTK, mi van az Ady 
Endre utcában, a Zodony utcában, mint je-
lent ez a klub, mi a szellemisége.”

Egység, fegyelem, munka

A vezetőedző szerint a fenti három elenged-
hetetlen, ezek nélkül nincs csapat, és nincs 
eredmény sem. De kell idő és türelem is, 
hogy a csapat kialakuljon. Így nem meglepő 
a jobb-rosszabb periódusok váltakozása, hi-
szen egy NB III-as egyesület több mérkőzést 
játszik a szezonban, mint a profi elsőosztályú 
klubok. A merítés sem olyan széles, érthető 
ha egy csapat elfogy a szezon végére. Mi tör-
tént a nyáron, mi az ősz sikerreceptje? Nagy 
titkokra ne számítsunk, amikor az okokat ku-
tatjuk. A megterhelő szezon idén is adott 
volt, volt olyan hónap, ahol hét(!) mérkőzést 

játszott a csapat. A szakmai stáb csak mini-
málisan változott, talán a játékosállomány 
alakulása adhat választ a kérdésre. Az új iga-
zolások és megmaradt csapatgerinc egysége 
idővel beért arra a szintre, hogy az ESMTK 
túlteljesítette az elvárásokat. Szezon előtt az 
első nyolc hely valamelyikét tűzték ki célul az 
NB III-ban, a kupában pedig az első két for-
dulón szerettek volna túljutni. Ehhez képest a 
negyedik hely nagyon szépen néz ki, de a ku-
pamenetelés, ha lehet, még szebben. Négy 
sikeres körön túljutva – köztük két felsőbb 
osztálybeli ellenfelet búcsúztatva – a nyolcad-
döntőre készül a csapat a Kisvárda ellen.

A háttér

Ehhez a szerepléshez kifejezetten fontos a 
sikeres hátország, a stabil pénzügyi háttér. 
Vajon ez az elengedhetetlen tényező hogy 
áll az ESMTK-nál?

A csapat bevételeinek nagy részét az ön-
kormányzati támogatás, a szövetség  NB III-
as támogatása, az utánpótlásra érkező kör-
zetközpont-támogatás, és a látványcsa-
pat-sportág támogatás (TAO) adja. A támo-
gatók, a saját tevékenységből származó be-
vételek, illetve a jegybevétel elenyésző 
szeletét adja a forrásoknak. Külön nehézség, 
hogy a bajnokságban az ESMTK a mezőny 
alsó harmadába tartozik, nem lehet felvenni 
a versenyt olyan csapatokkal, ahol megye-
székhelyek vagy egy egész város áll egy-egy 
klub mögött jóval nagyobb büdzsével. 
„Szakmailag és hatékonyságban tudunk ver-
senyképesek lenni, az anyagi részben nem” 
– véli Turi Zoltán, és a látottak alapján így is 
cselekszik. Nagy Dániel szerint a jelen gaz-
dasági helyzetben is megvan a stabilitás, a 

források reális felhasználása is megvalósult. 
Továbbra is jellemző az ESMTK-ra a folya-
matos fejlődés: „Az infrastrukturális fejlesz-
tések is haladnak, a Zodony utcai öltözőt 
lassan átadják, az irodaépület felújítása zaj-
lik, és beadtunk egy pályázatot, mely az 
utánpótlással kapcsolatos: szeretnénk tehet-
ség-központtá válni.” Hosszabb távon pedig 
a komolyabb szakmai-infrastrukturális 
program, az új öltözőkomplexumok, a vil-
lanyvilágítás, és a másodosztályra alkalmas 
feltételek kialakítása a cél.

„Ezek a beruházások, fejlesztések Pest-
erzsébet Önkormányzatának és képviselő- 
testületének, valamint Harót János elnök 
segítsége nelkül nem jöhettek volna létre, 
amelyet ezúton köszönünk nekik” – teszi 
hozzá a szakember.

A jövő

Az intézményi feltételek tehát szépen ala-
kulnak, de mit várnak a labdarúgóktól? A 
szezon előtt az első nyolc hely elérése volt 
kitűzve, ám így félidőnél, ezzel a negyedik 
hellyel az előzetes elvárások is átalakul-
nak. Korábban nem fogalmazta meg sen-
ki, hogy a bajnokság megnyerése is reális 
lehet, de most, hogy a másodosztály szele 
megcsapta a csapatot, számolni lehet ez-
zel a lehetőséggel is.

„Ezt az utat kell folytatni, minél több 
meccset megnyerni, és a bajnokság végén 
jó eredményt elérni. A hazai teljesítményt 
megismételni, és a szurkolóinknak hasonló 
örömet okozni tavasszal, mint ahogy ezt 
ősszel tettük” – mondja a sportigazgató, 
hozzátéve, hogy első helyen továbbra is a 
szakmai és a gazdasági stabilitás áll. Az 
edző ennél árnyaltabb. Számszerű ered-
ményt nem jövendöl, de a dobogós hely-
nek természetesen örülne a szezon végén. 
A feljutás pedig ugyan álom, de nem elér-
hetetlen. „Az NB II, az egy teljesen más 
sportág. Okosan meg lehet valósítani, de 
nem mindenáron.” – mondja a sportigaz-
gató, míg a vezetőedző inkább nem jósol.

Abban a sportigazgató is egyetért, 
hogy az NB II-ben olyan stabil körülmé-
nyeket kell kialakítani, hogy ne essen ki 
azonnal a csapat. Szigorú követelmények-
nek kell megfelelni, ugyan a fűthető pálya 
már nem kötelező, a villanyvilágítás igen. 
Természetesen a bevétel is több, mégis-
csak a magyar bajnokság második vonalá-
ról van szó. A lehetőségek is sokkal széle-
sebbek, jobban lehet pályázni másodosz-
tályú csapatként. Ha a szakmai feltételek 
adottak, akkor belevágnak.

De addig is legfontosabb továbbra is a 
hazai jó szereplés folytatása, a szurkolók ki-
szolgálása – hiszen ez egy becsületbeli ügy 
–, valamint hogy a kerület büszke legyen a 
csapatra, az ESMTK-ra.

KOVÁCS A HAZAI PÁLYA
BECSÜLETBELI ÜGY

SPORT, MOZGÁS

PESTERZSÉBET 2022. december 29. 21

SPORT, MOZGÁS

PESTERZSÉBET 2022. december 29.20

Parádés őszt zárt az Erzsébeti Spartacus Munkás Testgyakorlók köre, az ESMTK, 
a kerület népszerű labdarúgócsapata. Az harmadosztály (NB III) Közép-csoport-
jában szereplő együttes 18 mérkőzésen elért 11 győzelme, 5 döntetlenje, és mind-
össze 2 veresége azt jelentette, hogy a csapat a tabella negyedik helyén, egyetlen 
pontra a dobogótól telel.



REJTVÉNY APRÓHIRDETÉS

PESTERZSÉBET 2022. december 29.22

Hirdetésfelvétel:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu

SZOLGÁLTATÁS

MEGOLDÁS DÉLPESTI GYORSSZERVÍZ. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek 
szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! 
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:9-16. 285 3488, 06 30/950 1717 
www.megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 06 70/519 2470 email:szerviz@szerviz.info

VILLANYSZERELÉS, HIBAKERESÉS, 
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 
Tel.: 06 1/260 7090, Mobil: 06 30/296 55 0

REDŐNYSZERELÉS, javítás, gurtnicsere, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor, 06 20/321 0601. 

TETŐDOKTOR
Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, 
SOS munkák: 06 30/622 5805, 06 20/492 4619

GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK, 
VÍZMELEGÍTŐK javítása, karbantartása, műszeres 
vizsgálattal. Tamási Zoltán 06 20/964 5621 

ÁLLÁS

AUTÓGÉPMŰHELY Pesterzsébeten szakmunkatársat 
keres hagyományos forgácsoló gépekhez. 
Minden korosztály érdeklődhet. 
Tel.: 06 70/397 0353 Molnár Tibor ügyvezetőnél

INGATLAN

Pesterzsébeten külön bejáratú BÚTOROZOTT SZOBA
dolgozó hölgynek hosszú távra kiadó. Ára: 95.000,-Ft/hó 
rezsivel együtt + 1 hónap kaució. Telefonszám: 06 30/244 7690

BÚTOR

KONYHABÚTOROK tervezését és gyártását vállaljuk 
akár szereléssel is! Ingyenes helyszíni szemle és árajánlat! 
1191 Bp. Ady Endre út 108. H-Sz: 08:00-16:30. 
konyhagyarto.hu, info@konyhagyarto.hu +36 30/543 3461

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06 20/980 3957

EGYÉB

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést kötne 
idős hölggyel vagy úrral. Tel.: 06 30/965 0495

A Pesterzsébeti Múzeum
2022. december 18-tól 

2023. április 18-ig zárva tart. 
Nyitás:

2023. április 19., szerda, 17 óra, 
az új állandó kiállítás megnyitása

A Gaál Imre Galéria
2022. december 18-tól

2023. május 2-ig zárva tart. 
Nyitás:

2023. május 3., szerda, 17 óra, 
az 54. Tavaszi Tárlat megnyitása

A Rátkay-Átlók Galéria 
2022. december 18-tól 

2023. április 3-ig zárva tart. 
Nyitás:

2023. április 4., kedd, 10 óra

Öt apró eltérést rejtettünk el az alábbi két képen. 
Megtalálja őket?

(Az előző havi képrejtvény megfejtését facebook oldalunkon találja.)

A Pesterzsébeti Városháza

Fo
tó

: P
es

te
rz

sé
be

ti 
M

úz
eu

m

A PESTERZSÉBETI MÚZEUM, A GAÁL IMRE GALÉRIA
ÉS A RÁTKAYÁTLÓK GALÉRIA ZÁRVA TARTÁSA:

A PESTERZSÉBETI
MÚZEUM FELHÍVÁSA!

ERZSÉBETI VONATKOZÁSÚ TÁRGYAKAT 
KERESÜNK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A KÖVETKEZŐKRE:
•  helyi üzletek, boltok reklámanyagai 

(zacskók, csomagolópapírok)
•  helyi mozikhoz kapcsolódó 

tárgyi anyag  (mozijegyek is)
•  helyi vendéglátóipar emlékei 

(logós tányérok, poharak, evőeszközök, 
poháralátétek, szalvéták, terítők

•  Erzsébetfalva / Pesterzsébet feliratú 
szódásszifon)

•  helyi gyógyszertárakhoz, orvosokhoz 
kapcsolódó tárgyi emlékek

•  helyi sportrelikviák 
(egyesületi zászlók, mezek)

Aminek még örülnénk:
•  bolti kávédaráló, régi sportszerek, 

régi postaláda

Kérjük, amennyiben úgy gondolják, 
hozzájárulnának egy sikeres, új helytörténeti 
kiállítás létrejöttéhez, keressenek meg minket 
az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-1-283-1779, 06-1-289-0263
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

A Pesterzsébeti Múzeum állandó kiállítása 
teljesen megújul, ehhez kérjük segítségüket.

www.pesterzsebetimuzeum.hu



MINDIG FRISS
Zöldségek

MINDIG FRISS
Hú sáruk

MINDIG FRISS
Gyümölcsök

Budapest, 20. kerület
Székelyhíd utca 23.

Budapest, 20. kerület
Köves út 9.

Budapest, 20. kerület
Kossuth Lajos utca 33.

MINDIG FRISSMINDIG FRISS
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MINDIG FRISS
Akciók

Új
üzlet

3 ALDI
PESTERZSÉBETEN!
MÁR

Az üzlet aktuális nyitvatartásáról információt az aldi.hu oldalon talál. Bár a kiadványban megjelenített adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, 
szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., 2022/52. hét
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