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Téli örömök

Fókuszban a közterületek
Idén az intézményi korszerűsítések 
mellett nagyobb hangsúlyt kap a par-
kok, zöldfelületek felújítása – derül ki 
Szabados Ákos polgármesterrel ké-
szült interjúnkból.

3. oldal

Adóhírek 2016. Születésnapi koncert
Tájékoztatást adunk a helyi adók-
kal kapcsolatban 2016. január 1-jén 
hatályba lépett változásokról, illetve 
egyéb adózással kapcsolatos tudniva-
lókról, határidőkről.

Nagysikerű születésnapi koncertet 
adott a Hetero Sapiens január 15-én. 
A pesterzsébeti zenészekből verbuvá-
lódott társaság nem klasszikus pop-
vagy rockzenekar.

4. oldal 11. oldal

Iskolanyitogatás
A pesterzsébeti általános iskolák 
némelyikében már elkezdődtek 
a szeptemberben iskolába készü-
lők és szüleik számára szervezett 
iskolaelőkészítő foglalkozások.

8. oldal
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Boieldieu: Bagdadi kalifa című 
operájának nyitánya után Szabados 
Ákos köszöntötte az önkormányzat és 
a képviselő-testület 
nevében a vendé-
geket, kívánva ne-
kik sikerekben és 
egészségben gazdag 
újesztendőt. – Vi-
lágszerte zaklatott, 
sok gonddal teli 
év áll mögöttünk. 
Ugyanakkor büsz-
kék vagyunk arra, 
hogy ezer és egy 
gondja között a 
hazának, Pester-
zsébet sikeres évet 
zárt. Költségvetésünket sikerült tel-
jesíteni, majd’ másfél milliárd forin-
tot tudtunk fordítani intézményeink 
és közterületeink felújítására, és sok 
új létesítménnyel is gazdagodtunk. 
Túl az építkezéseken, a sportban és a 
művészetek terén számos sikert értek 
el csoportjaink, közösségeink. Remé-
nyeim szerint a 2016-os esztendő is 
hasonlóan sikeres lesz, sikeres lehet. 

Ehhez kérem az Önök segítségét, 
támogatását, és azt az összefogást, 
amely az elmúlt években is jellemző 

volt itt, Pesterzsébeten, hiszen csak 
így lehet olyan lakhellyé varázsolni 
kerületünket, ahol jó élni – mondta 
a polgármester.

A köszöntőt követően kezdődött 
a koncert, amelynek rendezője és 
művészeti vezetője a hagyományok-
nak megfelelően Jakab Gedeon, az 
esten közreműködő Pesterzsébeti Vá-
rosi Fúvószenekar karnagya volt.  A  

sztárvendégek Koós Réka és Altsach 
Gergely voltak, mellettük fellépett a 
Budapesti Táncművészeti Stúdió, va-
lamint ifjú, tehetséges pesterzsébeti, 
illetve kerületi kötődésű művészek. 
Pyka Alexandra, Újhelyi Andrea és 
Sárkány Krisztián neve már ismerő-
sen csenghet az önkormányzati ren-

dezvények rendszeres látogatói köré-
ben. Egy szám erejéig bemutatkozott 
Fieszl Mátyás Dániel, a zeneiskola 
egykori növendéke is, aki jelenleg – 
többek között az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően – ameri-
kai ösztöndíjasként tanul.

SZ. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Koncerttel köszöntöttük az újévet
Pesterzsébet Önkormányzata idén is újévi koncerttel, majd koccintással egy-
bekötött állófogadással kedveskedett Pesterzsébet társadalmi és közéleti sze-
mélyiségeinek.

Tisztségviselők fogadóórái

Szabados Ákos polgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0549

Kovács Eszter alpolgármester
Városháza – minden hónap harmadik hetének keddjén, 1400–1530-ig.

Bejelentkezés: 283-0939

Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza I. em. 56-os iroda 

Bejelentkezés: 284-6708, vagy személyesen a titkárságon, 
ügyfélfogadási időben

Nemes László alpolgármester
Városháza – előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-0939
e-mail: Nemes.Laszlo.alpolgarmester@pesterzsebet.hu

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Pyka Alexandra és Sárkány Krisztián

Újhelyi Andrea és Altsach Gergely

Koós Réka és a Budapesti Táncművészeti Stúdió
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– Minden kezdetet, tervezést 
megelőz a számvetés időszaka. Mi-
ként zárta az előző évet Pesterzsébet 
Önkormányzata?

– A 2015-ös évet is sikeres eszten-
dőnek értékelhetjük az önkormányzat 
történetében. A költségvetés, mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon jól 
teljesült. Tavaly beruházásokra, fel-
újításokra és karbantartásokra kife-
jezetten nagy összeget tudott az ön-
kormányzat fordítani. Bár a pályázati 
pénzzel együtt közel másfélmilliárd 
forint talán nem mindenkinek tűnik 
soknak, hiszen látjuk, halljuk, hogy 
máshol több milliárd forintot adnak 
oda egyszeri támogatásként, nálunk 
ez az összeg a költségvetés majdnem 
tizedét teszi ki, és jelentős mértékű 
fejlesztésre adott lehetőséget.

Sikeres pályázatok révén 300 mil-
lió forintot szereztünk, ezért külön 
köszönet jár mindazoknak, akik a pá-
lyázati munkában részt vettek.

A másik, amit kiemelt terület-
ként és sikerként tudhatunk ma-
gunknak, a sport területén folytatott 
tevékenységünk. Ennek keretében 
épülhetett meg a Fitt-park, és kez-
dődhetett el a Duna-part rehabili-
tációja. A már átadott csónakház 
mellett az idei év feladata lesz, hogy 
a megújult létesítményt a mellette 
lévő vizes játszótérrel és közösségi 
kerttel együtt funkcióval, tartalom-
mal és nem utolsósorban látogatók-
kal töltsük meg.

2015-ben az egészségügyben a leg-
jelentősebb változást az Ady Endre 
utcai Szakrendelő megújítása jelen-
tette, amelyet a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórházzal közösen hajtottunk 
végre, és amely 
sok éves lemara-
dást, hiányt pótol. 
Az intézményen 
belül a fogászati 
ellátás – a be-
szerzett új eszköz-
parknak köszön-
hetően – nagyon 
komoly minőségi 
fejlődésen ment 
keresztül. Idén a 
fogászati rendelők 

felújításával szeretnénk folytatni a 
megkezdett fejlesztéseket.

– Mennyi pénzből gazdálkodhat 
Pesterzsébet Önkormányzata 2016-
ban?

– A központi költségvetés számai 
már ismertek, és nem nagyon külön-
böznek a 2015-östől. A forrásmeg-
osztásból idén 3 milliárd 906 millió 
492 ezer forint jut kerületünknek. 
A 2016-os költségvetést a tavalyihoz 
hasonló fő számokkal tervezzük.

– Milyen fejlesztések kerülnek 
előtérbe?

– A költségvetésből felhasználható 
összeg egy részét idén is intézmények 
korszerűsítésére, felújítására fordít-
juk. Van még néhány óvodánk, amely 
fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre vár. 
A Gyulai István Általános Iskolában 
a létszámnövekedés miatt emeletrá-
építést tervezünk, és amennyiben lesz 
elegendő kapacitásunk, a József At-
tila iskolában új tornacsarnokot épí-
tünk, valamint itt folytatnánk a belső 
rekonstrukciót is, amely már eléggé 
ráfér az intézményre.

Ezzel együtt idén elsősorban a köz-
területek – a parkok, a főbb utak, a 
sétáló utca, lakótelepi belső terek 
– állapotán szeretnénk jelentősen 
és látványosan javítani. A Topánka 
utca – Baross utca sarkán lévő parkot 
próba jelleggel tavaly rendbe hoztuk, 
fúrt kúttal és növények telepítésével. 
Ilyen változásokat képzelünk el a ke-
rület több pontján. A majdan kijelölt 
akcióterületeken komplexen újítjuk 
meg a növényzetet, a járdákat, adott 
esetben a belső burkolatokat is, vala-
mint padok, játszószerek kihelyezésé-
vel, illetve cseréjével szeretnénk kul-

turálttá varázsolni a lakókörnyezetet. 
A főútvonalak mentén elsősorban a 
járdák és az útpálya közötti zöldterü-
letek felújításával kívánunk rendezet-
tebb képet kialakítani.

Konkrét terveink között szerepel a 
Topánka utcai zöldterületek rendbe-
tételének folytatása a Török Flóris ut-
cáig, valamint tervezünk egy nagyobb 
felújítást a Szent Erzsébet téren. Sze-
retnénk több játszóteret is bekeríteni 
az idén, ezzel több éves adósságunkat 
rónánk le.

– Az elmúlt években színes és 
gazdag kulturális programok várták 
az itt élőket, az ide látogatókat. Idén 
mire számíthatunk?

– Programjainkon nem kívánunk 
változtatni, a már hagyományosnak 
számító rendezvényeinket minden-

képpen meg szeretnénk tartani. Ez-
zel együtt továbbra is változatlanok 
azok a célkitűzéseink, hogy a sport és 
a helyi kultúra támogatása hangsú-
lyos legyen, az egyházakkal és a civil 

szervezetekkel való együttműködé-
sünk zökkenőmentes maradjon, az 
egészségügyi alapellátásban dolgozók 
munkáját továbbra is segítsük, és 
előrelépést érjünk el a kerület közbiz-
tonságának javításában. Ez utóbbi ér-
dekében a térfigyelő rendszer korsze-
rűsítése idén már biztosan elkezdődik, 
mint ahogy új kamerák is kikerülnek 
a közterületekre. A megszokott mó-
don zajlanak majd az útkarbantartá-
sok, és folytatódnak a járdafelújítá-
sok, amelyeket idén is főként lakossá-
gi bejelentések alapján végzünk majd.

Sz. A.

2016-ban fókuszban a közterületek
Sikeres, eredményes esztendő áll Pesterzsébet Önkormányzata mögött, és az 
elképzelések szerint az előttünk álló év is hasonlóan alakulhat – tudtuk meg 
Szabados Ákos polgármestertől, akivel a 2015. év főbb eredményeiről és a 
2016-os tervekről beszélgettünk. Mint kiderült, amellett, hogy idén is folyta-
tódnak az intézményi korszerűsítések, nagyobb hangsúlyt kapnak Pesterzsébet 
közterületei, a parkok, sétányok, zöldfelületek.

A Topánka utca – Baross utca sarkán lévő park-
hoz hasonló fejlesztésre szímthatunk a kerület több 
pontján

JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE

Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerületi lakosságát, 
tegyenek ajánlásokat „Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője” és 

„Az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja, 
hogy a kerületi sportélet kiválóságainak megbecsüléseként, 
teljesítményük, áldozatos munkájuk erkölcsi elismeréséül, 

a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit, edzőit
 és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse, és követendő 

például állítsa őket a felnövekvő nemzedékeknek.

A kitüntetésre érdemesekre javaslatokat tehet bármely természetes, 
vagy jogi személy, sportegyesület. A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, sportágát, sportban elért 
eredményeit, sportegyesületének nevét.
A jelölések határideje: 2016. március 1. 

A jelöléseket levélben a Polgármesteri Hivatal, 
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság, 

vagy e-mailben a protokoll@pesterzsebet.hu címre várjuk.

Szabados Ákos
polgármester
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Tájékoztatjuk a kerület lakosságát 
a helyi adókkal kapcsolatban 2016. 
január 1-jén hatályba lépő változá-
sokról, illetve egyéb adózással kap-
csolatos tudnivalókról:

A környezetkímélő gépkocsi 
után nincs gépjárműadó 2016. 
január 1-től. A környezetkímélő 
gépkocsinak a közúti járművek 
forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának műszaki fel-
tételeiről szóló 6/1990. (IV.12) 
KöHÉM rendelet 2. § (6) bekez-
dése szerinti gépjármű minősül. A 
nyergesvontató új adóalap szerint 
fog adózni.

Az adóigazolásért nem kell illeté-
ket fizetni.

Az építményadó kötelezettség 
keletkezésére vonatkozó jogszabály 
bővült a használatbavétel tudomá-
sulvételével.

A képviselő-testület a hatályban 
lévő helyi építmény- és telekadó évi 
mértékét nem változtatta meg. 

Előbbieknek megfelelően  2016. 
január 1-jétől az építményadó évi 
mértéke továbbra is 1658,-Ft/m2 ,  a 
telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2. 

Az építmény- és telekadóról az 
egyenlegértesítőt és csekket február 
hónapban küldjük az adóalanyok 
részére. 

A 2016. január 1-jei állapot alap-
ján a hatósági adatszolgáltatás sze-
rinti adóalanyok részére a gépjármű 
egyenlegértesítőt, határozatot, csek-
ket 2016. február hónapban kezd-
jük küldeni.

A talajterhelési díj bevallását a 
2015. évi vízfogyasztásról 2016. 
március 31-ig kell benyújtani, és a 
díjat megfizetni. A bevallási nyom-
tatványt és csekket február elején 
küldjük ki a nyilvántartás szerinti 
díjfizetők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

2015. január 1-től a jövedéki adó-
ról szóló törvény módosítása alapján 
a magánfőző desztillálóberendezé-
sének bejelentésével kapcsolatban és 
a magánfőzésnél a 2015. évre  adó-
bevallással és az adó megfizetésével 
kapcsolatos eljárásban az önkor-
mányzati adóhatóság jár el. Az előál-
lított legfeljebb 50 liter magánfőzött 
párlat utáni adóbevallási és adófize-
tési kötelezettséget a tárgyévet köve-
tő év, azaz legkorábban 2016. január 
15-ig kell teljesíteni. A magánfőző 

a desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzést, valamint a bejelentett 
adatokban történt változást az azt 
követő 15 napon belül köteles be-
jelenteni a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz. 2016. év-
től változás, hogy párlat adójegyet a 
vámhatóságtól lehet igényelni.

Az adókötelezettség keletkezé-
sét, változását és megszűnését az 
adóhatóság felhívása nélkül önként, 
bevallás benyújtásával kell bejelen-
teni építményadó, telekadó és talaj-
terhelési díj ügyekben. Gépjármű-
adó esetén a jármű eltulajdonítását, 
mentességgel kapcsolatos változást 
ugyancsak bevallás útján kell beje-
lenteni.

Korábbi tájékoztatásainkban is 
hírt adtunk arról, hogy az építmény-
adó esetében az adó tárgya a lakás és 
a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl ke-
rületünkben a lakás célú építmények 
közül mentes a „valamennyi magán-
személy tulajdonos, haszonélvező, il-
letve közeli hozzátartozója által lakott 
olyan lakás, ahol a magánszemély tar-
tós ottlakásra rendezkedett be, életvi-
telszerűen ott lakik. Életvitelszerűen 
lakásként használt ingatlan: a tulajdo-
nos olyan lakása, ahol az életviteléhez 
szükséges tevékenységet (étkezés, 
főzés, mosás, családi élet szervezése, 
közüzemi szolgáltatások igénybe véte-
le, elérhetőségi címkénti megjelölése, 
stb.) rendszeresen, legjellemzőbben 
folytatja, és máshol nincs olyan lakás, 
amelyet ténylegesen az életviteléhez 
szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti 
feltételeknek kell megfelelni. 

A bevallási kötelezettség késedel-
mes teljesítése mulasztási bírság kisza-
bását vonja maga után.

Amennyiben adóellenőrzéssel ke-
rül megállapításra az adó, illetve a díj, 
úgy az adóhiány mellett a törvény sze-
rinti adóbírság és késedelmi pótlék is 
kiszabásra kerül.

Az adóügyi nyomtatványok (be-
vallások), rendeletek letölthetők a 
pesterzsebet.hu honlapról (az épít-
ményadó rendelet száma: 40/2012 
(XII.07.) Ökr., a telekadó rendelet 
száma: 41/2012. (XII.07.) Ökr.)

Érdeklődni lehet személyesen 
(1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 
25.), vagy telefonon a következő szá-
mokon:
Helyi építmény- és telekadó: 
283-0640/1250, 1252, 1254.

Gépjárműadó: 
283-0640/1258, 1257, 1025
Talajterhelési díj: 
283-0640/1250,1225 

Ezúton mondunk köszönetet 
azon állampolgárainknak, akik be-

vallási és adófizetési kötelezettsége-
iknek határidőben eleget téve segí-
tik munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály Adócsoportja

Aktuális adóhírek Nincs már veszélyes 
hulladék az Illatos úton
A kormány az összes veszélyes hul-
ladékot elszállíttatta a Budapesti 
Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephe-
lyéről – jelentette be Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott január 
6-án, a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón.

A IX. kerületi telephelyről 2493 
tonna veszélyes hulladékot szállí-
tottak el. Többségét – 1870 tonnát 
– már meg is semmisítették, a mara-
dék megsemmisítése a nyáron befe-
jeződik.

– A feladat elvégzése nettó 1 mil-
liárd 661 millió forintba került. Ezt az 
összeget az állam megelőlegezte, de 
ezt a tulajdonosokon keresztül a fel-

számolónak kell majd állni – mondta 
Tarnai Richárd. A veszélyes hulla-
dékok elszállításával egy 140 éves 
probléma oldódott meg. „Hosszú 
évtizedek óta mindenki tudta, hogy 
mi a helyzet” a telephelyen, de sen-
ki nem tett semmit. A kormány „a 
közigazgatás átalakításának eszközét 
használva” megoldotta a problémát – 
jelentette ki.

Az érintett társaság jelenlegi tulaj-
donosi szerkezetében átláthatatlanok 
a viszonyok, rengeteg tulajdonos van, 
és erre hivatkozva nem intézkedett 
senki a korábbi évtizedekben.

Tavaly augusztustól a korábbi fel-
számoló helyére egy állami felszámoló 
került.

A veszélyes hulladékok elszállítá-
sát követően a „tényfeltárás időszaka” 
kezdődik, amely során megnézik, mi 
maradt még a telephelyen, a talajban 
és a környezetben. Becsléseik szerint 
az elszállíttatás költségének mintegy 
tizedébe kerül majd a tényfeltárás, 
amelynek költségeit szintén a tulajdo-
nosokra kívánják hárítani.

Győrben, Dorogon és Tiszaúj-
városban, valamint egy külföldi hely-
színen történik a hulladékok meg-
semmisítése.

Tarnai Richárd közölte azt is, a 
mérések azt mutatták, hogy egészség-
károsító hatás nincs a környezetben.

(forrás és fotó: MTI)
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Az év első napján 17 óra 15 
perckor látta meg a napvilá-
got kerületünk első újszü-

löttje, Madarász Maja Diána. Édes-
anyja, Madarász Regina szilveszter 
éjszakáján, éjjel 1 órakor ment be a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba, és 
hosszú vajúdás után adott életet má-
sodik kislányának. Maja nővére, a 
két és fél éves Regina Hanna nagyon 
örült a hugicának.

A család tavaly március óta él 
Pesterzsébeten, ám az édesanya már 

korábban is lakott itt, sőt, középisko-
lai tanulmányait is kerületünkben, a 
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában végezte.

Pesterzsébet első újszülöttjét janu-
ár 14-én az önkormányzat nevében 
Marosiné Benedek Ildikó nemzetiségi 
és rendezvényi referens köszöntötte, 
és adta át az ajándékokat. Maja baba-
kelengyét, babaápolási szereket és pe-
lenkát, nővére tisztálkodási szereket, 
édesanyjuk pedig ajándékcsomagot 
kapott.               sz.

Kisorsoltuk azokat a szeren-
csés nyerteseket, akik a Pest-
erzsébet újság olvasói felmé-

rését kitöltötték, valamint nevük és 
címük megadásával részt kívántak 
venni játékunkon. 

1-1 értékes művészeti albumot 
nyert: 

Beke Jánosné, Dani Lajos, Duka 
Ágota, Egriné A. Krisztina, Imsticai 
Józsefné, Nagy Annamária (Kos-
suth L. u.), Rostásiné Kiss Anna, 

Raffay Béláné, Széles T. Géza és 
Tuza Jánosné.

Kérjük, a könyv átvételéhez hív-
ja szerkesztőségünket a 0630/811 26 
56-os telefonszámon, vagy írjon a 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre.

A nyerteseknek gratulálunk, és 
köszönjük mindazoknak a munkáját, 
akik a kérdőív kitöltésével hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a Pesterzsébet új-
ság minél jobban meg tudjon felelni 
az Önök igényeinek.       Szerkesztőség

ÖNKORMÁNYZAT

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

Maja Pesterzsébet 
első babája

Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második 
hétfője 17 óra; Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Gyulai István Ált. Isk.(1205 Mártírok útja 205.) – Könyvtár 
Minden hónap harmadik kedd 17 óra.

Fekete László / 04. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) 
Minden hónap első kedd 17 óra.

Gémesi Emese / Listás / JOBBIK
Képviselői Iroda (1204 Igló u. 6. II/1.)
Minden csütörtök 17-19 óra között.

Juhász Lajosné / 06. EVK / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 284-6708-as 
telefonszámon.

Kaiser György / Listás / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 210-3952-es 
telefonszámon.

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos egyeztetés 
alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra között a 06-1-211-
3307-es telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 283-0939-es 
telefonszámon.

Mach Péter / 02. EVK / PM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp. Ady E. u. 84/A) 
Minden hónap utolsó kedd 17-18 óra között.

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/A) 
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

Márkus Jánosné / 05. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1201 Kossuth L. u. 37/A) Minden hónap első 
szerda 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel a 06 20 341-
1138-as telefonszámon.

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Pacsirta u. 157/b)Minden 
hónap első szerda 18-19 óra között, vagy időpont egyeztetéssel 
a 06-30-505-1843-as telefonszámon.

Nemes László / 07. EVK / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06-20-972-9789-es 
telefonszámon.

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefonszámon Közleke-
dési ügyekben)

Rostagni Attila / Lista / FIDESZ
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/A) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06 20 403-3025-ös telefonszámon.

Somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 30 562-2203-as 
telefonszámon.

Völgyesi Krisztián / Lista / LMP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órákban) a 
06 70 941 3377-es telefonszámon

Képviselői fogadóórák

Nyerteseink
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Vadonatúj röntgengépek a Dél-pestiben
Lezárult a 2015. év legnagyobb beruházása a Dél-pesti Kórházban, 
ugyanis közel 420 millió forintértékben három új röntgenkészüléket 
helyeztek üzembe a napokban. A projekt az Európai Unió és Magyar-
ország Kormányának társfi nanszírozásával, a Környezet és Energia 
Operatív Program támogatásával jött létre, a legfőbb célja pedig az 
energiafelhasználás csökkentése volt.
A három darab régi röntgen készülék 21, 14, valamint 12 éves volt, 
ezért jócskán megérettek a cserére. Az elavultnak számító berende-
zések helyett, korszerű digitális felvételi, felvételi átvilágító, valamint 
mammográfi ás eszközök álltak üzembe a Dél-pestiben. Az új direkt 
digitális berendezések amellett, hogy 21%-os energia-megtakarítást 
eredményeznek, sokkal gyorsabb munkafolyamatot tesznek lehető-
vé, ezért rövidebb idő alatt lehet egy pácienst diagnosztizálni velük. 
Így nő az egy nap alatt elvégezhető vizsgálatok száma is, amely a 
betegek számára érezhetően kevesebb várakozási időt jelent. Nem 
utolsósorban a betegbiztonság is nő, mert jóval kisebb sugárzás hat 
a páciensekre.

Projektadatok
Projekt címe: Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó be-
szerzésének támogatása
Támogatás összege: 418,72 millió forint
Azonosító szám: KEOP-5.6.0/E/15-2015-0085

Korszerűsítették a szakrendelőt
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézethez tartozó XX. ke-
rületi Ady Endre utcai szakrendelőben lezárult az a közel 150 millió 
forint értékű felújítási projekt, amely az Európai Unió és Magyarország 
Kormányának társfi nanszírozásával, a Környezet és Energia Operatív 
Program támogatásával valósult meg.

A munkák során korszerűsítették a nyílászárókat és javítottak az épü-
let általános hőszigetelésén, amely nemcsak kellemesebb, komforto-
sabb környezetet biztosít a betegek gyógyulásához, hanem jelentősen 
csökkenti a károsanyag-kibocsátást, valamint a fűtési költségeket is.
A pesterzsébeti Ady Endre utcai Szakrendelőben mintegy húsz szak-
rendelés és két gondozó, valamint számos háziorvosi rendelő is mű-
ködik.

Projektadatok
Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház es Rendelőintézet szakrendelőjében
Támogatás összege: 146,44 millió forint
Azonosító szám: KEOP-5.7.0/15-2015-0054

Olvasói köszönet
2015. december közepén egy gyulladásos betegséggel mentem el az Ady 

Endre utcai Szakrendelőbe. Elkeseredve gondoltam arra, hogy betegen kell az 
ünnepeket eltölteni, de már örömmel vártam a karácsonyt.

Az Orr-Fül-Gégészet dolgozói és kiemelten dr. Pataki Zsolt Attila doktor úr 
higgadt, türelmes, lelkiismeretes gyógyító munkájával segített a gyógyulásban. 
A jó Isten áldja meg őket továbbra is a munkájukban! Ebben a nehéz időszak-
ban, amikor nagyon sok a beteg és kevés az orvos, ritkán találkozni ilyen lelki-
ismeretes, segítőkész gyógyító munkával, mint amit náluk, velük tapasztaltam.

Ezúton is szeretném megköszönni fáradozásukat, boldog új évet, sok erőt és 
egészséget kívánva a további munkájukhoz!

Tisztelettel: Kiss Piroska

Meghívó
„Csillag született” jótékonysági rendezvényt 

tartunk szeretetvendégséggel 
a Klapka téri református templom továbbépítéséért. 

Bizonyságtétellel egybekötött 
zenés élménybeszámolóval szolgál: 

Mészáros János Elek, Simándy József és Szenes Iván 
művészeti díjas magánénekes, presbiter és 

Veress Előd színművész, presbiter.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A Presbitérium.

Az adományokat hálás szívvel megköszönjük!

Megépülésével Budapesten is lesz Szeghalmy-templom, 
hagyományőrző és korszerű!

A koncert után CD-vásárlásra és dedikálásra lesz lehetőség.

Helyszín: Klapka tér. Megközelíthető az 52-es villamossal, a 
35-ös, 36-os autóbusszal.

Időpont: 2016. január 31. vasárnap 16 óra.
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Pesterzsébet Önkormányzata 2015. 
december 14-én tartotta a XX. kerü-
leti középületek energetikai korszerű-
sítési projektjeinek ünnepélyes lezá-
rását és sajtótájékoztatóját. A Lázár 
Vilmos Általános Iskolában rendezett 
eseményen részt vett Nemcsok Dénes 
környezeti és energiahatékonysági 
operatív programokért felelős helyet-
tes államtitkár.

– A mai alkalom a köszöneté, 
hiszen rég volt lehetőségünk ilyen 
nagymértékű fejlesztésekre, amelyek 
az elmúlt időszakban a kerületi ok-
tatási-nevelési intézményekben meg-
valósultak a helyettes államtitkár úr 
közreműködésével, a pályázat segítsé-
gével – kezdte köszöntő beszédét Sza-
bados Ákos. Mint elmondta, a KEOP 
pályázat keretében mintegy 500 mil-

lió forint értékben valósultak meg 
10 intézményben felújítási munkák, 
nagyrészt nyílászárócsere, hőszigete-
lés és fűtési rendszer korszerűsítése. 
A polgármester végezetül köszönetet 
mondott mindazoknak, akik részt 
vettek a projekt előkészítésében és 
lebonyolításában, valamint akik türe-
lemmel viselték az épületekben zajló 
felújításokat.

– Az egész történet nagyjából 
úgy indult, hogy sétáltam a Lázár 
utcában, láttam, milyen állapotban 

vannak az iskola ablakai, és elkezd-
tem gondolkodni, mit lehetne ez-
zel kezdeni – idézte fel a kezdeteket 
Nemcsok Dénes, aki maga is ebben 
az intézményben tanult. A helyettes 
államtitkár további pályázatokon való 
részvételre buzdította az önkormány-
zatot, mint mondta, érdemes élni a 
sokféle pályázati lehetőséggel.

Ezt követően Mezei József, a Lázár 
iskola igazgatója köszönte meg a ke-
rület valamennyi, a projektben részt 
vett intézménye nevében a támoga-
tást.

Simkó Géza, az önkormányzat vá-
rosfejlesztési, közbeszerzési és pályáza-
ti osztályának csoportvezetője végeze-
tül elmondta, hogy az önkormányzat 
a két KEOP-pályázaton összesen 289 
millió 533 ezer forint támogatást nyert 
2 általános iskola, 6 óvoda és 2 bölcső-

de korszerűsítésére.  A 10 intézmény-
ben összesen 1080 nyílászárót cserél-
tek ki, csak a Lázár iskolában 207-et.

Az ünnepségen az iskola Meló-
diák és Harmónia gyermekkara két 
dallal kedveskedett a résztvevőknek, 
Lestákné Czeróczki Judit szintetizá-
tor-, majd Borbély Bence Regő dob-
kíséretével, vezényelt Pálffi Krisztina. 
A rendezvény végén Miskey Roland 
által előadott verset hallgathatták 
meg a vendégek.

Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatója tavaly 
nyáron – kísérleti jelleggel – 

papírhulladékból brikettet készített a 
közfoglalkoztatottak segítségével.

Az elkészült, összesen 1800 darab 
papírbrikettet tavaly év végén osz-
tották ki a legjobban rászorulóknak. 
A kiválasztott 30 család körülbelül 1 
heti tüzelőanyagot kapott a Szociális 
Foglalkoztató jóvoltából. A brikettek 
nagy részét házhoz is szállították az 
érintetteknek – tudtuk meg Adorján 
Csillától, a Szociális Foglalkoztató ve-
zetőjétől.

Januárban a Szociális Foglalkoz-
tató dolgozói számára a legna-
gyobb feladatot a hóeltakarítás 
jelentette. A közfoglalkoztatot-

tak a rendes 
munkarend át-
szervezésével vé-
gezték a kerület 
kezelésében lévő 
járdák tisztítását, 
s íkosságmente-
sítését, szükség 
esetén késő este 
és már kora haj-
nalban is dol-
goztak. A kézi 
munkát a foglal-
koztató hóekével 

felszerelt John Deere traktora ha-
tékonyan segítette. Az utcán dol-
gozóknak a hideg időjárásra való 
tekintettel a Szociális Foglalkoztató 

forró teát biztosított – tudtuk meg 
Adorján Csilla vezetőtől.

A foglalkoztató munkatársai ja-
nuár 12-én lebontották a Kosutiban 
Pesterzsébet fenyőfáját.

Mindezek mellett elkezdték a 
játszóterek kerítéseinek állapotfel-
mérését is, az időjárás függvényében 
végzik a hibák javítását, a hegesztési 
munkákat.             sz.

Ör ö k z ö l d 
téma, ám 
sajnos még 

mindig aktuális a ke-
rület különböző pont-
jain illegálisan elhe-
lyezett mérhetetlen 
mennyiségű szemét, 
melynek összegyűjté-
se és elszállítása ren-
geteg pénzbe kerül.

– Pesterzsébet Ön-
kormányzata éven-
te annyit költ az illegális hulladék 
elszállítására, amennyiből két nagy 
játszóteret lehetne építeni – mondta 
Adorján Csilla, a Szociális Foglalkoz-
tató vezetője.

Kérjük a kedves Lakosságot, segít-
senek a kerület tisztán tartásában, és 
erre figyelmeztessék azokat az isme-
rősöket is, akik szintén tudnak tenni 
közös kerületi ügyünkért!            y.

Brikett papírból

Közterületi munkák

Gyermekeink is 
bánhatják a sok szemetet

Sikeres 
intézményfelújítási 
pályázatok

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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Dr. György István kor-
mánymegbízott a megnyitón 
elmondta, hogy 2016. má-
jus végéig 30 kormányablak 
nyílik Budapesten, ez a 22. a 
sorban. Ezek mellett a 3 fő-
városi pályaudvaron is nyílik 
1-1 kormányablak, így idén 
nyártól már összesen 33 kor-
mányablak áll majd rendel-

kezésükre a budapestieknek. 
A kormánymegbízott kitért 
arra, hogy az okmányirodák 
és a kormányablakok tavaly 
összesen 1 millió 536 ezer 
ügyet intéztek. Ez a szám jelzi 
azt a leterheltséget, amellyel 
az ott dolgozók végzik mun-
kájukat. Ezen a terhelésen 
tud majd segíteni az elektro-

nikus ügyintézés fejlesztése, 
amely szintén a tervek között 
szerepel.

Szabados Ákos polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy 
Pesterzsébet Önkormányzata 
már annak idején is külön 
figyelmet fordított arra, hogy 
a közigazgatás területén meg-
felelő körülmények között 
tudjon minőségi szolgáltatást 
nyújtani, éppen ezért a fővá-
rosban az elsők között nyitot-
ta meg ügyfélszolgálati irodá-
ját, amely pár éve átköltözött 
a Vörösmarty utcai épületbe. 
Az ugyanezen a helyen kiala-
kított okmányiroda szolgál-
tatásaival szintén közkedvelt 
volt nemcsak a Pesterzsébe-
ten, hanem a szomszédos ke-
rületekben élők között is.

– Ennek a minőségi mun-
kának a folytatása a most 
elkészült kormányablak meg-
nyitása. Az önkormányzat 
részéről azt vállaljuk, hogy 
az eddigi jó együttműködést 
továbbra is biztosítjuk, és 
ezzel a pesterzsébetiek és a 
fővárosiak érdekeit tudjuk 
szolgálni – mondta a polgár-
mester.

y.

Megnyílt a kormányablak
A több mint három hónapig tartó átalakítás után tavaly év vé-
gén megnyílt Pesterzsébet második integrált kormányzati ügy-
félszolgálata a Vörösmarty utca 3. szám alatt. A kormányablak 
december 23-ától rendes ügyfélfogadási időben, 509 ügykör-
ben fogadja a lakosokat, akik mostantól az okmányügyek mel-
lett családtámogatási és állampolgársági ügyeiket is kényel-
mesen, egy helyen intézhetik.
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Több százan kísérték utol-
só útjára Benkó Sándort, a 
Benkó Dixieland Band alapí-
tóját, Kossuth- és Liszt-díjas 
zenészt január 15-én a Far-
kasréti temetőben.

A 75 éves korában, de-
cember 15-én elhunyt vi-

lághírű zenekarvezető, kla-
rinétos emlékét ravatalá-
nál, gyászoló családja előtt 
zenész- és pályatársai közül 
Nagy Jenő, a Benkó Dixi-
eland Band egykori alapí-
tó tagja, bendzsósa, Berki 
Tamás énekes, a zenekar 
rendszeres vendégfellépője, 

valamint az elhunyt gyerek-
kori barátja, Valnicsek Gyu-
la idézte fel. A szertartást 
Balicza Iván evangélikus lel-
kész vezette. 

 Benkó Sándort sírjához 
mintegy húsz zenész kísér-
te New Orleans-i szertartás 
szerint, végső nyughelyénél 
Benkó Sándor klarinétszóla-
mai szóltak.

Benkó Sándor villamos-
mérnökként a Zipernowsky-
emlékérem kitüntetettje lett, 
kutatási területe a villamos 
gépek számítógépes tervezése 
volt, doktori címét az elekt-
romágneses terek numerikus 
szimulációja témakörben 
szerezte. A Magyar Mérnök 
Akadémia és Kamara tiszte-
letbeli tagja volt.

1984-ben Liszt Ferenc-dí-
jat, 2006-ban Kossuth-díjat 

kapott. 1997-ben a zenekar 
minden tagja átvehette a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjét. 2004-
ben Prima Primissima-díjat, 
Pro Urbe Miskolc elismerést, 
2005-ben pedig Pro Urbe Bu-
dapest díjat kaptak. Benkó 
Sándor tavaly március 15-én 
vehette át a Magyar Érdem-
rend középkeresztjét.

 A Benkó Dixieland 
Bandnek több mint 1800 
professzionális felvétele van, 
köztük legalább 500 örökzöld 

dallam. Túl vannak a tízez-
redik koncertjükön, hetven-
két világsztárral dolgoztak 
együtt, néhány név a sok 
közül: Milt Jackson, Freddie 
Hubbard, Buddy Tate, Joe 
Newman, Buddy Wachter, 
Henry Questa, Joe Muranyi, 
Eddy Davis, Albert Nicholas, 
Wild Bill Davison, Warren 
Vaché.

A Benkó Dixieland Band 
évtizedek óta rendszeres fel-
lépője volt a Csili Művelő-
dési Háznak. Benkó Sándort 
utoljára itt, kerületünkben 
láthatta fellépni a nagykö-
zönség. 

December 5-én a Kará-
csonyi misét kivetítőn ke-
resztül nézhették mindazok, 
akik nem jutottak be a Csili 
színháztermébe, a határon 
túli rajongók pedig műhol-
don keresztül élvezhették az 
előadást.

(forrás: MTI)

Végső búcsú Benkó Sándortól

A pesterzsébeti általános 
iskolák némelyikében már 
elkezdődtek a szeptember-
ben iskolába készülők és 
szüleik számára szervezett 
iskolaelőkészítő foglalkozá-
sok. Céljuk, hogy a gyermekek 
játékos formában megismer-
kedjenek leendő környezetük-
kel, társaikkal és nem utolsó 
sorban tanítóikkal, valamint 
az iskola vezetésével.

A Budapest XX. kerü-
leti Ady Endre Általános 
Iskolában február 8-án far-
sangi készülődéssel várják 
a gyerekeket, március 7-én 
beszélgetőkör lesz a taní-
tókkal, április 4-én pedig 
tavaszköszöntő méhek című 
foglalkozást szerveznek. A 
nyílt nap március 17-én lesz 
8  és 12 óra között, amelyen 
a szülők három tanítási órát 
tekinthetnek meg a leendő 
tanítókkal, majd 11 órától a 
könyvtárban intézményveze-
tői tájékoztatás kapnak.

A Gyulai István Általános 
Iskolában március 1-jén, ked-
den 15 órától tartják a leendő 
elsősök szüleinek tájékozta-
tóját. Március 17-én, csütör-

tökön 14 óra 30 perctől pedig 
iskolahívogató rendezvény 
lesz a gyerekeknek.

A Budapest XX. kerületi 
Hajós Alfréd Általános Is-
kolában legközelebb február 
17-én, majd március 16-án 
várják a leendő elsősöket és 
szüleiket. A foglalkozások 
mindkét alkalommal 16.30-
tól 17.30-ig tartanak.

A József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános 
Iskolában február 22-én, 29-
én és március 7-én 16.30-tól 
17 óráig lesz iskolakóstolgató. 
Az intézmény március 9-én 8 
és 11 óra között tartja nyílt 
napját, amelyen a szülői tájé-
koztató után óralátogatásra is 
lehetőség nyílik.

A Tátra Téri Általános 
Iskolában február 9-én 8-tól 
9 óra 45-ig, 16-án és 23-án 
8-tól 8.45-ig, március 8-án  
szintén 8-tól 8.45-ig lesznek 
nyílt órák.  Az intézmény má-
jus 24-én 17.30-tól tájékoz-
tató szülői értekezletet tart 
a nagycsoportosok szüleinek, 
amelyen bemutatkoznak az 
elsős tanító nénik, miközben 
a gyermekeknek játéktevé-
kenységet szerveznek.          y

Iskolanyitogatás
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A január 6-án, Sztaneff 
Mária néven szüle-
tett Deli Lászlóné 

édesapja Bulgáriából érke-
zett, és bolgárkertészként dol-

gozott. Felesége halála után 
az új asszony nem engedte 
tanulni Mária nénit, helyette 
dolgoztatta a kertészetben. 
Később az építőiparba került, 
majd szövőnőként három év-
tizedet töltött Soroksáron.

– Háziorvosunk mondta, 
ha taníttatják, professzor le-
hetett volna belőle – idézte 
az orvos szavait leánya.

Jelenleg hárman élnek egy 
szolgálati lakásban. Ugyan 
helyszűkében vannak, azon-
ban egész nap tudnak gon-
doskodni az idős asszonyról. 

Mária néni kedvenc 
hobbija a keresztrejt-
vényfejtés. Akaratereje 
vinné dolgozni, de az 
ízületei nem engedik. 
Fájdalmait rendszeres 
tornával igyekszik elűz-
ni, és masszírozással be-
segítenek gyermekei is.

Bognár Mária néven 
született Farkas Gézáné 
1926-ban, aki 21 eszten-

dős kora óta él Pesterzsébeten. 
Két gyermekétől egy unokája 
és két dédunokája született. 
A kis család mindenben segíti 
Irma nénit. Már amennyiben 
kell, ugyanis ő maga süt-főz 
hétvégenként a családnak. 
Mint unokája lapunknak el-
árulta: mindannyiuk nagy ked-
vence a mami palacsintája, a 
gyerekek imádják zöldborsóle-

vesét és rántott húsát, ő pedig 
a gyerekeket.

Nem véletlen hát, hogy 
1952-től a Kmetty utcai, 
pont negyed századdal ké-
sőbb pedig a Lila óvoda volt 
a munkahelye, ahonnan 
1982-ben vonult nyugdíjba.

Azóta sem pihen, rendü-
letlenül gondozza virágait, 
szépíti kertjét. Örül minden 
új hajtásnak, és szívesen ve-
szi, ha dicsérik keze munká-
ját. Aki ismeri, csak jót és 
szépet tud róla elmondani.

Nagy Erzsébetként látta 
meg a napvilágot Mesterházy 
Tiborné. Ugyan nem Erzsé-
beten, hanem Vácott, ám 
már igen régóta él a kerület-

ben. Mint pénztáros ke-
reste kenyerét egy kö-
zértben. Férje amerikai 
fogságba esett, nem pe-
dig szovjetbe, így évek 
elteltével nem megtör-
ten tért haza. Később a 
Lakihegyi rádióadó ve-
zetője lett, és költöztek 
Erzsi nénivel Csepelre. 
Három gyermekétől 
unokái, dédunokái, sőt 
ükunokája is született. 

Mellettük nagy kedvencei 

a háziállatok voltak. Mivel 
kertes házban éltek, soká-
ig csirkéket is nevelt. Ma 
is zöldövezetben él, 
Erzsébetfalván. Az 
épület másik lakásá-
ban lánya és család-
ja. Kilencven év ide, 
vagy oda, a mai napig 
sepri a leveleket az ut-
cán, a kertben.

Ötvös Istvánné, 
90 esztendeje, decem-
ber 8-án látta meg a 
napvilágot, Mihály 
Ibolya néven. 1982-
ben vonult nyugdíjba, addig 
tisztviselőként kereste ke-

nyerét. Az ötvenes években 
a GANZ-MÁVAG Acélhang 

munkásdalárdájában amatőr 
színjátszóként lépett szín-
padra. Pesterzsébetre 1962-
ben költözött férjével, akkor 
épültek a Baross utcában, a 
Csilivel szemben a házak. A 
mai napig ott él.

Szomorúan emlékszik visz-
sza, hogy repesve várt gyerme-
kük életképtelenül született a 
világra. Vigaszként testvére 
leányának három gyermeke 
tekint rá nagymamaként.

A hétköznapokban sokat 
sétál, mert az orvos erre uta-
sította zöld hályogja miatt. 
A temetőbe sajnos amúgy is 
rendszeresen ki kell látogat-
nia szeretteihez.

Tóth László hentes 
és háztartási alkalma-
zott szülők első gyer-
mekeként jött a világra 
Erzsébeten. Érettségit 
követően apjánál hen-
tessegéd lett, mivel 
felsőfokú tanulmányait 
nem kezdhette meg. A 
hentes szakmát később 
felcserélte, a Pest me-
gyei Tanács forgalmi 
adó osztályára került 

adóügyi előadónak, majd ha-
marosan csoportvezető lett. 
Öccsével együtt elvégezte a 

közgazdasági egyetemet, ké-
sőbb okleveles könyvvizsgálói 

és adószakértői képesí-
tést szerzett. A tanulás 
és a munka mellett ki-
vette részét tartósan be-
teg gyermeke ápolásá-
ból. Több kitüntetéssel 
főmunkatársként ment 
nyugdíjba az APEH-
től. Nyugdíjasként még 
15 esztendeig dolgozott 
könyvvizsgálóként. A 
dolgos, küzdelmes évek 
után sokat olvas, rejt-

vényt fejt.
DIA

Kereken századik szü-
letésnapját ünnepelte 
2015 decemberében 

Albrecht Zsigmond, aki Pest-
erzsébet szülöttje. A Perczel 
Mór utcából járt a Lázár Vil-
mos Általános Iskolába, majd 
a Kossuth Lajos Gimnázium-
ba, ahol mai napig tagja az 
öreg diákok klubjának.

Öten voltak fiúk. Mivel 
édesapja után legidősebb 
bátyja meghalt a világhábo-
rúban, így Zsigmond bácsi 
lett a családfő. Kutatóorvos-
nak készült, azonban ösztön-

díj hiányában nem kezdhette 
meg tanulmányait. Huszon-
nyolc év következett a Csepel 
Művelnél, utána nyugdíjig a 
Magnezitipari Művek adott 
neki munkát. Negyvenkét 
évesen vették fel a Marx Kár-
oly Közgazdaságtudományi 
Egyetemre, ahol diplomát 
szerzett.

Lánya idézte a közmon-
dást: akinek halálhírét keltik, 
az sokáig fog élni.

– A málenkij robotok ide-
jén elterjedt, hogy őt is befog-
ták. Két évre rá találkozott 

a plébánossal, aki már misét 
mondatott lelki üdvéért. Esz-
tendők múlva derült ki, hogy 
összekeverték Albert Gyulá-
val – emlékezett lánya.

Öt gyermeke született, 
egyikük születésekor meg-
halt. Szintén tragikus kö-
rülmények között veszítette 
el öt unokája egyikét, aki 
államvizsgára menet szenve-
dett halálos közúti balesetet. 
Felesége nyolcvanegyedik 
születésnapján, ötvennégy 
évi házasság után távozott 
örökre. Tamási Erzsébet köz-
ismert atléta volt, és szintén 
született erzsébeti. Zsiga bá-
csi, mert így hívták már 30 
éves kora óta, még a nála 
jóval idősebbek is, minden-
kinek segített ügyes-bajos 
dolgaiban. Hatvan esztendő-
sen kézen állva sétált az ud-
varukon, amíg a kilencvenet 
be nem töltötte, kerékpárral 
közlekedett, kilencvenöt 
évesen pedig még dolgozott a 
ház körül.

D. A.

90 évesek köszöntése

Isten éltesse, Zsiga bácsi!
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Az újesztendőt fiatalos gya-
logtúrával köszöntötték a 
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 
Szervezet vállalkozó kedvű 
tagjai. Karácsonyi ünnepsé-
gükről és idei terveikről fag-
gattuk az elnököt, Szedlacsek 
Ferencet.

December 12-én zsúfolt 
nézőtér előtt pergett karácso-
nyi műsoros összejövetelük, 
amelyen – a megszokottak-
nak megfelelően – tiszteletét 
tette a városrész vezetése. 
A közel 420 tag mindegyike 
Losonczi Ottó, Pesterzsébet 
díszpolgára jóvoltából kapott 
ajándékot. A csomagokban 
található kávé és csokoládé 
igazi örömet okozott az ünne-
pekkor.

A Duna Nyugdíjas Szerve-
zet tervei közül a legnagyobb 
horderejűnek a személyihívó-
rendszer kiépítése tűnik. A 
kis szerkezettel rosszindulatú 
támadás, vagy kritikus egész-
ségügyi helyzet esetén riaszt-

hatók az illetékes szervek. 
Mivel a készülék GPS alapú, 
így pillanatok alatt meghatá-
rozható a bajba jutott szépko-
rú pontos helyzete.

A Tisztelet Társaság tag-
szervezete a létszámuk stabili-
zálására törekszik, ennek meg-
felelően – elsősorban anyagi 
okok miatt – nem bővítik 
szervezetüket. Ne feledjük, 
2014-es alakulásuk óta duplá-
jára növekedett tagságuk.

A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is kedvenc programja-
ikra helyezik a hangsúlyt: a 

gyalogtúrákra és a gasztronó-
miai fesztiválok látogatására. 
Természetesen nem marad 
el 2016-ban sem a már meg-
szokott három nagyrendez-
vényük. A napokban a Csili 
éttermében már lezajlott első 
gasztronómiai eseményük, ze-
nés-műsoros vacsora képében.

Távlati terveikben szak-
körök indítása szerepel. Mi-
vel a tagok zöme a szebbik 
nemből verbuválódott, szóba 
került sütő-főző, vagy varró 
kör is.

D. A.

Személyi hívó a 
Duna nyugdíjasainak

 – 2005 óta vagyok a 
nyugdíjas szakszervezet tagja. 
Természetes volt számomra, 
hogy belépek, hisz korábban 
a munkahelyemen is tag vol-
tam, ahol megtapasztaltam 
ennek előnyeit. A szakszerve-
zet nemcsak érdekképviselet, 
közösséget, barátokat, össze-
tartó embereket is jelent.

– Mennyiben más a 
nyugdíjas csoport, mint a 
munkahelyi?

– Ha lehet azt mondani, ez 
még többet jelent, többet ad a 
tagoknak. Hasonló a korosz-
tály, az élethelyzet. Sokszor a 
nyugdíjba vonulással úgy érzi 
az ember, kiüresedett az élete. 

Hisz általában ez az időszak, 
amikor a gyerekek kirepülnek, 
már kevesebb a feladat. Ebben 
a közösségben lehetőség van 
számos jó programba bekap-
csolódni, értelmesen eltölte-
ni a szabadidőt. Aki agilis és 
tevékeny, az másoknak is se-

gíthet. Mennyit hallani, hogy 
az idősebbek arról panaszkod-
nak, haszontalannak érzik 
magukat, az a benyomásuk, 
nincs rájuk szükség! Ebben a 
közösségben ez nem így van.

– Milyenek a közös ün-
nepek?

– Szépek, szervezettek, 
mélyen emberiek. Megem-
lékezünk a nőnapról, idősek 
napjáról, és természetesen 
a karácsonyról is. Van köz-

tünk, akinek mi vagyunk a 
családja, mindenkinek szép 
élmény az ünneplés. Kedves, 
mély értelmű gondolatokat 
közlő köszöntő, színvonalas 
műsor (most karácsonykor 
Aradszky László és Ihos József 
művész urak előadása), finom 
vacsora mellett ünnepeltünk, 
támogatóink jóvoltából min-
denkit megajándékoztunk. A 
programjainkat megtisztelték 
jelenlétükkel városunk és a 

szakszervezet elöljárói. Jó ott 
lenni, együtt lenni. Tudjuk, 
hogy tartozunk valahová, 
hogy a bajban számíthatunk 
valakire és érezhetjük, hogy 
mi is fontosak vagyunk.

Minden érdeklődő nyug-
díjas társunkat várjuk sora-
inkba. 

Jelentkezni lehet a Csili 
belső udvarán lévő irodánk-
ban hétfőn és csütörtökön. 
Tel: 283-0370

Nyílt napot tartottak decem-
berben a városvédők, ame-
lyen új tagokkal bővült a pest-
erzsébeti csoport, valamint 
megszavazták az idei eszten-
dő előadásainak témáit.

A tizenkét esztendeje ala-
kult Budapesti Városvédő 
Egyesület Pesterzsébeti Cso-
portja tavaly év végén Nyílt 
napot tartott a Csiliben. A 
szervezők nem titkolt célja – 
mint Óváry Gábor, a csoport 
vezetője elmondta – az volt, 
hogy az érdeklődők egy része 
tagként belépjen a civil szer-
vezetbe.

– Úgy is fogalmazhatunk, 
a Pesterzsébeti Városvédő 
Csoport megerősítése és meg-
újítása időszerű volt – tette 
hozzá Óváry Gábor.

Meghívták továbbá a 
„PESTERZSÉBET! Itt la-
kunk”, valamint a „Légy üd-
vözölve a XX. kerületben” 
zárt internetes közösségi cso-
portok tagjait, akik fontos 
helytörténeti információkat 
tettek, tesznek közzé a világ-
hálón. Így az egyesületi tagok 
mellett tizennégyen vettek 
részt a Nyílt napon, akik fele 

kitöltötte a belépési nyilatko-
zatot.

A városvédő csoport veze-
tője emlékeztetett: az elmúlt 
esztendőben öt előadást tar-
tottak a Csili Vízvári László 
termében, valamint a Kulturá-
lis Örökség Napján, szeptem-
ber 20-án Pesterzsébet lakói-
nak bemutatták a Duna-parti 
fejlesztéseket. A jelenléti ívek 
dokumentumai szerint össze-
sen kettőszázkilencvenhatan 
vettek részt rendezvényeiken.

– Ez azért figyelemre mél-
tó, mert tevékenységünk 
nem a zenés-táncos műfajhoz 
tartozik – jegyezte meg Óváry 
Gábor.

A Nyílt napon megjelentek 
titkos szavazással határozták 
meg a csoport idei előadásaink 
témáit, amelyek közt fellelhető 

a jelenleg futó fejlesztésekről 
szóló tájékoztatás, valamint a 
pesterzsébeti hagyományaink 
őrzésével kapcsolatos néhány 
téma, a bérlakások kialakulá-
sának, a pesterzsébeti gyárak 
és üzemek története a XIX. és 
XX. században, továbbá leve-
títik majd az „Óváry Arthur 
pesterzsébeti építész” című fil-
met is.             D. A.

Szép, közös ünneplés

Nyílt nap 
új tagokkal

Az Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas 
Alapszervezetében hagyománya van a közös ünneplésnek. 
Idén is két napon volt a karácsonyi rendezvény. A szervezet 
tagját, Róthné Szelindi Erzsébetet kérdeztük élményeiről, ar-
ról, milyen volt az ünnepség, mit jelent számára ehhez a kö-
zösséghez tartozni.

A 2015-ös karácsonyi ünnepség
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– Mindannyian ugyan-
abban a kórusban, a Pester-
zsébeti Városi Vegyeskarban 
énekeltünk együtt. Valaki 
kitalálta, hogy farsangi mu-
latságon lépjünk fel valami 
átdolgozással, akkor még 
hangszerek nélkül, így kez-
dődött – idézi fel a 2004-es 
indulást Daczi Barna.

– Farsangi bulinak indult, 
közel másfél évtizede. Utána 
három vagy négy évig össze-
jártunk a kóruson belül, gi-
tároztunk, énekeltünk, iszo-
gattunk, egyszóval jól éreztük 
magunkat. Nyilvánosan csak 
a kórussal léptünk fel néha-
napján – fűzi hozzá Fejes-
Tóth Gábor.

– Barátok lettünk, össze-
jöttünk, ahol mindig előke-
rültek a hangszerek. Később 
Rahner Marci elkezdett gi-
tározni tanulni, Gábor pedig 
Egri Sanyit tanította basszu-
sozni – folytatja a történetet 
Barna.

– Főleg Red Hot Chili 
Peppers- és Ákos-számokat 
játszottunk – veti közbe Gábor.

– Meg népdalokat, illetve 
volt már pár saját nótánk is – 
emlékeztet Barna.

– Az évek folyamán fel-
merült, hogy csináljunk egy 
rendes zenekart, ütőssel, szó-
listával, aki nálunk nem gitá-
ros, hanem hegedűs lett – így 
Gábor.

– Érkezett a kórusba egy 
hegedűs lány, akit egyből 
megkerestünk, nem lenne-e 
kedve velünk zenélni? – veszi 
át a szót Barna.

– Miért nem klasszikus 
rockzenekari felállást hozta-
tok össze, gitárral, basszussal, 
dobbal, esetleg billentyűssel? 

– Mindenki olyan hangsze-
ren játszott, amin tudott. Mai 
napig hallatszik a hangzásun-
kon, hogy nem hagyományos 
pop-, vagy rockzenekar va-
gyunk – fejti ki Gábor.

– Egy banda esetében a 
névválasztás igen kritikus 
esemény. Hogy lettetek ép-
pen Hetero Sapiens?

– Mi is sokat agyaltunk. 
Még a Hetero Sapiens volt a 
legvisszafogottabb. Ráadásul 
2007-ben, az első komolyabb 
fellépésünk előtt kellett vil-
lámgyorsan eldönteni, milyen 
nevet mondjanak be – foly-
tatja Gábor.

– Eleinte nagyon sok fel-
lépésünk volt. Eljutottunk 
többek között a Várba, a Ma-
gyar Nyelv és Magyar Könyv 
Ünnepére, az Agárdi Új Ke-

nyér Fesztiválra, a Művésze-
tek Völgyébe. Nem is mindig 
Hetero Sapiens néven, példá-
ul az önkormányzati esemé-
nyeken névtelenül léptünk 
fel. Tematikus repertoárokat 
alakítottunk ki. Játszottunk 
pedagógus bálon, gyerekna-
pon, könyvbemutatón. Las-
san összeállt saját számokból 
egy albumra való, amit 2011-
ben tudtunk megjelentetni – 
sorolja Barna.

– 2012-ben minket is utol-
ért, ami sok zenekart: a tagok 
megnősültek, családot alapí-
tottak, munkájuk miatt más-
hová költöztek – emlékeztet 
Gábor.

– Ez az ötödik születés-
napi koncert után történt. 
Én csak saját számokat sze-
rettem volna játszani, a má-
sik gitáros-énekes, Rahner 
Marci viszont inkább fel-
dolgozásokat. Négyünk kö-
zül ketten kiszálltak, mire 
Gábor is, mondván: ez így 

már nem ugyanaz. Nem volt 
mit tenni, újjáalakítottam a 
zenekart, fiatal srácokkal. 
Mikor a repertoár összeállt, 
Gábor is visszajött – mondja 
Barna.

– Ketten vagyunk harmin-
casok, a többiek még iskolába 
járnak – teszi hozzá Gábor.

– Hogy születnek a nó-
ták?

– Egy szál gitáron találom 
ki a dalokat, a hangszerelést 

Gábor csinálja. Most a Gitár-
pontban, ami rock klub, hall-
hatóan rockosra, meg skasra 
írta a számokat – válaszolja 
Barna.

– Elkerülhetetlen a kér-
dés, a közelmúltban eltávo-
zott muzsikusok, Lemmy, 
David Bowie, Benkó Sán-
dor mit jelentettek az élete-
tekben?

– Benkóék zenéjét sze-
retem. Mivel évek óta nem 
éneklek a kórusban, ezért saj-
nos nem dolgozhattam együtt 
a Benkó misében – magyaráz-
za Daczi Barna.

– 16 éves korom óta imá-
dom a Motörhed-et. Bowie 
munkásságát annyira nem 
követtem. Ami igazán megrá-
zott, az Benkó Sándor halála 
volt. Vele több közös koncer-
ten lépett fel a kórus, érez-
zük is az űrt, amit maga után 
hagyott – zárja a beszélgetést 
Fejes-Tóth Gábor.

Ditzendy Attila Arisztid

A Hetero Sapiens mindig megújul
A Gitárpontban adott nagysikerű születésnapi koncertet a 
Hetero Sapiens január 15-én. A pörgős bulin a jelenlegi tagok 
mellett régiek és vendégzenészek is színpadra léptek. A műsor 
több blokkból állt, táncra ingerlő latinos, rockos feldolgozások 
mellett elgondolkodtató dalaikat is meghallgathatták a jelen-
levők. Két alapító taggal, Daczi Barnával és Fejes-Tóth Gábor-
ral beszélgettünk.

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 
A Magyar Kultúra Napját 1989. 
január 22. óta ünnepeljük, annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
ezen a napon fejezte be a Him-
nusz megírását. Ebben az idő-
szakban az átlagosnál nagyobb 
hangsúlyt kapnak a kulturális 
rendezvények, események. Idén 
január 15–24-éig szervezték a 
programokat a budapesti kultu-
rális intézmények, művelődési 
házak és közösségi terek.
A Csili Művelődési Központban 
január 21-én este Herczku Ágnes 
és a Banda zenélt. A műsorban 
Herczku Ágnes Bandázom című, 
2014 végén megjelent CD-jének, 
valamint Tüzet viszek című ha-
gyományőrző albumának dalai 
mellett az aranylemezes, több-
szörös Fonogram-díjas szerző-
páros saját szerzeményei, világ-
zenei feldolgozásai szerepeltek.

Fotó: Bácsi Róbert László

DON’T BELIVE…
Különleges élményben lehetett 
részük mindazoknak, akik részt 
vettek Brückner János: Don’t 
Believe The Hype című kiállítá-
sának megnyitóján január 15-
én este a Csiliben. Az exkluzív 
performanszon fellépett a Teczli 
Éva vezette Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szakközépiskola nép-
tánccsoportja.
„Hiszen ez a kultúra! Hogy van 
egy ház, ahová odamész, és ahol 
kapsz valamit vagy csinálsz vala-
mit.” – vallja az alkotó.
Brückner János azzal kísérlete-
zik, hogy visszaszerezze a művé-
szet közösségi létjogosultságát: 
invitál, párbeszédre, részvételre 
késztet. És találhatnánk-e al-
kalmasabb teret erre, mint egy 
művházat? (Részlet: Falvai Má-
tyás szövegéből).
Akinek felkeltette érdeklődését a 
rendhagyó tárlat, február 8-áig, 
a hét minden napján 13 és 20 
óra között megtekintheti a Csili 
Muszély Ágoston termében.

y.a.

Fotó: Szabó Lilla
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„Lehet egy kicsivel több?” 
helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Vásárcsarnok 90. 
évfordulója alkalmából 
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2015. április 15. – 2016. 
március 27. között, 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi- és Gádor-díjas 
keramikusművész kiállítása 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megnyitó ünnepség: 
2016. január 20., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Budapest, 
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. január 20. – 2016. március 6.

Szinte János festő- és szobrászművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2016. január 27., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Budapest, 
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. január 27. – 2016. március 6.

AJÁNLÓ

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19,
Cs: 9-15, K, Sz: zárva

Színes péntekek:
Minden pénteken 17 órakor más klubba várjuk 
szeretettel a kicsiket és nagyokat.
• Január 29-én Színes ötletek – kreatív klub Frisch 
Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)
• Február 5-én Időutazók klubja – Viva Italia!
• Február 12-én Társasjáték klub 
• Február 19-én Kézműves Kuckó

Bennünk rejlő energiák:
Ezoterikus klubunk január 27-én, szerdán 17 óra-
kor jelentkezik újra Frisch Tibor vezetésével.

Játékkészítők klubja:
Szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logi-
kai és kézműves játékokkal ismerkednének. 

Idegennyelvi klubok:
Az angol klubban február 1-jén, az olasz klub-
ban pedig február 22-én, hétfőn 17 órakor, vár-
ja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A 

német klub következő foglalkozása február 8-án, 
hétfőn 17 órakor lesz. A francia klubban Megyeri 
Béla várja a társalgókat február 15-én, hétfőn, 17 
órakor. Az orosz klub következő foglalkozása pedig 
február 17-án, szerdán 17 órakor lesz.

Kiállítás:
Galériánkban Lipták Zsuzsanna és Kovács Bea fo-
tókiállítását tekinthetik meg. Tárlóinkban pedig az 
Erzsébeti Foltkórosok patchwork kiállítását nézhetik 
meg.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Figyelem, ezentúl szerdai napokon 
15.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
2016. febr.   3-án és 17-én

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 
móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választó-
körzet képviselőjének fogadóórája
2016. febr. 3-án, 18.00-kor

Újdonságainkból:

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

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

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

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

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytörté-
neti 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

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Folyamatosan frissülő információk a 
rendezvényeinkről elérhetőek a 

www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!

Kiállításainkra, 
rendezvényeinkre
a  belépés díjtalan!
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Jóval ezer fölött jelentkez-
tek az Amita Dance Jam Or-
szágos Ifjúsági Táncversenyre. 
A PMS 13 éve szervezi a látvá-
nyos és egyedülálló eseményt a 
Csiliben. Mivel még tartanak a 
nevezések, a tavalyi adatokra 
emlékeztetett Verőcei Edina, 
a verseny főszervezője, a PMS 
Dance vezetője.

– 1500-an léptek fel, kö-
zel 150 produkcióval. Idén 

is hasonló számok várhatók 
– mondta, és hozzátette: az 
Amita Dance Jam már nem-
zetközi eseménnyé nőtte ki 
magát, hiszen Erdélyből több 
csapat is jelentkezett a meg-
mérettetésre.

Szinte bármilyen stílussal 
nevezhetnek a táncosok a 
dzsessz és a hip-hop alapú tán-
cok kategóriájában. A díjazot-
tak Kocsis Előd szobrászmű-

vész alkotása mellett számos 
különdíjat vehetnek át.

– A helyezések mellett ná-
lunk komoly tehetségazono-
sítás folyik – hangsúlyozta a 
főszervező, hozzáfűzve, hogy 
nem kizárólag a produkció-
kat értékelik a zsűri tagjai, 
hanem a kiemelkedő tehet-
ségeket külön jutalomban 
részesítik.

A vállalkozó kedvűek 
négy kategóriában – alsós, 
felsős, középiskolás, illetve 
felnőtt – jelentkezhetnek. 
Verőcei Edina nevetve je-
gyezte meg, hogy tavaly pél-
dául az alsósok között szín-
padra lépett egy mindössze 
ötéves versenyző, aki, mint 
fogalmazott: kenterbe verte 
az idősebbeket.

– Szívmelengető látni azo-
kat, akik kicsikként jelent-
keztek 13 esztendeje, mos-
tanra pedig már érettségiző 
korba léptek – jegyezte meg a 
PMS Dance vezetője.

Verőcei Edina úgy véli, 
nem baj, ha valaki nem nyer 
egy adott évben, mert az 
inspirálja, hogy a következő 
versenyre még alaposabban 
készüljön.          

DIA

PMS táncverseny
Ismét várja a modern tánc kedvelőit a Csiliben az Amita Dance 
Jam táncverseny január 30-án. A fellépők több korcsoportban, 
hip-hop alapú és jazz alapú modern show táncban mérhetik ösz-
sze tudásukat. 

Elsőre meredeknek han-
gozhat az élő ember kölcsön-
zése egy könyvtárban. Persze 
nem arról van szó, hogy bárkit 
hazavihetünk. Az alapötlet 
Dániában született 2000-ben, 
és rá két évre Magyarorszá-
gon is megtartották az első élő 
könyvtárat, amelynek kereté-
ben a „kölcsönzők” megismer-
kedhettek olyanok életével, 
akik a társadalom kirekesztett-
jeiként kényszerültek élni.

– Az emberek a könyvek, 
a sorsuk, az életük pedig a 
könyv tartalma – árulta el 
Kelemenné Farkas Zsuzsa 
könyvtárvezető, majd beava-
tott a részletekbe.

Az élő könyveket fél, 
maximum egy órára lehet 
kölcsönvenni, tehát négy-
szemközt, vagy csoportosan 
beszélgetni velük. Bárki le-
het élő könyv. Négy-ötmon-
datos bemutatkozást vár a 
Csili könyvtár, egy fotóval, 
ami bármi jellemzőt árul el a 
személyről. Ebből az anyag-

ból katalógust készítenek a 
könyvtárosok, amelynek se-
gítségével kölcsönözhetnek 
az érdeklődők.

Mivel első ízben kerül sor 
efféle rendezvényre, ezért a 
könyvtár munkatársai meg-
hívtak négy-öt érdekes, tanul-
ságos sorsú embert élő könyv-
nek. Ők az olvasóteremben 
várják majd katalógusuk tár-
saságában az olvasókat.

– Siker esetén szeretnénk 
évente egy-két alkalommal 
rendszeressé tenni az Élő 
könyv-napot – adott hangot 
reményének a Csili könyvtár 
vezetője.

Ha bárki izgalmas „ol-
vasmánynak” tartja magát, 
a konyvtar@csili.hu e-mail 
címre küldheti el rövid be-
mutatkozóját, vagy hívhatja 
Kelemenné Farkas Zsuzsát a 
30/466 66 92-es telefonszá-
mon. A Csili munkatársai 
kérésre segítenek megírni a 
bemutatkozó szöveget.

D. A.

…énekelték a kórusok 
a József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola 
december 11-én este tartott 
hagyományos karácsonyi kon-
certjén az Árpád-házi Szent 
Erzsébet templomban. A kó-
rusok a zeneirodalom népsze-
rű, valamint kevésbé ismert 
műveit szólaltatták meg, a 
karácsonyi népdaloktól 17. 
századi himnuszon át Bach, 
Händel művein keresztül a 
XX. századi zeneszerzőkig. 

A Kicsinyek, a Tavaszi 
Hangok Kórusa és a Canto 
Armonico kamarakórus 
mellett számos hangsze-
res növendék muzsikált: 
Pongrácz Gergő trombitán, 
Tornyossy László harangjáté-
kon, Czender Tamás harso-
nán, Csabai Anna zongorán, 

Balogh Edina, Gálfi Anna, 
Jakab Dóra, Nagy Boglárka, 
Orbán Zsófia, Szmolek Pan-
na, Zeitler Petra fuvolán. 
Zongorán Czender Ágnes és 
Balásházi Bálint kísért. Há-
lás köszönet a Lajtha László 
AMI tanárainak a hangszeres 
tanulók felkészítéséért: Tóth 
Anna fuvola, Mizsák András 
ütő, Kolossa András rézfúvó, 
Szépföldi Zsuzsanna zongora. 

Az énekkarokat Balásházi 
Bálint, Heimné Drenyovszky 
Barbara, Rigó Lászlóné és Ró-
zsavölgyi Ildikó vezényelte. 

A koncert végén nem 
maradhatott el az egyik leg-
népszerűbb karácsonyi dal, a 
Stille Nacht, amelyet a kö-
zönséggel együtt közösen éne-
keltek a kórusok a zsúfolásig 
megtelt templomban.      R. I.

Valódi sorsokkal 
szembesülhetünk

 „Ujjong a szívünk, dalra 
gyúl…”

Élő könyvtár várja az érdeklődőket a Csili Könyvtárban február 
5-én, a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat nyitónap-
ján, délután kettőtől este tízig. De mit is jelent az, hogy élő 
könyvtár? Nem más, mint hogy könyvek helyett embereket le-
het kikölcsönözni.
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A mondókás móka a népi 
eredetű és ma is közkedvelt 
ölbeli játékok népszerűsíté-
sének eszköze. Immáron hat 
esztendeje készült el az első 
Kerekítő mondókás kötet, 
amelynek most karácsonyra 
jelent meg az ötödik része. 
Habár a könyv is remek já-
tékleírásokat tartalmaz, még-
is felmerült az igény, hogy 
ezek a mondókák élő közös-
ségekben megelevenedjenek. 
Így alakult ki a Kerekítő ba-
ba-mama foglalkozás-hálózat.

A Mondókás Móka fél-
órányi höcögés, göcögés, 
kacagás, azaz nagymamáink 
ölbéli játéka, lovagoltatással, 
lógázással, hintáztatással, 
cirókázással, élő hangszerjá-
tékkal, népdalokkal, sétálta-
tókkal és jelesnapi dalokkal 

színesítve. A foglalkozás célja 
egyrészt az, hogy a baba és 
a mama egyaránt jól érezze 
magát, hiszen ez az idő csak 
az anyáról és kicsinyéről szól. 
E módszerrel ugyanakkor a 
szülők kedvet kaphatnak az 
otthoni játékhoz.

A Bábos Torna a már jár-
ni tudó apróságok igényeihez 
igazodik. Kerekítő Manó 
bábjelenetével kezdődik a 
foglalkozás, ezután következ-
nek a kicsiként megszokott 

ölbeli játékok, jeles napi nép-
dalokkal, végül nagymozgás-
sal kísért mondókás tornával, 
ejtőernyőzéssel, futkározással 
és tornaszeres játéktérrel zá-
rul a közös mondókás játék.

Mondókákat eljátszani 
egyébként bárhol tudunk. 

Például a buszra várva, az 
ujjacskákat melegítve meg-
számoljuk mindegyiket, pe-
lenkázás közben mindig le-
het csiklandozósat játszani, 
harangszót hallva meglógáz-
ni a gyermekeket, játszótéri 
balesetkor pedig gyógyító 
mondókával vigasztalni a síró 
csöppséget.

A közös mondókázás és 
éneklés észrevétlenül fej-
leszti a beszédértést, be-
szédfejlődést, ritmusérzéket, 
memóriát, figyelmet, moz-
gáskoordinációt. Segíti a 
világ megismerését, továbbá 
számos áttételes hatása van 
a személyiségfejlődésre és 
az értelmi képességek ala-
kulására. Ami talán a leg-
fontosabb, hogy szoros ér-
zelmi kapcsolatot alakít ki a 
gyermek és a szülő között. A 
testközelség, az érintés eb-
ben az életkorban kiemelten 
fontos szerepet játszik. Az 
ölbeli játékok képesek olyan 
érzelmi közeget teremteni, 
amelyben az egymásra figye-
lés, a szeretet kifejezése, az 
anya és a gyermek közötti 
folyamatos metakommuni-
káció a kicsik testi-lelki fej-
lődését szolgálja.

Jó, ha egy család rendszere-
sen jár a foglalkozásra, egészen 
kis kortól óvodás korig. Ez egy 
biztos pont ugyanis, amikor a 
csöppségek kizárólagos figyel-
met kapnak szüleiktől, ami a 
későbbiekben busásan megté-
rül. Ennek bizonyítékai a kis-
testvérrel visszajáró családok.

A közösségi élmény ele-
inte a felnőtteknek fontos. 
Találkozhatnak más kisgyer-
mekes anyukákkal, a közös 
élmények, a közös dal és 
mondóka kincs, a foglalkozás 
utáni beszélgetések összeko-
vácsolják a rendszeres kerekí-
tőre járókat. Természetesen a 
gyerekek is elérik azt a kort, 
amikor nem elegendő már 
nekik az édesanyjuk, hanem 
gyerektársaságra vágynak. A 
nagyobbaknak szóló Bábos 
Tornán éppen ezért több az 
olyan mozzanat, amelyeknek 
erős a közösségépítő a hatása.

További információk és 
mondókák leírással: www.
kerekito.hu. Foglalkozások a 
Vécsey Lakótelepi Könyvtár-
ban vannak, minden hétfőn 
9:30-10:00 Kerekítő Mondó-
kás Móka, 10:10-10:55 pedig 
Kerekítő Bábos Torna.

DIA

A Zorn Erzsébet vezet-
te, 11 éve működő 
La Stella Énekstú-

diónak január 1-jével elindult 
a gyerekcsoportja, amelybe  
sok tíz és tizennégy év közötti 
fiatal jelentkezett.

– Nagyon válogatott kis 
csapat, szeretnek gyakorolni, 
némi színpadi mesterséget is 
tanítok nekik, beszédtechni-

kai alapokat szintén – mond-
ta a La Stella vezetője, aki 
mesélt újszerű tervéről is.

A szomszédos XVIII. ke-
rületben tartott flashmobjuk 
sikerén felbuzdulva, Erzsébe-
ten is szeretne hasonlót.

– Képzeljük el a kelle-
mes meglepetést, amikor a 
vásárcsarnokban váratlanul 
felhangzik egy ária. Termé-

szetesen kizárólag jó hangú 
énekestől – hívta fel a figyel-
met Zorn Erzsébet.

Február 20-án a La Stel-
la egyik volt növendékének 
saját csapatával adnak közös 
koncertet, amellyel kapcso-
latban kifejtette: az efféle 
fellépések azért jók, mivel a 
résztvevők mindegyike be-
mutatkozhat a pesterzsébeti 
amatőr zenei életben, illetve 
ha meghívást kapnak, ők is 
más városrészekben.

A Csili Nyuszi-váró nap-
ján, március 20-án a La Stel-
lások szórakoztatják a gyere-
keket a várakozás ideje alatt, 
május 15-én a Csili Népdal-
körével és egy beatzenekarral 
lépnek színpadra. Júniusban 
pedig a szokásos évadzáró fel-
lépésükre hívnak mindenkit, 
amelyen – természetesen – 
szintén lesz majd meglepetés.

DIA

A Filharmónia Ma-
gyarország Pesterzsé-
bet Önkormányzata 

segítségével tavaly év végén 
ismét „rendhagyó” énekórát 
tartott az általános iskolá-
sok számára a Csiliben. Az 
Anima Musicae Kamaraze-
nekar „Mozartról mesélünk” 
című műsorát hallhatták, 
láthatták a gyerekek. A mű-
vészeti vezető G. Horváth 

László volt, a műsort Becze 
Szilvia vezette hangulatosan, 
párbeszédet folytatva az ifjú 
közönséggel. 

Az előadásokon játékos 
formában ismerkedhettek a 
gyerekek a hangszerekkel, 
népszerű és kevésbé ismert 
zeneművek részleteivel, vala-
mint a teljes művekkel.  

Rózsavölgyi Ildikó 
ének-zene szaktanácsadó

Amikor csak a babára 
figyel a mama

La Stella – Csak így tovább Rendhagyó 
ének-zene óra 

Érdekes programmal várják a kismamákat és babáikat a Vécsey 
Lakótelepi Könyvtárban. Hétfőnként Kerekítős Mondókás Tor-
nával a legkisebbeket, majd Kerekítő Bábos Tornával a picit 
nagyobbakat. A foglalkozásokat Divényi Piroska vezeti, vele 
beszélgettünk a részletekről. 

A La Stella Énekstúdió 10 éves jubileumi koncertje
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Budapest közigazgatási területén belül, így Pester-
zsébeten is az FKF Zrt. végzi a burkolt utak, közjárdák 
megtisztítását. A megállóhelyek és az azokat övező 
járdaszakaszokról az üzemeltető közlekedési vállalatok 
gondoskodnak. A kerület kezelésében lévő közterületi 
járdák tisztítása a Szociális Foglalkoztató, míg az ingatla-
nok előtti járda megtisztítása – a Fővárosi Közgyűlés ren-
delete alapján – az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának, bérlőjének) feladata. 

A Fővárosi Közgyűlés a főváros köztisztaságáról szóló 
48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete értelmében:
3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) 
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – 
és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a ko-
csiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 
gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről.
8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél 
szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, 
a folyóka szabadon hagyásával, ennél 
keskenyebb kocsiút esetén a járda szé-
lén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog 
közlekedők számára 1,5 méter széles terület 
szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavarta-
lansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttor-
kolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyez-
ni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű meg-
állóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda 
közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (víz-
elzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb 
közérdekű létesítmény (forgalomirányító 
lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdető-
oszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosz-
szában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált köz-
utakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, 

naponta többször is síkosság-mentesítést kell 
végezni.

Kérjük, hogy az előírások betartása és saját 
magunk, illetve az arra közlekedők biztonsá-

ga érdekében az ingatlanok előtti járdákon, 
közlekedő utakon végezzék el a szükséges 
hó- és síkosságmentesítést!

Mivel a konyhasóval történő sózás jelentősen 
károsítja a növényzetet, emellett az úttest, a 
víz- és gázvezetékek, műtárgyak, járművek, 
egyéb létesítmények korrózióját okozhatja, 
kerüljük a sózást! A síkosságmentesítés leg-

egyszerűbb módja a mechanikus tisztítás, azaz a hó el-
lapátolása.
Az érdesítő anyagok közül elsősorban a bomló szerves 
anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (zeolit, homok, 
kis szemcséjű sóder vagy salak) célszerű használni. Ezek 
használatakor azonban számolnunk kell azzal, hogy az 
anyagokat olvadás után össze kell takarítani.
Ha jégmentesítő anyag mellett döntünk, csak olyat vá-
lasszunk, amely a környezetet nem károsítja (például 
zeolittal kevert útkáli). A fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) alap-
ján ugyanis „belterületi közterületen – a közúti forga-
lom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a 
síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a 
közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő 
fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.”

Sz.

Német juhászkutya vagyok. 2010. december 24-én születtem. 
2014. december 1-jén elvesztem Budakeszin az erdőben, az ónos 
esőben cserbenhagyott a szimatom. Egy hónapig kóboroltam, míg 
Pilisszentivánon egy fiú feltett a Facebookra. A gazdim állítólag rám 

ismert, és értem 
jött. De nem ő volt, 
hanem egy hazug, 
kegyetlen ember, 
aki magával von-
szolt, a lábaimnál 
fogva láncra vert. 
Hónapokig küsz-
ködtem, míg sike-
rült kiszabadulnom. 
Megszöktem. Szep-
tember volt. Elindul-
tam vissza az úton. 
Törökbálinton min-
denhol szimatoltam, 
de nem akadtam a 
gazdám nyomára. 
Állatszerető embe-
rek etettek. Két hó-

napig éltem így, erőre kaptam. A Zöldsziget Állatmenhely és a chip 
segítségével a nevemen szólítottak „RÉ”. Boldog voltam, de a gazdik 
sehol. 2015. december 1-jén hazahoztak. Egy év múlva újra itthon!
Hálásan köszönöm az állatbarátok segítségét! Ma már újra Pest-
erzsébeten lakom, sokat kirándulok, játszom. Soha nem kötnek ki. 
Szabad, boldog, játékos, vidám kutya vagyok ismét.         Hardt „RÉ”

Takarítsuk el a havat és a jeget a járdáról!

Vannak még csodák…

n terület 
mét- és 
ról és 

m-nél
zélén,
ennél 

szé-
yalog 
terület 

avarta-
mozni:

utakon (
napont
végezn

Kérjük,
magu

ga é
közl
hó- é

Mivel 
károsít
víz- és
egyéb 
kerüljü

A januári nagy lehűlés miatt a szén-monoxid-mér-
gezések veszélyére hívta fel a figyelmet az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). 
Hajdu Márton, az OKF szóvivője az MTI-nek el-
mondta: a szén-monoxid-mérgezés okozta halál-
esetek száma 2012 óta folyamatosan csökken, ezzel 
együtt már idén is több, halálos áldozattal járó bal-
eset történt az országban. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szén-monoxid-mérgezés tüneteit – fejfájás, 
émelygés, szédülés – sokszor összetévesztik más 
rosszulléttel.
A hideg időjárás következtében az emberek egyre 
intenzívebben használják a tüzelő-, fűtőberende-

zéseket. A nyílt égésterű berendezések a lakás le-
vegőjét használják el, így nagyon veszélyes lehet, 
ha a levegőnek nincs megfelelő utánpótlása, mert 
ez szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. A szén-
monoxid-mérgezések jelentős része a fürdőszobák-
ban történik, ahol a kis helyiség levegőjét gyorsan 
elhasználja az ott működő vízmelegítő berendezés.
Szellőztetéssel ezek a balesetek is megelőzhetők. 
Fontos a szén-monoxid-érzékelők használata is; 
az ajánlott termékek listája megtalálható a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján, a http://
www.nfh.hu/ oldalon.          

y.a.

Általában a Vízkeresztet, azaz 
január 6-át követően kezdődik 
a karácsonyfa-kihelyezési döm-
ping, amely általában 1-1,5 hó-
napig tart. Ebben az időszakban 
az FKF úgynevezett fenyőfa jára-
tai szállítják el a már felesleges-
sé vált karácsonyfákat. A fákat 
a kukák mellé, vagy a társaság 
által kijelölt gyűjtőhelyre viheti a 
lakosság.
Azok, akik a kukák mellé helye-
zik ki a fenyőt, ügyeljenek arra, 

hogy a fa ne akadályozza sem a 
gyalogosokat, sem az úttesten 
a parkolást, illetve a gépkocsik 
forgalmát – hívja fel a figyelmet 
az FKF.
Pesterzsébeten a kijelölt gyűjtő-
helyek listája:
Nagysándor József u. (tűzoltó-
ság parkolója)
Vágóhíd u. (Abc mögötti parkoló)
Városközpont (Határ úti hármas 
számú parkoló)
János tér (nagy parkoló)

Vécsey utcai lakótelep  (rendelő 
parkolója)
Rimaszombat utcai lakótelep 
(Kulcsár u. parkoló)
Gubacsi lakótelep. Felső 
Vízisport u. – Zamárdi u. sarok.

y

Elkerülhető a szén-monoxid-mérgezés

Ide tehetők a karácsonyfák
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Zöldsarok

Kerti teendő az év min-
den szakaszában adó-
dik, ám a tél utolsó 

hónapjában némileg 
kevesebb akad. Ez 
az időszak nagy-
szerű alkalom arra, 
hogy megtervezzük, 
újragondoljuk a 
kertünket. Vagyis 
elméletben „kertész-
kedhetünk”. Mely 
növények, fák váltak 
feleslegessé, mit és 
hová kellene átültet-
ni, mit újrametszeni?

A szobanövénye-
ink felé is fordítsunk 
némi figyelmet, ilyen-
kor már megérzik a nappalok 
hosszabbodását, vagyis a téli 
pihenőidőszak alatt csökken-
tett tápoldat mennyiségét 
óvatosan növelhetjük. Tá-
volítsuk el az elszáradt leve-
leket, virágokat. Kizárólag az 
elhalt, megbarnult részeket 
vágjuk le ollóval, semmikép-
pen se tépjük. 

Nagyon fontos a levelek 
portalanítása is, ugyanis a rá-
rakódott por meggátolhatja 
a növényt a fotoszintézisben. 
A kisebb, könnyen mozdít-
ható cserepeket állítsuk be a 
fürdőkádba, és langyos vízzel 
permetezzük le a leveleket. 

Hagyjuk a kádban lecsepeg-
ni róluk a vizet. A nagyobb 
dézsájú, nehezen mozdítható 

növények leveleit nedves, 
tiszta törlőronggyal töröljük 
át. A tisztán tartott növények, 
amellett, hogy esztétikailag 
is mutatósabbak, egészsége-
sebbek, sokkal ellenállóbbak 
lesznek a betegségek, vala-
mint a kártevők ellen.

Csempésszünk némi ta-
vaszt már most az otthonunk-
ba! A kertbe ki nem ültetett 
hagymásokat – jácint, nárcisz, 
tulipán – a szobában is hajtat-
hatjuk, de kaphatók ilyenkor 
már virágzó egyedek is, ame-
lyek pompás színfoltjai lehet-
nek a szürke téli hónapokban 
otthonunknak.           N.D.

Növényápolás télen

Hozzávalók: 600 g filézett csirkemell,
2 gerezd fokhagyma, 30 g friss gyömbér, 
4 evőkanál szójamártás, 1 csomag zöldhagy-
ma, 400 g Pakchoi (ázsiai boltból), 4 evőka-
nál csíraolaj, 1/2 teáskanál őrölt koriander,
200 g kockákra vágott friss ananász, 
125 ml leves, 1/2 lime leve, só, 2 evőkanál 
lapra vágott mandula, ázsiai fűszerkeverék

A húst öblítsük le, itassuk fel róla a ned-
vességet és vágjuk csíkokra. A fokhagymát 
és a gyömbért tisztítsuk meg és aprítsuk finom-
ra. A gyömbért keverjük el a fokhagymával, a 
fűszerkeverékkel és a szójamártással. Tegyük 
bele a húst, körülbelül 60 percig érleljük. A 
zöldhagymát öblítsük le és vágjuk ferdén ka-
rikákra, 2 evőkanálnyit tegyünk félre a díszí-
téshez. Tisztítsuk meg, mossuk meg és vágjuk 
csíkokra a Pakchoit. Magas falú serpenyőben 
forrósítsuk fel az olajat. Először pirítsuk meg 

benne a húst, majd adjuk hozzá a koriandert, 
a hagymát, a Pakchoit és az ananászt. Kever-
getve 5 percig süssük, majd öntsük alá a lime 
levét és a levest. Fedő alatt, közepes lángon 
körülbelül 5 percig pároljuk. Sóval ízesítsük. 
A mandulát szárazon pirítsuk aranysargára. A 
gyömbéres csirkét osszuk tányérokra, és a fél-
retett hagymát és a mandulát szórjuk rá.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Gyömbéres csirkemell
Gasztronómia

5 4 7

3 6 5

9 7 4

8 1 2

3 6

6 7 9

8 3 6

2 6 1

3 5 2

Sudoku

2 8 4

7 6 2

3 5

7 9

9 3 6 5

5 2

4 6

8 7 1

9 3 4

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.

A rejtvény megfejtése Psota 
Irén, magyar színésznő, a Nem-
zet  Színésze, a Halhatatlanok 
Társulatának gondolatának 
befejezése. 
„Hiszek az életben. Szeretem a 
hullámzásait. ...”

ÉSZAKI
SARKVIDÉK

HÍRES 
BOHÓC VOLT AZ IDŐ JELE HÁZTARTÁSI 

OLAJ
BONN

CENTRUMA!

1  G
ROMÁN

AUTÓJEL

TÉVNYOMAT 
RÖVIDEN

ISKOLA 
RÖVIDEN

AZ EGYIK 
MÚZSA

KÓRHÁZ 
JELE

OMÁNI
AUTÓJEL HÜVELYK

2 ARGU-
MENTUM

... TARDA
(TÚZOK)

SZÉN-
MONOXID

AZ IDŐ JELE ...HOWARD;
RENDEZŐ

NAPTÁRI
EGYSÉG  

LENDÜLET
JELE

HOLLAND 
FOCISTA

UGYANCSAK KEZDETI
IRAM!

 FRANCIA
ARANY

SULI
MÁSKÉPP

JOSKAR-...
(FŐVÁROS)

LENMAG! A FLUOR
VEGYJELE

L NÉMÁN
FONÓ RÓMAI 500



18 2016. január 26.

A történet középpontjában egy 
négytagú, tökéletesnek tűnő 
család áll. A férj, Angus si-

keres építész, felesége, Sarah újságíró, 
akik két, egymásra megszólalásig ha-
sonlító, tündéri ikerlányt nevelnek.

Az idill azonban egy végzetes napon 
megtörik, mikor is ikerlányok közül 
Lydia meghal egy balesetben, lezuhan 
a nagyszülők nyaralójának erkélyéről. A 
tragédiát követően a család Londonból 
egy zord és elszigetelt skót szigetre köl-

tözik a nyomasztó emlékek elől, hogy 
megpróbálják feldolgozni a gyászt és 
a bűntudatot. A házaspár úgy véli, ez 
lesz az ideális hely, hogy túllépjenek a 
múlton és talpra tudjanak állni. A re-
mélt nyugalom helyett azonban újabb 
gondok kerülnek felszínre. A korábban 
megszokott, kényelmes otthon helyett 
egy korszerűtlen, ósdi házban kell él-
niük, az anya összeroppan és depresszi-
óval küzd, az apa az alkoholban keresi 
a megnyugvást, kislányuk, Kristie nem 
tud beilleszkedni az iskolába, teljesen 
átveszi Lydia személyiségét és kijelenti, 

hogy ő nem más, mint halott testvére. 
A cselekmény itt azonban nem áll meg, 
folyamatosan derülnek ki sötét titkok a 
múltból, újabb szálak szövődnek a tör-
ténetbe, nincs egy percnyi nyugalom. A 
szerző könyvének megfilmesítési jogait 
az Alcon Entertainment tavaly tavasszal 
vásárolta meg, hamarosan film is készül 
ebből az izgalmas pszicho thrillerből.
(Tremayne: Fagyos ikrek, Gabo, 2015.)

MOZAIK

A népi kalendáriumban böjt 
előhava, vagy másképpen 
böjtelő hava néven szereplő 

február hónap a nevét a megtisztulás 
római istenéről, Februusról, illetve 
a hozzá kapcsolódó, 15-én tartott 
Februa ünnepről kapta.

Idén ez a hónap 29 napos, hiszen 
2016 szökőév. Február másodika 
Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-
ja, amikor a katolikus falvakban a 
templomok körül sok helyen zsoltá-
ros körmenetet tartanak. Ilyenkor 
kerül sor a gyertyaszentelésre is. A 
hagyományos néphit szerint a pap 
által megszentelt gyertya megvédi a 
csecsemőket, a betegeket, valamint a 
halottakat a gonosz szellemektől, azaz 
elkíséri az embert a bölcsőtől a kopor-

sóig. Időjárásjósló hiedelmek is kap-
csolódnak ehhez a naphoz. Ha ezen 
a napon kisüt a nap, és a barlangjából 
előbújó medve meglátja az árnyékát, 
akkor visszamegy, és még negyven 
napig tart a hideg.

Február harmadika Szent Balázs, a 
torokbetegségek gyógyítójának a nap-
ja, ekkor a templomokban Balázs-ál-
dást osztanak, ami megvédi a gyerme-
keket a torokgyíktól, és minden más 
torokbajtól.

Február 14-e Szent Bálint püspök, 
a szerelmesek és a lelki betegek vé-
dőszentjének ünnepe, akit keresztény 
hite miatt II. Claudius császár idején 
kivégeztek, és börtönőre vak lányának 
– akinek visszaadta látását – küldött 
búcsúlevelét így zárta: „A te Bálintod”.

A hónap 19. napja Zsuzsanna-nap, 
amikor a pacsirta megszólalásától vár-
ták a tavasz közeledtét. Ha „befagyott 
a szája”, vagyis nem énekelt, akkor 
még hosszan kitartott a hideg tél.

Hagyományosan február hónapra 
esik a farsang időszakán belül a leg-
több bál, mulatság, lakoma is.    K. N.

Februári szokások

A farsang a vízkereszttől nagy-
böjt első napjáig, azaz ham-
vazószerdáig terjedő, válto-

zó hosszúságú időszak, mely a bálok, 
mulatságok, felvonulások ideje. Maga 
a szó a német „faseln” kifejezésből 
ered, melynek jelentése: fecsegni.

Hazánkban a télbúcsúztató, ta-
vaszváró ünnepi szokások már a kö-
zépkorban kialakultak, bár az egy-
ház nem nézte jó szemmel az ehhez 
kapcsolódó féktelen mulatozásokat, 
bujálkodásokat. A farsangi báloknak 
a városi polgárság körében és a fal-
vakban is komoly hagyományai vol-
tak. Ez a párválasztás és az eljegyzés 
időszaka, amikor az eladósorban lévő 
lányokat és nősülni vágyó fiatalembe-
reket bevezették a társasági életbe. A 
legtöbb lakodalmat is ekkor tartották 
faluhelyen, mivel a húsvéti böjt alatt 
tilos volt esküvőt tartani.

A farsang „csúcspontja” a farsang-
vasárnaptól húshagyó keddig tartó 
utolsó három nap, hagyományos 
magyar nevén „a farsang farka”. A 
nagyobb falvakban ekkor indulnak 
útjára az álarcos, jelmezes felvonu-
lások, mint például a mohácsi Busó-
járás, melyet az UNESCO felvett az 
emberiség szellemi kulturális öröksé-
gének listájára 2009 szeptemberében. 
Gyakori volt a tél- vagy farsangteme-
tés, amely során a telet egy szalma-
báb vagy csúf öregasszonyt ábrázoló 
rongybábu személyesítette meg, amit 
rituálisan elégettek. Néhány város-
ban, például Rióban, Velencében pe-
dig ekkor rendezik meg a híres, igen-
csak látványos karneválokat.     K. A.

Farsang

Az eredetileg Kínában ter-
mett fűszernövény (Zingiber 
officinale) ma már a világ 

szinte minden táján elterjedt és hasz-
nálatos. Bár leginkább a keleti – indiai 
és kínai – konyha alapvető ízesítősze-

re, ez a növény kerül por formában a 
mézeskalácsba, a forralt borba, angol-
szász vidékeken pedig a híres „Ingver” 
sört készítik belőle, de a magyar re-
cept szerint készített „gyömbérsör” 
is igen frissítő, közismert ital. Ugyan-
akkor a gyömbér több mint egyszerű 
fűszernövény. Megtalálhatók benne 
az alapvető vitaminok, mint A, C, E, 

B-komplex, és ezen túlmenően kitű-
nő magnézium-, kalcium-, nátrium-, 
vas-, cink- és foszforforrás. Az emész-
tés serkentése mellett a gyömbér eny-
híti a gyomorgörcs, a hasmenés és a 
felfúvódás tüneteit is. Hatásos lehet 
a terhességgel járó reggeli émelygés, 
illetve menstruációs görcsök ellen. 
A gyömbér mérsékli a koleszterin-
szintet és a magas vérnyomást, vér-
hígító hatása miatt pedig csökkenti 
a szívbetegségek, valamint a stroke 
kockázatát. Megfázás, köhögés, fájó 
torok esetén igyunk gyömbérteát. 
Forraljunk fel vizet, és két evőkanál 
reszelt, friss gyömbérrel kb. tíz percen 
keresztül hagyjuk állni. Öntsük csé-
szébe, ízesítsük mézzel és citrommal.

Immunerősítő szert is készíthe-
tünk, ehhez tegyünk befőttes üvegbe 
egy kifacsart citrom levét és egy nagy-
jából hasonló méretű, megtisztított 
és lereszelt gyömbérgyökeret, majd 
öntsük fel mézzel. Három napig érlel-
jük a hűtőben. Keverhetjük teába, de 
önmagában is fogyasztható.        K. A.

Még a legtisztább otthonokban 
is előfordulhat, hogy bosz-
szantó, zöld/barna/fekete 

penészfoltok jelennek meg a magas pá-
ratartalommal rendelkező, rosszul szel-
lőző helyeken, mint a fürdőszoba, vagy 
a hidegebb falakon. Nemcsak esztéti-
kailag rossz látvány, hanem  jelentős 
károkat okoz a falszerkezetben, a bú-
torzatban, sőt, nagyon egészségtelen is, 
hiszen a hosszú ideig belélegzett spórák 
miatt allergia, asztma, más krónikus 
légúti betegségek is kialakulhatnak. 
Ezért a penész kialakulásának megelő-
zése, illetve eltávolítása nagyon fontos.

Mindenképp csökkentsük a lakás 
páratartalmát. Ezt elérhetjük gyakori 
szellőztetéssel, illetve különféle párael-
szívó, páramentesítő berendezésekkel. 
Szerezzünk be egy páramérőt, az ideális 
páratartalom körülbelül 45-55% között 
van. Ha mégis felütötte a fejét a penész 
otthonunkban, alkalmazhatunk házi 
szereket is, mint ecet, szódabikarbóna, 
grapefruitmag-oldat vagy bórax. De 
manapság már kaphatók kifejezetten 
penész gátló, penészölő vegyszerek, 
spray-k is. Ha minden óvintézkedés 
ellenére sem tudunk megszabadulni a 
makacs foltoktól, mindenképp kérjük 
szakember segítségét.          K. T.

Penész Közönséges gyömbér

Fagyos ikrek
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Zeneiskolai 
tandíj

A Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola II. félévi térítési- és tandí-
jainak befizetése február elején esedé-
kes a zeneiskolában. A díjakat február 
8-án, hétfőn, 9-én, kedden, vagy 10-
én, szerdán 13 és 18 óra között lehet 
készpénzben, személyesen befizetni.

Bál 
a Hajósban

Idén 18. alkalommal rendezi meg 
a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd 
Általános Iskola „Alma Mater” Ala-
pítványának bálját február 13-án 19 
órai kezdettel. A befolyt bevételeket 
és felajánlásokat az iskola oktatási 
eszközeinek beszerzésére, új csen-
getési rendszer kiépítésére fordítja 
az intézmény. További részletek a 
http://www.pesterzsebetihajos.hu/
alapitvanyi_bal oldalon.

– Vannak dolgok, amelyek össze-
kötnek bennünket, amelyek racionali-
tását ugyan képesek vagyunk megma-
gyarázni, azonban eredője nem abban 
áll. Hiába mutatjuk ki a könnycsepp 

kémiai összetevőjét, az mást jelent, 
mint amikor azt mondjuk: könny, 
avagy a régi nyelven lacrima, vagyis 
amit érzünk – fogalmazott köszöntő-

jében dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, a Parlament alelnöke.

A Magyar Kultúra Napja kapcsán 
így folytatta: – Vajon annak a nagy-
szerű embernek, aki a birtokán írt egy 

nemzeti éneket, 
azon a nyelven 
Hymnust, volt-e 
izzadság a há-
tán? És amikor 
kész lett, tud-
hatta-e, hogy 
majd’ két év-
század eltelté-
vel, keletkezési 
helyétől távol, 
valami nagysze-
rű teljesítmény 
kapcsán fel-
hangzik a szöveg 

és a dallam, akkor sok millió ember-
nek könny gyűlik a szemébe?

Az Országgyűlés alelnöke úgy vél-
te: noha bizonyos dolgok megfejtését 

közel tizenöt millióan érezzük, bemu-
tatni mégis csupán kevesek képesek. 
Ez a titok a kultúra, a mi nemzeti kul-
túránk, amely mindannyiunkat együ-
vé tart, ami hagyományaink megőrzé-
sét és innovációt jelent egyszerre. Ha 
e kettő egy nagyszerű kiállításban ölt 
testet, akkor jó úton járunk.

Megnyitójában Wehner Tibor 
művészettörténész kiemelte: bizony-
nyal meglepetést keltene, ha Szávoszt 
Katalin alkotásai kapcsán levélfor-
mákból rétegződő, természetből ki-
öblösödő edényekről és vázákról, 
hullámzó leplekről és titokzatos dra-
périákról, szépséges női alakok szob-
rairól, szárnyas angyalkákról szólna, 
pedig munkásságában az ezredforduló 
előtt ezek mind jelen voltak.

D. Udvary Ildikó, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatója a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából oklevéllel köszön-
tötte és tiszteletbeli munkatársuk-
ká fogadta Galler Péter kárpitost, 
Pesterzsébet Aranykezű Mesterét, 
műgyűjtőt, aki szakértelmével, köl-
csönzéseivel, adományaival segítette 
a múzeum munkáját.

A megnyitót Vázsonyi János sza-
xofon-improvizációi tették teljessé.

DIA

INTÉZMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pesterzsébeti Múzeum a Pesterzsébeti Városháza 110. évfordulója alkalmából művészeti pályázatot hirdet, melynek címe:

„110 éves a Pesterzsébeti Városháza”

A versenyre képzőművészeti (grafika, festmény, fotó, plasztika, makett, stb.) alkotásokkal lehet nevezni. 
A képzőművészeti alkotások bármilyen anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes és számítógépes technikák is).

Pályázni három életkori kategóriában lehet: általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat és középiskola.

Álomváros porcelánból
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szávoszt Katalin, Ferenczy és Gádor-díjas 
kerámikusművész alkotásaiból, Az én városom címmel nyílt kiállítás a Gaál Imre 
Galériában. A tárlat március 6-áig látogatható

A kategóriánkénti díjakat Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti Múzeum biztosítja.
A pályázat koordinátora: Benyovszky Anita • Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája

1201 Budapest, Kossuth L. u. 39. • Tel.: 06-1/283-0031 • E-mail: anitabenyovszky@gmail.com
A díjakat „110 éves a Pesterzsébeti Városháza” c. Gyermekrajz-pályázati kiállítás megnyitó ünnepségén adjuk át a 

Gaál Imre Galériában, 2016. március 23-án, szerdán, 17 órakor

Beküldési határidő: 2016. március 4., péntek, 12 óra
A beadás módja: személyesen vagy postán a Pesterzsébeti 

Múzeum Gaál Imre Galériájába.
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39., 

hétfőtől - péntekig, 9-15 óráig.
A pályaművön kérjük feltüntetni készítője nevét, életkorát, 

iskoláját és az alkotás címét, valamint a felkészítő 
(pedagógus vagy szülő) nevét. 

A festményeket és grafikai műveket paszpartuzva kérjük.
A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában,
2016. március 23. – április 17. között.

A műveket szakmai zsűri bírálja el!
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A hagyományokhoz híven 
szakosztályunk 2015. év vé-
gén is megrendezte szokásos 
karácsonyi évzáró ünnepségét 
közel 350 vendég részvételé-
vel. A rendezvényt Losonczi 
Ottó, szakosztályunk elnöke 
nyitotta meg, ahol köszöntöt-
te a megjelent vendégeket: 
dr. Hiller István országgyűlési 
képviselőt, a Parlament alel-
nökét, dr. Vas Imre ország-
gyűlési képviselőt, Szabados 
Ákost, Pesterzsébet polgár-
mesterét, Juhász Lajosné, 
Kovács Eszter és Nemes 
László alpolgármestereket, 
Harót Jánost, az ESMTK el-
nökét, Pesterzsébet megjelent 
önkormányzati képviselőit, 
Peller Józsefet, Pesterzsébet 
díszpolgárát, Oscar-díjas, 
Olimpiai Bajnok galambászt, 
Lernyei Ákost, a Gyulai Ist-
ván Általános Iskola igazga-
tóját, Verbainé Azari Tündét, 

a Gyulai István Általános 
Iskola igazgató-helyettesét, 
a Gyulai István Általános Is-
kola tanítónőit, Németh Ist-
vánt, a „Budapest” Baptista 
Külkereskedelmi Szakközép-
iskola, Gimnázium és Sport-
iskola igazgatóját, valamint 
Kun Gábort, az iskola igaz-
gató-helyettesét, és végül, de 
nem utolsósorban Kruj Iván 
mesteredzőt, a csarnok név-
adóját. 

Losonczi Ottó az érté-
kelő beszédében elmondta, 
hogy szakosztályunk birkózói 
2015-ben 114 versenyen vet-
tek részt, ahol összesen 814 
érmet gyűjtöttek, amelyből 
376 arany-, 213 ezüst- és 225 
bronzérem lett. Szakosztá-
lyunk az egyesületek közötti 

éves rangsorban a második 
helyen végzett. Felnőtt NB 
I-es és NB II-es csapatunk is 
megnyerte a csapatbajnok-
ságot, ami egyedülálló tett 
a magyar birkózás történe-
tében, hiszen ezt még soha, 
senkinek nem sikerült végre-
hajtania.

A megnyitó beszédet kö-
vetően a különböző korcso-
portok legeredményesebb 
versenyzői, összesen 31-en, 

elismerésben részesültek. A 
díjak a megjelent vendégek 
segítségével kerültek átadásra. 
A 2015-ös év legeredménye-
sebb birkózójának járó trófeát 
13 arany- és 2 bronzéremmel 
Szőke Alex vehette át.

Ezután Losonczi Ottó, az 
ESMTK Birkózó Szakosztály 

elnöke megköszönte Pester-
zsébet Önkormányzatának, 
szakosztályunk edzőinek és a 
Szülői Munkaközösségnek a 
segítő támogatást, és kérte, 
hogy a 2016-os évben is segít-
sék egyesületünk munkáját.

Megkezdődött a 
2016-os év

Szakosztályunk fiatal bir-
kózói számára a hagyomá-
nyosan, minden év január 
elején megrendezésre kerülő 
nemzetközi, meghívásos Érd 
Centrum Kupával vette kez-
detét a 2016-os esztendő. 
2016. január 8-án, a kötött 
– és szabadfogású versenyen 
összesen 54 birkózóval vet-
tünk részt öt kategóriában. 
Gyermek, diák, serdülő és 
kadet korcsoportú versenyző-
ink összesen 32 érmet szerez-
tek, melynek köszönhetően a 
csapatversenyben az ESMTK 
Birkózó Szakosztálya végzett 
az élen.

Aranyérmeseink: Bakk 
Noel, Budai András, Farkas 
Márk, Hevesi Csongor, Hor-
váth Zsolt, Jász Bálint, Kato-
na Kristóf, Kertész Dominik, 
Kiss Marcell, Kovács Bence, 
Kovács Olivér, László Niko-

lett, Molnár Tamás, Németh 
Milán, Olasz Bende, Szilágyi 
Erik.

Ezüstérmeseink: Erdős 
Zalán, Farkas Zsombor, Fige 
Levente, Horchy Levente 
Hunor, Nagy Gergely, Nagy 

Róbert, Szenttamási Tamás, 
Zhytovoz Mariia.

Bronzérmeseink: Kornfeld 
Patrik, Kosovics Márton, Lovas 
Botond, Perényi Barnabás, Szil-
ágyi Erik, Varga Raul, Vincze 
Benedek, Zhytovoz Petro.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Felnőtt korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Nagy Mihály

Junior korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

ifj. Losonczi Ottó

Junior korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Nagy Péter

Junior korcsoport eredmé-
nyes versenyzője
Tóth Bendegúz

Kadet korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Orosz Tibor

Kadet korcsoport legered-
ményesebb női versenyzője

Elekes Emese

Serdülő korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Szőke Alex

Serdülő korcsoport ered-
ményes versenyzője

Szilágyi Erik

Serdülő korcsoport ered-
ményes versenyzője

Losonczi Dávid

Diák I. korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Tösmagi Attila

Diák I. korcsoport eredmé-
nyes versenyzője
Mohl Richárd

Diák I. korcsoport eredmé-
nyes versenyzője
Molnár Botond

Diák I. korcsoport legered-
ményesebb női versenyzője

Matyi Vivien

Diák I. korcsoport eredmé-
nyes női versenyzője
Szenttamási Róza

Diák I. korcsoport eredmé-
nyes női versenyzője
Hörcsöki Kamilla

Diák II. korcsoport legered-
ményesebb versenyzője

Takács Zsolt

Diák II. korcsoport ered-
ményes versenyzője

Kovács Olivér

Diák II. korcsoport ered-
ményes versenyzője

Kosovics Ádám

Diák II. korcsoport legered-
ményesebb női versenyzője

László Nikolett

2006-os korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Kosovics Márton

2006-os korosztály eredmé-
nyes versenyzője
Nagy Gergely

2006-os korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Fige Levente

2006-os korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Máltsik Zsombor

2006-os korosztály eredmé-
nyes versenyzője

László Mózes Ádám

2007-es korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Olasz Bende

2007-es korosztály eredmé-
nyes versenyzője
Budai András

2007-es korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Jász Bálint

2008-as korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Nagy Dávid

2008-as korosztály eredmé-
nyes versenyzője
Segyó Marcell

2008-as korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Erdős Zalán

2008-as korosztály eredmé-
nyes versenyzője

Perényi Barnabás

ESMTK Birkózó Szakosztály 2015.
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A családfő, Szabó Imre 18 éves ko-
ráig súlyemelő volt, egy futás közbeni 
könyöksérülés vetett véget a pályafu-
tásának. A sport iránti elkötelezettsége 
azonban változatlan maradt, és ennek 
szellemében neveli gyermekeit is.

Mindannyiukban közös, hogy 
négyéves korukban kezdtek úszni 
a Ferencvárosban, és azóta is hű-
ségesek a zöld-fehérekhez. Az FTC 
népligeti sporttelepén Orosz Andrea 
szakosztályigazgató és Bernhardt Ká-
roly vezetőedző szakmai irányításával 
magas színvonalú képzés folyik úgy a 
versenyzőknek, mind a kedvtelésből 
úszóknak.

Valamennyien az erzsébeti Nagy 
László Gimnáziumba jártak-jár-
nak. A legidősebb testvér, Hajnal-
ka (1994) ért el jó eredményeket a 
medencés országos bajnokságokon 
is, a legnagyobb sikerét azonban két 
éve a nyíltvízi ob-n könyvelhette el: 
az olimpiai bajnok Risztov Éva és a 
vb-ezüstérmes Olasz Anna mögött 

harmadik lett. Nem sokkal később 
Porecsben negyedik lett a horvát ten-
geri bajnokságon. Ezután abbahagyta 
a versenyzést, jelenleg a Testnevelési 
Egyetem hallgatója.

A középső Szabó gyerek, Szilvia 
(1998) 2014-ben kategóriájában 
megnyerte a duatlon és a triatlon di-
ákolimpiát. Ő is remekelt a porecsi vi-
adalon, harmadik volt az abszolút ver-
senyben. Bár sikeres volt a kalandozás 
az összetett sportágban, visszatért az 
úszáshoz. Nagyon komolyan veszi az 
edzéseket, célja, hogy bekerüljön a 
hosszútávúszó magyar válogatottba.

A „kicsi”, Imre is már 16 eszten-
dős. Öt éve korosztályos bajnokságot 
nyert 100 gyorson, és más úszásnem-
ben is szerzett már ob-érmet. Ahogy 
édesapja mondja, későn érő típus, de 
növésben van, és rövidesen utoléri 
kortársait mind fizikailag, mind ered-
ményekben.

– Pici koruk óta én viszem a gyere-
keket edzésre a Népligetbe, és csupán 

két éve, hogy visszafelé már maguk 
jönnek busszal – meséli Szabó Imre. 
–A mai napig sokat teszünk azért, 
hogy ők sportolhassanak. Ez a napi 

gyakorlatban azt jelenti, hogy 4 óra 
40-kor kelünk feleségemmel, elké-
szítjük a korai reggelit, a friss gyümöl-
csöt úszás utánra, a kulacsokba teát 
főzünk, majd rohanás az edzésre, ami 
hajnali 5.45-kor kezdődik. A Fradiban 
van egy szenior csoport, ahová, miu-
tán minden nap járunk a feleségem-
mel az uszodába a gyerekekkel, végül 
mindketten csatlakoztunk, így mi is 
aktív sportolók lettünk. A gyerekek 
reggelente 5-6 kilométer úsznak, mi, 
szülők, 1,5-2-t. A reggeli edzés után ők 

iskolába, mi pedig munkába megyünk. 
Délután 2-re haza kell érnem, mert fél 
3-ra meleg ebéddel várom a gyereke-
ket. Utána ismét edzésre viszem őket. 

Minden délután 2 órát úsznak, ami 
6-7 kilométert jelent, majd 1 órát tor-
náznak (nyújtó- és TRX-gyakorlatok, 
erősítés). Este vacsorával várjuk őket, 
és míg ők tanulnak, mi elkészítjük a 
másnapi uzsonnájukat – sorolja a szo-
ros napirendet.

A két kisebbik Szabó testvérnek 
komolyabb terveik vannak a sporttal, 
de ha „csak” rendszeresen sportoló 
felnőttek lesznek, azzal is példát mu-
tatnak környezetüknek – miként az 
egész családjuk.          M.S.

Egy igazi sportos család
Bár a sportban mérik az eredményeket, sokszor nem ezek az igazán fontosak. 
A pesterzsébeti Szabó családban mindenki sportol, és ugyan örülhettek ver-
senysikereknek is, a lényeg számukra nem ez. Érdemes megismerni őket és a 
sporthoz való viszonyukat.

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-16.00, szerda: 10.00-15.00

Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőségben 

kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656Cím:

Hirdetés szövege - Hirdető tölti ki!
10 szóig 1.500 Ft + ÁFA, 11-20 szóig szavanként 150 Ft + ÁFA • Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Aláírás:

Ár: Érdeklődni (cím, telefon, e-mail:)

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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Színházban 
jártak

A közelmúltban a Hu-
mán Szolgáltatások 
Intézménye (HSZI) 

színházi előadás megszervezé-
sével lepte meg idősek klub-
jának ellátottait. Akik erre 
igényt tartottak, azokat gép-
kocsival szállították a Csili 
Vízvári terméhez. A délutáni 
kabaréösszeállítást a Fedák 
Sári Színtársulat alakításában 
tekinthették meg az érdeklő-
dők. A nézőközönség sorai-
ban vendégül látták a Duna 
Nyugdíjas Szervezet néhány 
tagját is. A HSZI 2016-ban is 
tervez hasonló programokat 
a nappali ellátásában részt 
vevők számára. 

Ünnepi segítség
Karácsony a szeretet ünnepe. Sokaknak azonban nem jut aján-
dék a fa alá, vagy meleg étel az asztalra. Nem véletlen, hogy az 
év végi ünnepek táján civil szervezetek, pártok, cégek adomá-
nyokkal segítik a rászorulókat. Pesterzsébeten is szép példáit 
láthattuk az adakozásnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság dolgozói a karácsonyi 
ünnepek előtt gyűjtést rendeztek a budapesti anyaotthonok 
lakóinak. A Török Flóris utcában lévő, az Anyaoltalmazó 
Alapítvány által működtetett anya- és gyermekotthonban 
élőknek Makádi Katalin rendőr ezredes, a XX. és XXIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság vezetője és Nyámcz Györgyi rend-
őr alezredes adták át december 22-én a gyermek- és felnőtt-
ruhákból, valamint játékokból álló hatalmas csomagokat, 
kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

Karácsonyi ünnepséget szervezett a Pesterzsébeti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat december 17-én a Csili Műve-
lődési Központ színháztermében a kerület lakóinak. A szín-
vonalas műsorok után a gyermekeknek mikuláscsomaggal és 
déligyümölccsel, 100 nagycsaládosnak pedig tartós élelmiszer-
csomaggal kedveskedtek a szervezők.

A pesterzsébeti 
Demokratikus Ko-
alíció 20 ezer forint 
feletti értékben adott 
élelmiszerből, tan-
szerekből és tisztító-
szerekből álló cso-
magokat karácsony 
napján egy rászoruló 
pesterzsébeti család-
nak. Az ajándékkal 
otthonukban lepték 
meg az édesanyát és 
gyermekét.

A pesterzsébeti Fidesz december 17-én hagyományteremtés 
céljából Legoval és gyümölccsel lepte meg a kerület óvodása-
it. Pár nappal később a pesterzsébeti Idősek Klubjának tagjait 
ajándékozta meg. December 24-én pedig a szociális bizottság 
fideszes tagjaival a hajléktalanok kapitánypusztai nappali me-
legedőjének „lakóit” lepték meg ruhaneművel, gyümölccsel és 
süteménnyel.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, 

eseményekről tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 

* * *

* * *

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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SZOLGÁLTATÁS

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. Tele-
fon: 276 51 18, 0620/230 14 43

Nyugdíjas szűcs szőrmebundák átala-
kítását, tisztítását, javítását vállalja és 
egyéb szűcsmunkát. Érd.: 282 42 47

Automata mosógépjavítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás. Tel.: 0620/288 51 48

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Laká-
sán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervízelése! Alkatrészcse-
rénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! 
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 Szo:9-
12 285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

Számítógépek javítása helyszínen, hét-
végén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepíté-
sek, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán tel.: 0670/519-24-
70 email:szerviz@szerviz.info

Szobafestőmunkák – kőművesmunkák 
– csempézés – víz-, gáz- villanyszerelés, 
parkettázás, fürdőfelújítás, anyagbeszer-
zés garanciával! Érd.: 0630/224 79 10

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútorjavítás is. Hívásra házhoz megyek. 
Tel.: 284 92 13, 0620/957 95 33

Villanyszerelés, hibakeresés, villanyboj-
lerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Tel.: 
260 70 90, 0630/296 55 90, Rácz Mihály.

Csempézést, padlóburkolást, díszköve-
zést vállalok. Tel.: 0620/558 32 40. 12 óra 
után.

Házhoz járó fodrász – női, férfi hajvágás, 
festés, dauer. Tel.: 290 43 82

Ruha és textil varrást, alakítást, igazí-
tást, felhajtást vállalok. Marika divatáru. 
XX. kerület, Lázár utca 45. Nyitva: H-K, 
Cs-P 10-17. Őrsi Marika 283 10 71

ÁLLÁS

XX. kerületi üzletünkbe szakképzett el-
adókat keresünk. Fényképes önéletrajz 
szükséges. Tel.: 0630/566 06 81

ADÓTAN KÖNYVELŐIRODA
Könyvelés 

Számviteli szolgáltatás
Bérszámfejtés • Adótanácsadás

1203 Budapest, 
Ady Endre u. 68-70./A IV./8.

tel.: 283 77 35, 0630/371 66 88
www.adotankft.hu

e-mail: adotankft@hdsnet.hu

Kiemelt árat fizetek 
mindennemű régiségért, 

bútorok, órák, festmények, 
könyvek, bundák, bizsuk, érmék. 
Mindenféle dísztárgyak, porcelá-

nok, Herendi, Zsolnai stb. 
Hagyaték kiürítéssel, díjtalan 

kiszállás hétvégén is! 
Jakab Dorina 0620/365 10 42

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés

Tel: 06-30-949-29-00, 
e-mail: 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályázatot nyújtottam be 
az EMVA – fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 

2014. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01.).

A sikeres pályázat révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. 
A jövedelempótló támogatás és egyéb támogatási lehetőségek igénybevételével vállalom, 

hogy életképes gazdaságot működtetek, 
és 2018-ra a gazdaságom mérete legalább 10,67 EUME lesz. 

Fő tevékenységem: Dísznövény- és virágtermesztés.

Palásti László (1237 Budapest 23. kerület Újtelep út 1. 3. emelet 7. ajtó)


