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Egzotikus állatok a Hajósban

Az első erzsébeti baba
Pesterzsébet első újszülöttje, Fejes-
Tóth Marcell, a család 3. fiúgyer-
mekeként január 1-jén, éjfél után 35 
perccel született a Jahn Ferenc Dél-
pesti kórházban.

2. oldal

Zenés újévköszöntés Ünnepel a Lázár
Pesterzsébet Önkormányzata január 
7-én pezsgős koccintással, koncert-
tel és állófogadással kedveskedett 
Pesterzsébet társadalmi és közéleti 
személyiségeinek.

Idén ünnepli fennállásának cente-
náriumát a Lázár Vilmos Általános 
Iskola. Az intézmény pedagógusai és 
diákjai színes programokkal készül-
nek az évfordulóra.

5. oldal 17. oldal

90 éves a Béke temploma
2016. december 26-án ünnepi isten-
tisztelettel emlékezett meg a Pest-
erzsébeti Evangélikus Gyülekezet 
a Béke temploma felszentelésének 
kilencvenedik évfordulójáról.

8. oldal



2 2017. január 24.

2017. február 1-jétől módosulnak 
az alpolgármesterek feladatkörei – 
mondta el Szabados Ákos a január 
19-ei képviselő-testületi ülésen a két 
ülésszak között eltelt időszak mun-
kájáról szóló beszámolójában. Ezek 
szerint Kovács Eszter látja majd el 
továbbra is az általános helyettesí-
tési feladatokat, emellett hozzá tar-
tozik a bölcsődei nevelés, az egész-
ségügy és a szociális ügyek területe. 
Juhász Lajosné hatáskörébe tartozik 
az óvodai nevelés, a sportügyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és a 
civil szervezetekkel kapcsolatos fel-
adatok. Nemes László a hivatali in-
formatika és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos ügyekért felel.

Híd a Városközpont 
és a Duna-part között

A kormány 1 milliárd forintot 
biztosít a Helsinki út, a HÉV- és a 
vasúti sínek fölött átívelő gyalogos- 
és kerékpáros híd megépítésére – 
közölte az örömhírt Szabados Ákos. 
A polgármester emlékeztetett arra, 
hogy a beruházással az önkormány-
zat régi álma valósulhat meg. – A 
híd komoly előrelépés lesz Pesterzsé-
bet fejlődése és közbiztonsága szem-
pontjából. A Kis-Duna parton és 
környékén lévő sportkomplexumok 
és a tervezett további fejlesztések 
könnyebb megközelítése nemcsak 

az egészségjavítás, de az utánpót-
lásbázis kibővítése szempontjából 
is jelentős, valamint lehetővé teszi 
majd az óvodások és iskolások minél 
szélesebb körének bevonását a spor-
tolási lehetőségekbe – hangsúlyozta.

– Az elmúlt két év nem a nyilvá-
nosság előtt zajló, de minden tekin-
tetben alaposan előkészített projektje 
volt az a munka, amelynek eredmé-
nyeként a kormány 1 milliárd forin-
tot fordít Pesterzsébet fejlesztésére. 
Köszönet a tervek előkészítéséért, 
a polgármester úrnak a folyamatos 
„nógatásért”, valamint a kormány-
zati döntéshozóknak. Az elmúlt 10 
év legnagyobb horderejű és összegű 
beruházása a híd megépítése, amely 
összeköt lakosokat, ismerősöket, 
családokat, és könnyen elérhetővé 
teszi a pesterzsébetieknek a létesít-
ményeket, intézményeket – mondta 
dr. Hiller István István parlamenti 
képviselő, az Országgyűlés alelnöke.

A beruházás várhatóan már idén 
májusban elkezdődik, és nagyjából 
másfél évig tart majd. 

Új szervezeti egység

A képviselők döntése alapján 
a Városfejlesztési-Közbeszerzési és 
Pályázati Osztály és a Vagyongaz-
dálkodási Osztály összevonásával 
2017. február 1-jétől Városgazdál-
kodási Osztály néven új szervezeti 

egység működik a polgármesteri hi-
vatalban.

Műfüves pálya

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvo-
da 2016-ban pályázatot nyújtott be 
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program” 2016/2017. évi pályáza-
tára az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-

ványhoz. A pályázat sikeres volt, így 
a Gyöngyszem Tagóvoda (Bp. XX. 
Vörösmarty u. 91.) udvarán egy 
7×14 méteres műfüves sportpálya 
épülhet idén. Pesterzsébet Önkor-
mányzata 2 millió 850 ezer forinttal 
járul hozzá a beruházáshoz, vala-
mint 15 évre vállalja a pálya kar-
bantartási költségeit – határoztak a 
képviselők.      Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

MEGHÍVÓ

Tisztelt Szülők!
Ezúton hívjuk és várjuk Önöket központi szülői értekezletünkre, 
amelyet a leendő első osztályos tanulók szülei részére szervezünk.

A szülői értekezlet időpontja: 2017. január 31. (kedd) 17 óra 
A rendezvény helyszíne: Csili Művelődési Központ színházterme                                                   

(1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.)
A szülői értekezleten részt vesz Szabados Ákos polgármester, 

dr. Szöllősiné Vári Zsuzsa, a XII. kerületi Nevelési Tanácsadó vezetője, 
Bak Ferenc Külső-Pesti tankerületi igazgató, valamint a XX. kerület 

államilag fenntartott és működtetett intézményeinek igazgatói 
és a leendő első osztályos tanítók.

Az értekezlet témái:
1) Szabados Ákos - Köszöntő

2) dr. Szöllősiné Vári Zsuzsa – Az iskolaérettség kritériumai
3) Bak Ferenc – A beiskolázás jogi szabályozása

4) Kérdések - válaszok

Tisztelettel:
Bak Ferenc

igazgató

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, 

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: 2017. 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

Testületi ülésen történt

Marcell az év első pesterzsébeti babája

Január 16-án köszöntötte Szabados Ákos polgármester Pesterzsébet első újszülött-
jét. Fejes-Tóth Marcell január 1-jén, éjfél után 35 perccel, a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházban látott napvilágot, 51 centiméterrel és 3,1 kilogrammal. Édesanyja, Ko-
vács Krisztina és édesapja, Fejes-Tóth Attila a Szerencsejáték Zrt.-nél dolgoznak, 
és igen szerencsések, hogy immár három fiúgyermek boldog szülei lehetnek.       y-

Fotó:   Zsarnóczky Gyula
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– Milyen évet zárt 2016-ban 
Pesterzsébet Önkormányzata?

– A hagyományos újévi koncer-
ten idén is volt alkalmam magam és 
a képviselő-testület nevében átadni 
az önkormányzat jókívánságait, és 
valamennyi vendégnek boldog új 
esztendőt kívánni. Ezt az újságon 
keresztül is szeretném megtenni va-
lamennyi kerületi lakos felé.

A koncerten is elhangzott a tava-
lyi év rövid értékelése, amely szerint 
költségvetési célkitűzéseinket na-
gyobbrészt sikerült teljesítenünk, és a 
képviselő-testület által elhatározott 
vállalások mind a bevételi, mind a 
kiadási oldalon teljesültek.

A már megszokott kulturális 
rendezvényeink tavaly is jó színvo-
nalon valósultak meg, sőt, még si-
került is bővítenünk programjaink 
sorát – többek között a nagy sikerű 
interaktív Városháza-bejárással, il-
letve Nagy Győry István szobrának 
avatásával.

A beruházások, felújítások fóku-
szába tavaly a közterületek rendbe-
tétele került, a tervezett munkákat 
sikerült megvalósítani, és ami leg-
alább ennyire fontos, hogy a visz-
szajelzések szerint a lakosság elé-
gedetten vette birtokba a megújult 
parkokat.

A mögöttünk hagyott évet sok 
szempontból sikeresnek tekintem. 
A tényekre támaszkodva tudom el-

mondani, hogy a mindenkit érintő 
közbiztonság tovább javult Pester-
zsébeten, mind a gépkocsilopások, 
mind a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények, mind pedig a betö-
rések száma jelentősen csökkent. A 
jó eredményekben biztosan szerepet 
játszott a rendszámfelismerő rend-
szer kiépítésének elkezdése, a térfi-
gyelő rendszer bővítése.

– Idén milyen eseményekre, mi-
lyen változásokra számíthatnak az 
itt élők?

– Az itt élők hangulatának, biz-
tonságérzetének további javítása 
érdekében folytatni fogjuk a tér-
figyelő kamerarendszer bővítését, 
emellett a rendvédelmi osztály 
munkatársai mobil kamerákat is 
kihelyeznek a frekventált terüle-
tekre.

Ahogy 2016-ban, úgy 2017-ben is 
a kulturális események egy része az 
évfordulókhoz kötődik majd. A Csili 
Művelődési Központ például idén 
ünnepli 100. születésnapját, ez al-
kalomból augusztus végétől egyéves 
programsorozattal készülnek.

Az idén is folytatódnak beru-
házásaink, felújításaink. Ezek közé 
tartozik a már említett Csili Mű-
velődési Központ, ahol az évfor-
dulótól függetlenül is szükséges jó 
néhány korszerűsítést és karbantar-
tást elvégezni. A téli időszak egyik 
fontos tapasztalata egyébként, 

hogy a kerületi intézményekben 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
karbantartások megszervezésére 
és a munkálatok ellenőrzésére, így 

elkerülhetőek az 
elmúlt időszakban 
több helyen is be-
következett meg-
hibásodások.

Visszatérve a 
nagyobb tervek-
hez, a városképet 
alapvetően be-
folyásoló Szent 
Erzsébet tér re-
konstrukciójának 
terveztetésén dol-
gozunk. Ez már 
több éve napiren-
den lévő célunk, 
mint ahogy készü-
lünk a sétáló utca 
meghosszabbításá-
ra, valamint arra, 
hogy gyalogos-ke-
rékpáros kapcso-

latot biztosítsunk a Duna-parttal és 
a Gubacsi teleppel.

A Duna-parton is várhatóak 
további változások: folytatódik a 
Hullám Csónakházak felújítása, és 
remélhetően 2017-ben a már elké-

szült csónakház mint vendéglátó-
hely és konferenciaközpont meg-
nyitja kapuit. 

Úgy tűnik, hogy a Pesterzsébeti 
Jódos-sós Gyógyfürdő rekonstruk-
ciója elkezdődhet 2017-ben, amely 
hosszú évek óta napirenden lévő 
lakossági igény, kormányzati ígéret, 
és amelyet az önkormányzat is támo-
gat.  Többször fordultunk a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-hez, il-
letve a Fővárosi Önkormányzathoz.

– Idén január 1-jétől az általá-
nos iskolák teljes mértékben ál-
lami fenntartásba kerültek. Ezzel 
kapcsolatban milyen feladatok áll-
tak az önkormányzat előtt?

– Decemberben zökkenőmen-
tesen lezárult az iskolák átadása. 
Reméljük, hogy az oktatási intézmé-
nyeink és az önkormányzat között 
meglévő élő és interaktív kapcsolat 
a továbbiakban is megmarad, annak 
ellenére, hogy már fenntartói sem 
vagyunk az épületeknek.

Újjáalakult a KLIK is, létrejött 
a Külső-pesti Tankerület, melynek 
vezetőjével jó kapcsolatot ápolunk. 
Nem véletlen, hogy január 31-én 
17 órai kezdettel közös szervezés-
ben szülői értekezletre várjuk a 
Csili Művelődési Központba a le-
endő első osztályosok szüleit, ahol 
választ kaphatnak a beiskolázással, 
az iskolaérettséggel kapcsolatos 
kérdéseikre.

– Ahogy említette, tavaly a fel-
újítások fókuszában a lakótelepi 
zöldfelületek rendbetétele került. 
Idén milyen tervek vannak ezen a 
területen?

– Folytatni kívánjuk ezeket a 
beruházásokat, ezzel párhuzamo-
san pedig fasorfelújítási munkákat 

végzünk majd a Mártírok útján és 
a Nagysándor József utcában. A la-
kosság tapasztalhatta, hogy az elmúlt 
ősszel több száz fát ültettünk ki kerü-
letszerte. 

Ezúton is kérem azokat a lakoso-
kat, akiknek erre módja és lehetősé-
ge van, hogy a fiatal fák ápolásában 
és állapotuk megóvásában legyenek 
segítségünkre, hiszen azok igénylik a 
törődést és a gondozást.

Sz. A.

Idén elkezdődhet a gyógyfürdő korszerűsítése
Mind a lakosság, mind a városvezetés és a képviselők hosszú évek óta várják, 
hogy végre felújítsák a Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdőt. A beruházás, 
úgy tűnik, idén valóban elkezdődhet – tudtuk meg Szabados Ákos polgármes-
tertől, aki a tavalyi évet értékelte és az idei terveket ismertette lapunknak. 
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Idén is folytatódik a közterületek megújítása
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Tájékoztatjuk a kerület 
lakosságát a helyi önkor-
mányzati adókkal kapcso-
latban 2017. január 1-jén 
hatályba lépő változások-
ról, illetve egyéb adózással 
kapcsolatos tudnivalókról:

Gépjárműadó:

Jelentős változás a gép-
járműadó törvénynek az 
adómentesség bővítésére 
irányuló módosítása: 

Az adómentesség a súlyos 
mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő adóalany-
ra terjed ki. Fogalma: „súlyos 
mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő az a 
személy, aki a súlyos mozgás-
korlátozott személyek közle-
kedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 2016. április 1-jén 
hatályos 2. § a) pontja szerint 
súlyos mozgáskorlátozottnak 
vagy 2. § h) pontja szerint 
egyéb fogyatékossággal élőnek 
minősül, és ezt a tényt az ott 
meghatározott szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás, iga-
zolás, hatósági határozat má-
solatával igazolja.”

 Építményadó:

Az alábbival bővült az 
építményadó alóli men-
tesség: „az atomenergiáról 
szóló törvény szerint kizá-

rólag a radioaktív hulladék 
elhelyezésére, a kiégett 
nukleáris üzemanyag táro-
lására használt építmény”.  

Az építményadó kö-
telezettség keletkezésére 
vonatkozó jogszabály ki-
egészült: a bejelentéshez 
kötött épület felépítésének 
megtörténtéről szóló ható-
sági bizonyítvány kiadását 
követő évtől keletkezik az 
adókötelezettség. 

Telekadó:

Mentes a telekadó alól 
a mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telek, 
melynek fogalmi megha-
tározását a Htv. értelmező 
rendelkezésének 15. pontja 
tartalmazza.

A telekadó hatálya alá 
nem tartozik a víztározó, 
bányató. Pontosításra ke-
rült a tulajdonos fogalma.  

A képviselő-testület a 
hatályban lévő helyi épít-
mény- és telekadó évi mér-
tékét nem változtatta meg. 

Előbbieknek megfelelően 
2017. január 1-jétől az épít-
ményadó évi mértéke tovább-
ra is 1658,-Ft/m2 ,  a telekadó 
évi mértéke 301,-Ft/m2. 

Az építmény- és telek-
adóról az egyenlegértesítőt 
és csekket február hónap-
ban küldjük az adóalanyok 
részére. 

A 2017. január 1-jei ál-
lapot alapján a hatósági 
adatszolgáltatás szerinti adó-
alanyok részére a gépjármű 
egyenlegértesítőt, határoza-
tot, csekket 2017. február 
hónapban kezdjük küldeni.

A talajterhelési díj be-
vallását a 2016. évi vízfo-
gyasztásról 2017. március 
31-ig kell benyújtani és a 
díjat megfizetni. A bevallá-
si nyomtatványt és csekket 
február elején küldjük ki a 
nyilvántartás szerinti díjfize-
tők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

A magánfőző a desztil-
lálóberendezés feletti tulaj-
donszerzést, valamint a be-
jelentett adatokban történt 
változást az azt követő 15 
napon belül köteles bejelen-
teni a lakóhelye szerinti ön-
kormányzati adóhatósághoz. 
2016. évtől változás, hogy 
párlat adójegyet a vámha-
tóságtól lehet igényelni.

Az adókötelezettség ke-
letkezését, változását és 
megszűnését az adóhatóság 
felhívása nélkül önként, 
bevallás benyújtásával kell 
bejelenteni építményadó, 
telekadó és talajterhelési 
díj ügyekben. Gépjárműadó 
esetén a jármű eltulajdoní-
tását, mentességgel kapcso-
latos változást ugyancsak 

bevallás útján kell bejelen-
teni.Korábbi tájékoztatása-
inkban is hírt adtunk arról, 
hogy az építményadó ese-
tében az adó tárgya a lakás 
és a nem lakás célú épület, 
épületrész.

A törvényi mentessé-
geken túl kerületünkben a 
lakás célú építmények kö-
zül mentes a „valamennyi 
magánszemély tulajdonos, 
haszonélvező, illetve közeli 
hozzátartozója által lakott 
olyan lakás, ahol a magán-
személy tartós ottlakásra 
rendezkedett be, életvitel-
szerűen ott lakik. Életvitel-
szerűen lakásként használt 
ingatlan: a tulajdonos olyan 
lakása, ahol az életviteléhez 
szükséges tevékenységet (ét-
kezés, főzés, mosás, családi 
élet szervezése, közüzemi 
szolgáltatások igénybe vé-
tele, elérhetőségi címkénti 
megjelölése, stb.) rendsze-
resen, legjellemzőbben foly-
tatja és máshol, nincs olyan 
lakás, amelyet ténylegesen 
az életviteléhez szükségesen 
használ.”

A lakás adómentességé-
hez a fenti feltételeknek kell 
megfelelni. 

A bevallási kötelezett-
ség késedelmes teljesítése 
mulasztási bírság kiszabását 
vonja maga után.

Amennyiben adóellen-
őrzéssel kerül megállapí-

tásra az adó, illetve a díj, 
úgy az adóhiány mellett a 
törvény szerinti adóbírság 
és késedelmi pótlék is kisza-
básra kerül.

Az adóügyi nyom-
tatványok (bevallások), 
rendeletek letölthetők a 
pesterzsebet.hu honlapról 
(az építményadó rendelet 
száma: 40/2012 (XII.07.) 
Ökr., a telekadó rendelet 
száma: 41/2012. (XII.07.) 
Ökr.)

Érdeklődni lehet szemé-
lyesen (1201 Budapest Kos-
suth L. tér 1. fsz. 25.), vagy 
telefonon a következő szá-
mokon:

Helyi építmény- és telek-
adó: 283-0640/1250, 1252, 
1254.

Gépjárműadó: 283-
0640/1258, 1257, 1025

Talajterhelési díj: 283-
0640/1250,1225 

Ezúton mondunk köszö-
netet azon adózóinknak, 
akik bevallási és adófizetési 
kötelezettségeiknek határ-
időben eleget téve segítik 
munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri 

Hivatal
Hatósági Osztály

Adócsoportja

A hagyományokhoz 
híven idén is kará-
csonyi ünnepség 

keretében vehetett át kará-
csonyi ajándékot 50 pester-
zsébeti nagycsalád Pester-
zsébet Önkormányzata és 
Pintér Gyula, kerületünk 
mecénása jóvoltából.

A Csili Művelődési Köz-
pont színháztermében ren-
dezett ünnepségen december 
13-án délután Szabados Ákos 
köszöntötte a vendégeket, kí-
vánt nekik áldott, békés kará-
csonyt és boldog új esztendőt.

A beszédet követően a 
Fit Dance SE bemutatóját 

és a Lázár Vilmos Általános 
Iskola 4.b osztályosainak 
jelenetét nézhették meg a 
vendégek.

A Csiliben tartott ösz-
szejövetelen megjelent 

családok a műsor után a 
helyszínen vették át a tar-
tósélelmiszer-csomagokat, a 
többi család a polgármesteri 
hivatalban kapja meg a név-
re szóló ajándékot.            Sz.

Adóhírek 2017

Ajándék a nagycsaládosoknakFogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő fogadóórája február 
5-én, csütörtökön 17 órától lesz 
az MSZP Pesterzsébeti Önkor-
mányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  
84/A).

Kedves Budapestiek, Pesterzsébetiek!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága?

Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával 
a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványt!

Adószáma: 18255171 – 1 – 43
Köszönettel: PKK Kuratóriuma
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A koncert előtt a tradí-
cióknak megfelelően Sza-
bados Ákos polgármester 
köszöntötte Pesterzsébet 
Önkormányzata és képvi-
selő-testülete nevében a 
vendégeket. – Az önkor-
mányzati képviselők és a 
kerületi polgármesterek 

nem aggódnak a 2017-es év 
miatt, abban bízunk, hogy 
sikeres esztendő elé nézünk. 
Költségvetésünk teljesülését 
figyelembe véve nyugodt 
szívvel mondhatom, hogy 
Pesterzsébet a 2016. évet 
is sikeresen zárta, célkitű-
zéseinket jelentős részben 

teljesítettük. Úgy ítélem 
meg, hogy a közös munka 
az elmúlt évek során erősí-
tette azt az összetartozást, 
azt a lokálpatrióta érzést, azt 
az otthonszeretetet, amely 
jellemző az itt élőkre, az itt 
tevékenykedőkre. Az ösz-
szekapaszkodás, a közös 
munkavállalás az, amiben 
bízhatunk 2017-ben is. Azt 
kívánom Önöknek, család-
juknak, hogy az előttünk 
álló esztendő egészségben, 
boldogságban teljék, és le-
gyen sikerekben gazdag 
nemcsak a Pesterzsébe-
ten és hazánkban, hanem 

a világban élő 
valamennyi ma-
gyar számára is 
– mondta, vége-
zetül hozzátette: 
– A mai koncert 
az elmúlt évek-
hez képest kicsit 
rendhagyó lesz, 
ugyanis vidá-
mabbra, vagy 
inkább könnye-
debbre vesszük a 
figurát.  Remé-
lem, ez a köny-
nyedség jellem-
ző lesz az egész 
évükre.

Szabados Ákos beszé-
dét követően Ecsedi-Nagy 
Andrea protokoll- és sajtó-

felelős konferálta fel a kon-
cert résztvevőit: a Stúdió 11 
Zenekart, az Inversedance 
táncosait, valamint az est 
házigazdáit, egyben énekes 
fellépőit, Balássy Bettit és 
Varga Ferit.

A koncerten a zenészhá-
zaspár klasszikus és örökzöld 
külföldi és magyar slágereket 
énekelt a zenekar kísére-
tében, a táncosok közre-
működésével. A program 
résztvevői először láthatták, 
hallhatták a Balássy Bet-
ti, Wéber Zsófi és Wéber 
Helga alkotta új formációt, 
amely fergeteges hangulatot 
teremtett az 50-es évekbeli 
amerikai dalokkal.

y.a.

A békesség és a szere-
tet jegyében szervez-
te idei karácsonyi 

ünnepségét a Pesterzsébeti 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat december 20-án a 
Csili színháztermében. A ren-
dezvényen Lakatos Attila el-
nök köszöntötte a megjelent 
iskolásokat és családokat, 
majd átadta a szót Szabados 
Ákos polgármesternek és 
Juhász Lajosné alpolgármes-
ternek, akik a gyerekeknek 
jó szórakozást, a pesterzsébeti 
családoknak pedig békés ka-
rácsonyt kívánt.

Az egész délelőtt tartó 
program műsorvezetője La-
katos Viktória volt. A Zrínyi 
Miklós és a Tátra Téri Álta-
lános Iskola diákjainak kará-
csonyi műsorát, valamint a 
Karaván Színház Banyame-
sék című előadását tekint-

hették meg a vendégek. Fel-
lépett továbbá Nagy Adri, 
Blézi Balázs és Kollányi Zsu-
zsa, az ünnepség sztárven-
dége pedig Bódi Csabi volt, 
aki igazi koncerthangulatot 
varázsolt a gyerekekkel teli 
színpadon.

Az ünnepségen részt vett 
négyszáznegyven gyerek-

nek mikuláscsomaggal ked-
veskedett a szervező roma 
nemzetiségi önkormányzat, 
100 nagycsaládos karácso-
nyi előkészületihez tartós 
élelmiszercsomaggal járultak 
hozzá, 75 családhoz pedig 
cipősdoboz ajándékot juttat-
tak el a nap folyamán.

y.a.

December 13-án tar-
totta a Kapitány-
pusztai Nappali 

Melegedő karácsonyi ün-
nepségét, amelyen Szabados 
Ákos polgármester köszön-
tötte a megjelenteket Pest-
erzsébet Önkormányzata és 
a képviselő-testület nevében. 
Az önkormányzat és Pintér 
Gyula, Pesterzsébet mecé-

nása jóvoltából idén is 60 
darab, tartós élelmiszert, tisz-
títószereket és szaloncukrot 
tartalmazó ajándékcsomagot 
osztottak szét az ünnepségen 
részt vevő képviselők a mele-
gedő „lakóinak”, akik ezután 
– Fóti András támogatásának 
köszönhetően – meleg ünne-
pi ebédet fogyaszthattak el.

y.

Zenés újévköszöntés

Ünnep és segítség Karácsonyi csomag

Pesterzsébet Önkormányzata január 7-én pezsgős koccintás-
sal, koncerttel és állófogadással kedveskedett Pesterzsébet 
társadalmi és közéleti személyiségeinek. Az évről évre ha-
gyományosan megrendezett esemény egyik újdonsága volt, 
hogy belépőjegy vásárlásával már az erzsébeti lakosok is 
részt vehettek a koncerten, a másik pedig, hogy idén a köny-
nyedebb műfajoké volt a főszerep. 
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Tisztelt Lakosok!

A téli időszakban különös figyelmet kell fordítani a kihűlés, fagyha-
lál és a fagyási sérülések megelőzésére. Különösen fontos annak ismerete, 
hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban áll fenn, hanem belső térben 
is, ha tartósan 14 oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk – elsősorban idő-
sek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén.

Kérjük, hogy figyeljenek a környezetükben élőkre, az utcára szorult 
hajléktalanokra, főleg az egyedül élő idős emberekre.

A lehűlt szervezetű ember mozgása lassú, beszédhangja mélyül, aluszé-
kony, környezetével nem törődik, nincs fájdalma, közérzetét jónak tartja.

Az elsősegélynyújtás során a sérültet minél előbb szélvédett, meleg 
helyre kell vinni és azonnali orvosi segítséget kell kérni, a sérült felme-
legítését csak fokozatosan szabad végezni! 

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy:
- amennyiben közterületen magatehetetlen, rosszulléti állapotban 

lévő személyt talál, értesítse a Mentőszolgálatot (telefonszám: 104. 
Segélyhívó: 112)!

- amennyiben fűtetlen lakásban élő emberekről, családokról van 
tudomása, tegyen bejelentést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
(Budapest XX., Lajtha u. 5-7., telefon: 283 0283, 283 0227, Mobil: 06-20-
514-83-27)!

A fővárosi hajléktalanellátásról információ kérhető a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársaitól (Budapest XX., Lajtha L. u. 5-7., tele-
fon 283 0227, 283 0283, mobil: 06 20/515 08 27).

Éjszakai időszakban információ kérhető a Család- és Gyermekjóléti 
Központ készenléti szolgálatától (telefon: 286 3048).

Hajléktalan személyek segítséget kérhetnek a Keresztény Advent Kö-
zösség Szociális Szolgálata Alapítvány Nappali Melegedőjében (Budapest 
XX., Kapitánypuszta, tel: 286-06-01).

A kerületi Szociális Foglalkoztató is lehetőséget biztosít a közfoglalkoz-
tatott dolgozók, valamint a rászorulók melegedésére, forró tea biztosításá-
val, valamint az intézmény melegedő helységében télikabátokat, pulóvere-
ket is biztosítanak szükség esetére.

Szabados Ákos
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az extrém hideg szempont-
jából különösen nagy koc-
kázatnak vannak kitéve az 

idősek, csecsemők, kisgyermekek, 
krónikus betegségben szenvedők, fizi-
kálisan vagy mentálisan korlátozot-
tak, szociálisan hátrányos helyzetűek, 
hajléktalanok, valamint a munkáju-
kat szabad ég alatt végző dolgozók.

Nagy terhet hordoznak a Szoci-
ális Foglalkoztató közterületen dol-
gozó munkatársai. Sokan a nehéz 
lakhatási körülményeik, fizikai álla-
potuk miatt nehezebben birkóznak 
meg a hideggel, mint egy átlagos kö-
rülmények között élő család. 

A Szociális Foglalkoztató igyek-
szik megoldani a dolgozók mele-
gedését, és forró tea osztásával is 

igyekszünk segíteni. Sajnos többször 
korlátokba ütközünk.

Köszönjük a Csili Művelődési 
Központ és az egészségügyi intéz-
mények segítségét, hogy dolgozóink 

pihenőidejüket fűtött helységben 
tölthetik. 

Intézményünk melegedő helyi-
ségében télikabátok, pulóverek ve-
hetők át, de más rászoruló igénye 

esetén pl. takaró beszer-
zésében is segítünk. A 
CBA előtti lépcsőnél ha-
sonló akciót hirdetnek 
civil kezdeményezők.

Kérjük a közintéz-
mények és szolgáltatók 
támogatását, hogy a 
különös hideg időjárás 
alatt dolgozóink, de más 
nehéz helyzetű emberek 
is rövidebb időre meg 
melegedhessenek helyi-
ségeikben.

A Szociális Foglalkoztató több napos 
megfeszített munkájának köszönhe-
tően december elején megtisztult az 
illegális szemétkupacairól „hírhedt” 
Béga utca.

Az itt lerakott illegális hulladé-
kok legnagyobb része egyértelműen 
vállalkozói tevékenységből szárma-
zó építési és egyéb hulladék, egyéb 
állati eredetű hulladékok (pl.: toll), 
melyeket teherautókról borítanak le 
az út mellé. Több olyan burgonyás 
zsákot, gyümölcsös, zöldséges rekeszt 
is találtak, melyek a nem olyan mesz-
sze lévő nagybani piacra utalnak. A 

munkát nehezítette a rendkívül hi-
deg időjárás. 

A takarítás 
során mintegy 
50 köbméter 
építési törme-
léket és 160 
köbméter  ve-
gyes szemetet 
szállítottak el. 
Az út átlátható-
ságának érdeké-
ben a Szociális 
Foglalkoztató 
munkatársai az 
út menti nö-

vényzetet, a fákat és bokrokat is visz-
szavágták.

Az elszállított hulladékon felül 
még sajnos így is maradt legalább 
100-150 köbméter hulladék az út 
menti négyméteres sávokon túl, 
amelyet sajnos már nem lehetett 
kézi erővel megmozgatni.

Az illegális hulladék hatalmas 
mennyiségén kívül a legelkeserítőbb 
az, hogy a takarítási munkálatokat 
sem tisztelték a szemetelők, ugyanis 
az éjszakák során újabb szemétkupa-
cokat helyeztek el. Ennek fényében 
az a nagy kérdés, hogy Pesterzsébet 
lakossága mit szeretne, az időt és fá-
radságot nem kímélő takarítás ered-
ménye vajon meddig fog tartani?

A rendkívüli hideg időjárás a köz-
területi vízhálózatot is próbára teszi.  
Több helyszínen, ahol nincs meg a 
kötelező min. 0,8 m-es földtakarás, 
előfordulhat a vízhálózat sérülé-
se, elfagyása. Kérjük a lakosságot, 
amennyiben valahol vízfolyásra uta-
ló jeleket észlelnek, azonnal keressék 
a Szociális Foglalkoztatót a 06/1285 
84 74 telefonszámon, ahol munka-
társunk várja a bejelentéseket.  

Egyben felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a védőtávolságtól 
függetlenül sérülhetnek csapok, 
egyéb rendszerek. A későn észrevett 
vízfolyás keményen próbára teszi a 
tulajdonos pénztárcáját!

Az extrém téli hideg időjárás és kerületünk védőhálója    

Több mint 200 köbméter illegális hulladék
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Már a kilenc új tagunk is részt 
vett a 2016. január 26-i közgyűlé-
sünkön, amelyen meghatároztuk a 
2016. évi programunkat is, amely 
igazodott az egyesület alapszabályá-
hoz, valamint Pesterzsébet aktuális 
és jubileumi eseményeihez.

A Csili Művelődési Központban 
megtartott előadások során meghí-
vott előadónk volt Pesterzsébet fő-
építésze, Trummer Tamás, mert te-
lepülésünkön egyidejűleg több olyan 
fejlesztés is folyamatban van, amely 

megváltoztathatja ke-
rületünk jövőjét. A 
pacsirtatelepi Ma-
gyarok Nagyasszonya 
tere közelében a Tö-
rök Flóris Általános 
Iskola helyén épül az 
Apor Vilmos Kato-
likus Főiskola. Elké-
szült az önkormány-
zati pályázat a Hullám 

Csónakházak felújításának második 
ütemére. A fejlesztéseket a város-
védők az észrevételek és javaslatok 
megfogalmazásával, valamint a pro-
jektek népszerűsítésével segítik.

Az előadásaink során a tagság 
szavazatai alapján bemutatásra ke-
rült a nagyapámról készült, „Óváry 
Arthur pesterzsébeti építész” című 
film, és különböző témákban vetí-
tett képes előadásokra került sor.

Pesterzsébeten a városvédők 
szervezésében 2016. szeptember 18-

án, a Kulturális Örökség Napján a 
10 éves Rátkay-Átlók Galéria és a 
szomszédos Klapka téri református 
gyülekezeti épület kapui nyíltak 
meg. A rendezvény kiemelt témája 
volt továbbá Görgey Artúr halálá-
nak 100. évfordulója és az Osztrák-
Magyar Monarchia az I. világhábo-
rúban a Cattarói-öbölben véghezvitt 
győztes ütközetei. A kiemelt témák-
hoz helyi érdekességeket is kap-
csoltunk. Az épületlátogató séta 
tartalmi eseményeiről a „Budapesti 
Városvédő Egyesület Pesterzsébeti 
Csoportja” nevű Facebook oldalon 
5 részes sorozatban számoltunk be.

Pesterzsébet Önkormányzata 
2016. november 5-én Nagy Győry 
István születésének 150. évforduló-
ját szoboravatással ünnepelte meg, 
aki 1898-tól 1924-ig Erzsébetfalva 
főjegyzője, majd 1931. évi nyugdíj-
ba vonulásáig Pesterzsébet helyettes 
polgármestere volt. Nyugdíjba vo-
nulásakor a képviselő-testület Nagy 
Győry Istvánt a város díszpolgárává 
választotta, és még életében róla ne-
vezték el az akkori Csillag utcát.

A szoboravatás után következett 
a 110 éves Városháza padlástól a 
pincéig interaktív bejárása, amely-
nek lebonyolításában a pesterzsé-
beti városvédők is jelentős szerepet 
vállaltak. Négy tagunk az épületbe-
járásban való lelkes és aktív rész-
vételért „Elismerő emléklap” tu-
lajdonosa lett, a városvédő csoport 
szakmai munkáját Szabados Ákos 
polgármester köszönő levéllel jutal-
mazta.

Óváry Gábor csoportvezető

Erősödő helyi hagyományőrzés

MOZAIK

1976-1990 között volt Pester-
zsébet első embere, a kerület utolsó 
tanácselnöke. 14 éven át irányítot-
ta legjobb tudása szerint lakóhelyét, 
melyhez gyermekkora óta kötődött. 
A rendszerváltást követően is elis-
merően és tisztelettel szóltak róla a 
kerület lakosai, a polgármesteri hi-
vatal munkatársai.

Legjelentősebb feladatai közt em-
líthetjük a közművek fejlesztését, a 
járdák, a víz- és gázvezeték-hálózat 
kiépítését, a lakótelep építésének 
elindítását. 

A közigazgatási munka korsze-
rűsítéseként a fővárosban először 

létesített polgárbarát ügyfélszolgálati 
irodát a tanácsházán.  

Kiemelten támogatta a kerü-
leti művészeket. Tanácselnöksé-
ge idején hozták létre a Gaál Imre 
Galériát, építették fel a soroksári 
szakorvosi rendelőintézetet, a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházat és több 
kerületi iskolát. Testvérvárosi kap-
csolatot kezdeményezett a németor-
szági Nürtingennel, és életre hívta a 
Német Nemzetiségi Gimnáziumot. 
Alapító tagja volt a Páneurópai Szö-
vetségnek.

Nyugdíjba vonulása után is figye-
lemmel kísérte a kerület közügyeit. 

Polgármester utódai számítottak ta-
pasztalataira, a magisztrátus tagjai 
közé választották. 

2003-ban a képviselő-testület 
Pesterzsébet díszpolgára címmel is-
merte el a köztiszteletnek örvendő 
városvezető kerületért végzett mun-
kásságát.

Életének 80. évében, 2016. de-
cember 31-én, hosszan tartó beteg-
ség után otthonában hunyt el. 

2017. február 2-án, csütörtökön 
16.30 órakor a Gaál Imre Galériában 
(Bp. XX. Kossuth L. u. 39.) emléke-
zünk Eőssi-Gyulai Gusztáv személyé-
re, munkásságára. 

Várjuk mindazokat, akik ismer-
ték, tisztelték őt.

Pesterzsébet Önkormányzata

„Az ismert meteorológus, humán-
ökológus, könyvszerző, volt fővárosi 
és  kerületi képviselő, valamint az at-
létikai szövetség tagja, Rábai Attila, a 
névnapján délelőtt is futni indult, nem 
messze a házunktól a zebrán elgázolta 
egy személyautó, a kórházban sajnos 
nem tudtak segíteni rajta, délután 
meghalt” – tudatta mély fájdalommal 
Rábai Attila özvegye, Rosta Erzsébet.

Elhunyt Eőssi-Gyulai Gusztáv 

Elhunyt Rábai Attila

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Városvédő Csoport tagjai 
kellemes érzésekkel tekinthetnek a 2017-es év elé, hiszen a múlt évre vonat-
kozóan is jelentős eredményekről számolhatunk be. A teljesség igénye nélkül 
néhány tevékenységünkről teszek említést, amely elősegítette Pesterzsébe-
ten a helyi hagyományőrzés erősödését.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola látványterve
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„Ti magatok is mint élő kövek épül-
jetek fel lelki házzá…”, olvassuk a 
Bibliában (1 Pét 2,5).

Ilyen boldog lelki építkezésben 
voltunk együtt 2016 adventjében 
Klapka téren. Két ünnepélyes is-
tentiszteleten, december 11-én 10 
órakor a „Hittanórások, óvodások 
karácsonytváró ünnepélyén”, majd 
18-án a „Gyülekezeti karácsonyes-
ten” változatos műsorral készült lel-
künk az égi, az örök, az el nem fogyó, 
a tiszta szeretet befogadására, az Úr 
Jézus földi eljövetelének megünnep-
lésére, átfogva időseket, fiatalokat 
egyaránt. Megfogadtuk Wass Albert 
költői lelkének biztatását:

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek!”
Nagy buzgalommal tettük ezt 

felépülő templomunk altemplomá-
ban, melyet már nem sokáig kell 
kettős funkcióval használnunk, hol 
szakrális templomtérnek, hol gyüle-
kezeti teremként. A két vasárnapon 
szolgált az ismét rendkívül népes 
gyülekezetben a Klapka téri Ének-
kar, az Ifjúsági zenekar,  mintegy 90 

gyermek, ifjú 
(gimnáziumok-
ból, a Gyöngy-
szem és a  Zöld 
oviból, a Vö-
rösmarty Mi-
hály Általános 
Iskolából, ahol 
egy műsor-
számmal mi is 
hozzájárultunk 
a szép iskolai 
ünnepélyhez), 
akik lelkesen 
hangolódtak rá 
a színpadi sze-
repekre, kor-
hű öltözetben, 
korhű eszkö-
zökkel, színtér-
rel, zenei kísé-
rettel, illetve Pintér Béla csodálatos 
énekalátétjével.

Előadásukban verseket, éneke-
ket, bibliai és irodalmi jeleneteket, 
valamint két karácsonyi színjátékot, 
a „Csavargók éjszakája”, és „Ki me-
het a mennybe?” címűt láthattunk.

A gyermekekben, fiatalokban 
egy vallásos, egészséges lelkű, a jó-
ért, a nemesért tenni akaró és tenni 
tudó nemzedék sarjad. Őket látva 

sok szülő és nagyszülő szeme, lel-
ke fényesedett át. Kérjük most is a 
kedves szülőket, hogy jöjjenek, áll-
janak mellénk, egyházi szolgálatuk-
kal segítsék jó Istenünk jó ügyét egy 
lelkibb világért. Reméljük, hisszük, 
hogy öröm volt szolgálatunk, ünnep-
lésünk felett a Mennyekben is!

Köszönünk szépen minden áldo-
zatos segítséget a presbitereknek, 
szülőknek! A díszletfestést Atkári 

Győzőné Annamáriának, a Vö-
rösmarty tanárnőjének, a fotózást 
Gályász Ferencnek, az asztalterítést, 
a sok süteményt a Női Körnek, a 
gyülekezeti családoknak. Adja Isten, 
hogy mindez szép emlékké szente-
lődjön bennünk és buzdítson hívő, 
békés, és dolgos hitvalló életre a 
reformáció 500 éves évfordulójának 
esztendejében.

Veress Gábor

A Pesterzsébeti Evangélikus Egy-
házközség 90 évvel ezelőtt a várostól 
kapott telekre templomépítési pályá-
zatot írt ki, amit Óváry Arthur nyert 

meg. Az alapkőletétel 1926. június 
6-án megtörtént, és ami csodaként is 
említhető, hogy néhány hónap alatt 
a templom elkészült. A templomot 

Raffay Sándor püspök szentelte fel 
1926. december 26-án. Az evangéli-
kus templomot a háború utáni béke-
vágy kifejezéseként, a Béke templo-
mának nevezték el. 

Óváry Arthur a tervében követ-
te az evangélikus templomépítészet 
egyszerűségét, az egyszerű formákat, 
a világos falakat és díszítő elemként 

a fény és árnyékhatás szépségét te-
remtette meg. 

A templom felszentelésének 90. 
évfordulójának alkalmából rende-
zett megemlékezésen, 2016. de-
cember 26-án feleségével vett részt 
Gáncs Péter, az Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke. A püspök úr fele-
sége gyermekként az Óváry Arthur 
által megtervezett pesterzsébeti pa-
rókiának emeleti lakásában lakott, 
ugyanis édesapja, dr. Hafenscher 
Károly a Béke templomában segéd-
lelkész volt.

A jubileumi megemlékezésen 
a templom orgonáján a 93 éves 
Bencze István játszott, aki 1938 óta 
a gyülekezet orgonistája. Az isten-
tiszteleten ünnepi beszédet mondott 
Gáncs Péter, igét hirdetett Győri Já-
nos Sámuel lelkész, köszöntőt mon-
dott Szabados Ákos polgármester.

A jubileumi rendezvényen a pest-
erzsébeti városvédők néhány tagja is 
részt vett.                                                                                      

Óváry Gábor

EGYHÁZ

Lelki építkezés Klapka téren

90 éves lett a Béke temploma
A 2016-os év bővelkedett a jelentős jubileumi eseményekben. A Nagy Győry 
István szobor avatása, valamint a 110 éves Városháza megünneplése után 
2016. december 26-án ünnepi istentisztelettel emlékezett meg a Pesterzsé-
beti Evangélikus Gyülekezet a templom felszentelésének 90. évfordulójáról. 
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Lovagias tettei között a bíráló-
bizottság megemlékezett a Kossuth 
Társaság elnökeként közel 15 esz-
tendeje vitt szerepéről, a Kossuth 
Szövetség alelnöki posztján tettekről, 
hogy ápolja a Kossuth hagyományo-
kat vetélkedők, kiállítások, illetve a 
Reformkori Napok, a Kossuth-Szé-
chenyi szónoklatversenyek, Kossuth 
Népdalköri Találkozók szervezésével, 
a történelmi viseletek és hagyomá-
nyok őrzéséről, kézműves tevékeny-
ségéről, valamint az egykori iskolájá-
ban végzett áldásos munkájáról.

– Nagyon meglepődtem a ki-
tüntetésen. Amikor megnéztem az 
interneten, kik kaptak lovagi cí-
met, szóhoz sem jutottam, hiszen 
a névsorban ott szerepel például 
Makovecz Imre és Szarka Tamás, a 
Ghymes együttes vezetője – vallotta 
be dr. Sturcz Zoltánné Vilma, majd 
részleteket árult el pörgős életéből.

A 22 év alatt, amíg a Varga művé-
szeti vezetője volt és teljes óraszámban 
tanított orosz, illetve magyar nyelvet 
és irodalmat, szervezte a néptánckart, 

a citerazenekart, az önképzőkört, a 
színjátszókört, az énekkart, az évi 32 
fellépést, külföldi fesztiválokra uta-
zást, kurátorként pályázatokat írt az 
iskola Kultúra Alapítványa nevében.

Vonzalma a mézeskalácssütéshez 
1984-ben kezdődött. 

– Amúgy sütit sütni nem sze-
rettem. Az első mézeskalácsokat 
a családnak készítettem. Meg is 
írókáztam mindegyiket, ahogy az új-
ságban állt. Akkor rádöbbentem, bár 
addig sosem próbáltam, hogy tudok 

írókázni – idézte fel a kezdeteket. 
Osztályával ellátogattak Mohácsra, 
ahol útba ejtették Lakatos László, 
a fekete fazekak műhelyét. Az ott 
látott megannyi szépségért cserébe 
sok mézeskalácsot küldött a népi 
iparművész számos csemetéjének. A 
mester levélben biztosította Vilmát, 
hogy alkotásai gyönyörűek. E levél-
lel, mint ajánlással küldte el munká-
it első ízben pályázatra.

– Harmincezer forintot nyertem, 
miközben hétezret kerestem – emlé-
kezett.

A sikere okán 
csábították, hagy-
ja a tanári pályát, 
legyen mézeskalá-
csos. De ő maradt 
pedagógus, nem 
akarta a gyerekeit 
magukra hagyni. 
Olyannyira, hogy 
egy ideig felha-
gyott a sütéssel. 
1992 óta azonban 
rendszeres pá-
lyázó, méghozzá 

eredményes, hiszen számos díjjal ju-
talmazták alkotásait.

Nyugdíjasként hatalmas lendület-
tel vetette magát a mézeskalácsozásba. 
Felkérésre 200 gyönyörűséges finom-
ságot sütött, amelyekről alig akarták 
elhinni, hogy nem géppel díszítette. 
Hasonló lehetőséget, még tanár ko-

rában, amikor 600 mézeskalácsot ren-
deltek tőle Kanadából, munkája miatt 
vissza kellett mondania. 

– Sajnálom, hogy nem előbb 
kezdtem, akkor talán mézeskalácsos 
lettem volna – merengett a múlton 
Vilma, aki nyugdíjas tanárként is 
népi játszóház-vezetőként a Csiliben 
vezeti be a gyerekeket a mézeskalá-
csozás rejtelmeibe.

A Bálna hagyományos karácsonyi 
Mézeskalácsvárosának vonatát és 
vasútállomását idén nyolcesztendős 
unokájával közösen építették.

– Balázs találta ki a vonatot, az ő 
tervei alapján aztán közösen sütöt-
tük meg.

Bevallom, rácsodálkoztam, hogy 
egy fiú mézeskalácsozik.

Vilma felvilágosított: férfi szakma 
volt ez régen, mivel nehéz begyúrni a 
kemény tésztát.

– Nagyon ügyesen rajzol és ze-
nél – mesélte unokájáról. – Volt 
honnan örökölnie, a fiam, And-
rás csellista, Anna lányom a Duna 
Táncegyüttesben táncolt, most 
néptáncpedagógus.

Sturcz Zoltánné a mézeskalács-
sütés mellett amatőr üvegfestő, se-
lyemfestő, bútorfestő, 1992-től a 
Kossuth Lajos Társaság elnöke. Ne-
véhez fűződik a kerület „Művészek 
utcája” és a Sissi német nyelvű sza-
valóverseny elindítása.

Ditzendy

Kocsándy Miklós, Torontáli Ist-
ván és Légrády Péter, a 100 Folk 
Celsius és a KTL trió zenészei egy év-
tizeddel ezelőtt nyitottak hangszer-
boltot a Csili Baross utcai oldalán. 
Hamarosan átköltöztek a jelenlegi 
helyre, ahol a színpadot kihasználva 
havi egy alkalommal örömzenélést 
csaptak.

SzAnett fellépőként járt először a 
Gitár Pontban, később felajánlották 
neki a vendéglátós rész irányítását. 
Kisvártatva magára maradt, és már 
nemcsak a söntéspult, de a keverő-
pult mögé is be kellett állnia. Úgy 
döntött, tovább őrzi a 2010-ben el-
hunyt alapító, Torontáli István basz-
szusgitáros-énekes emlékét. Mindez 
4 éve történt, akkor alakította ki a 
hely mai küllemét, amelyet a legen-

dás gitáros, Radics Béla köré szerve-
zett.

– Sokan kis Csiliként emleget-
nek minket, mert kiszolgáljuk azo-
kat, akik nem találnak nekik tetsző 
koncerteket a Csili nagyszínpadán 
– mesélte Anett, majd a Gitár Pont 
hangulatáról szólva megemlítette: 
nem ritkán három generáció bulizik 
együtt: nagyszülők, szülők, gyerekek. 
Törzsvendégeik közül kiemelte a 
rock nagyit, aki, ha kedve szottyan, 
süt egy nagy tál pogácsát, amit szét-
osztogat a koncertek alatt.

– Sokszor elkíséri unokája, aki 
egyébként nálunk tanul zenélni – 
fűzte hozzá.

Mivel a Radics Béla Emléktársa-
sághoz tartoznak, minden hónapban 
tartanak Radics Klubot. Az itt szín-

padra álló mu-
zsikusok mel-
lett rengetegen 
jelentkeznek, 
hogy szeretné-
nek fellépni, 
mert kedvelik 
a helyet, ezért 
Anettnek szin-
te sosem kell 
zenekarok után 
kutatnia.

Állandó szereplők például a Zöld 
Csillag Jazz Kft., a Gitár Pont házi 
zenekara, a Patriots Rock Band, az 
Echonald, a Come on Rock Band, 
az Oláh Dezső trió, a QuadRock, a 
Mojo WorKings, a Garda Zsuzsa – 
Benkő Zsolt duó.

Benkő Zsolt kapcsán Anett meg-
jegyezte: rengeteg jó zenész él Erzsé-
beten, és igyekeznek őket minél több 
lehetőséghez juttatni.

E szándék szellemében, Anett első 
nagy dobásaként a Gitár Pont kiköl-

tözött a népligeti SzeptEmberFesztre, 
ahol szép sikereket arattak a 
pesterzsébeti muzsikusok. A 
SzeptEmbetFeszt után nem sokkal 
saját fesztivállal, a Rocktobeer Feszt-
tel jelentkeztek, amit idén szeretné-
nek a Városháza mögötti parkolóba 
költöztetni egy hétvégére. 

A 10. születésnap másik nagy 
terve, hogy a Magyarok Nagyasszo-
nya téren zenészek és a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskar kétnapos gospel és 
rockopera koncertet adjon.

DIA

KULTÚRA

Pesterzsébet lovagja

Hangulat-karbantartó helyiség

A Magyar Kultúra Napján lovaggá ütötték a Kossuth Társaság elnökét, a mé-
zeskalácsos kézművest, a „Varga” egykori művészeti vezetőjét és tanárát, 
dr. Sturcz Zoltánné Vilmát. A Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címre a Falvak 
Kultúrájáért Alapítványnál a Kossuth Szövetség, Pesterzsébet Önkormányzata 
és volt iskolája terjesztette fel. 

Tíz éves a Gitár Pont, az egykori 100 Folk Celsius-os muzsikusok alapította 
hangszerbolt, amiből mára Deákné Szabó Anett, ismertebben SzAnett vezeté-
se alatt a főváros egyik emblematikus élőzenés, Anett szerint multikulturális 
hangulat-karbantartó helyisége vált.
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Tavaly év végén két pesterzsébetit 
köszönthetett az önkormányzat 90. 
születésnapja alkalmából.

Bartók Pálné Platz Mária né-
ven született 1926. november 25-
én Józsefvárosban, ám családjával 
már egészen kiskorában a Torontál 
utcába költöztek. Onnan a három-
saroknyira lévő Alsóteleki utcába, 
ahol megszülettek gyermekei, és 
ahol a mai napig él kisebbik lányá-
val, Gasztonyiné Fiala Évával, aki 
2011-ben vette magához az idős 
asszonyt.

Mária néni egyetlen öccse fia-
talon meghalt. Igazi nyomdász di-
nasztia volt az övék, így természetes, 
hogy Mária néni is továbbvitte szülei 
hivatását. Kezdetben több kis nyom-
dában, majd egészen nyugdíjba vo-
nulásáig a Közlekedési Nyomdában 
volt berakó.

1953-ban ment feleségül Fiala 
Ferenchez. A házaspár egyik évben 
sem hagyta ki a János ünnepélyt, a 
nyomdászok júniusi ünnepét. Két lá-
nyuk, hűen a családi hagyományhoz, 
az Akadémia Nyomdában dolgoztak 
nyomdászként. Mindig szerettek ki-

rándulni, ahová 
a gyerekeket is 
magukkal vit-
ték. Mígnem 
férje 54 eszten-
dősen, 1980-
ban elhunyt. 
Négy évre rá 
ismét férjhez 
ment, ezúttal 
Bartók Pálhoz, 
aki 1994-ben 
halt meg. Ezt 
követően egye-

dül élt, lányai látogatták, segítették. 
Nagyobbik lánya 1993-ban adott 
életet unokájának.

Lehoczki Márton negyedszázada 
költözött Kispestről Erzsébetre. Ti-
zenhat gyermekes család legidősebb 
fiaként látta meg a napvilágot 1926. 
december 11-én. Ma már csak ket-

ten élnek egyik húgával. Tizenhét 
esztendős korában, 1943-ban szovjet 
hadifogságba került, ahonnan 1947-
ben engedték haza. Itthon három év 
katonaság várta Szegeden.

Géplakatosként a metróépítésen 
dolgozott közel egy évtizeden ke-

resztül, majd a Fővárosi Közterület-
fenntartó Vállalatnál helyezkedett 
el. Innen vonult nyugdíjba, jóval 
nyugdíjkorán túl. Akkor sem tétlen-
kedett, részt vett kisebbik lánya és 
családja építkezésében.

Két lányától két unokája és két 
dédunokája született. Tavaly ősz-

szel hunyt el 
felesége, akivel 
64 évig éltek 
boldog házas-
ságban.

Szabadide-
jében, ha az 
időjárás engedi, 
kertjében fog-
lalja el magát. 
A kertészkedés 
mellett olvasás-
sal tölti szabad-
idejét. Mint lá-

nya, Zonfal Róbertné Ildikó elárulta: 
mindent olvas, a pletykalapoktól a re-
gényekig, politikából pedig naprakész.

– Szereti a társaságot, kedveli a 
vörösbort, amiből orvosi rendelvény-
re napi egy decit fogyaszt – mondta 
lánya.                      D. A.

Szépkorúak köszöntése
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– A tél nem éppen a kedvenc év-
szakom – fogad műhelyében Sebők 
Judit, utalva a melegítő ventilátor és 
a fűtőtest teremtette langyos időre. 
– Mindenesetre főnyeremény, hogy 
itthon dolgozhatok – mutat körbe 
az egykori garázs hátsó traktusában 
kialakított műhelyében, amely a fió-
kok, tárolók, dobozok pedáns rendje 
láttán inkább laboratóriumra emlé-
keztet.

– Akkora itt a rend, az ember 
nem így képzeli egy alkotó műhe-
lyét.

– És most nincs is igazán rend! 
Muszáj, mert rövid idő után már én 
sem tudnám, mit hol találok. Min-
den textilt színre válogattam – húzza 
ki az egyik fiókot, ami éppen a lila és 
sárga anyagokat rejti.

– És ezek? – mutatok a kisebb 
Ikeás fatárolóra.

– Ebben a webáruházas kínálatot 
tartom. Szerencsés esetben akad ké-
szen a megrendeltből, és azonnal tu-
dom küldeni. Most, karácsony után 
kiürültek.

– Abban a kartondobozban 
gyűjti a megrendelt küldeménye-
ket?

– Igen, már meg is vannak cí-
mezve. A postán mondták, hogy 
szeretnék, ha nekik is én címezném 
a leveleiket – mutat egy borítékot, 
amelyen értő műgonddal rótt címzés 
áll. – Nem szokták kidobni a boríté-
kokat. Kivágják a nevüket, mond-
ván, ilyen szépen még sosem írták le, 
és könyvjelzőnek használják.

– Ez a szerkezet mire való? – lé-
pek a csavarokkal a munkaasztalhoz 

rögzített, gigantikus 
dugóhúzóra emlé-
keztető szerszámhoz.

– A legjobb bará-
tom. A gombbehúzó 
– válaszolja Judit, s 
már mutatja is mű-
ködés közben. – A 
Gombdinasztiában, 
ahol a gombokat 
vettem, először nem 
értették, hogy ne-
kem olyanokra len-
ne szükségem, ami-
ken nincs az a kis 
fül, amivel a ruhához 
lehet varrni.

– Mire jó a lyuk nélküli gomb? 
Olyan, mint a kerék nélküli kerék-
pár…

– A ruha anyagához illő, vagy 
abból való fülbevalót, gyűrűt, láncot 
készítek belőlük. A katalógusaimban 
megtalálható kiegészítők, bizsuk lát-
tán beindul a megrendelők kreativi-
tása, és mindenféle módosításokat 
kérnek a meglévőkön.

– A katalógusai is kézműves 
munkák?

– Az én kezem műve, magam ké-
szítem, a fotóktól, az utómunkákon 
át a feliratokig, a tipográfiáig.

– Ezek profi fotók – állapítom 
meg a katalógusok láttán. – Vaku-
zott, vagy lámpát használt? Egyál-
talán hol a műterem?

– Kint, a garázsajtó előtt, termé-
szetes fénynél fotózok. A hátterek 
pedig mindenféle papírok, tárgyak, 
amiket ehhez gyűjtök. 

– Nem nagyon látok itt férceket, 
pedig ismertségét, mi több nevét is, 
Férc Jutka, nekik köszönheti.

– Mostanában kevesebbet var-
rok, mert a férceknél jobban ér-
deklődnek az ékszerek iránt. Ebben 
a bőröndben azért van jó néhány 
– nyitja a koffer tetejét, és valóban 
kisebb-nagyobb állatfigurák kukkan-
tanak rám. – Egyszer valaki megállt a 
standomnál és megkérdezte: nincse-
nek itt komoly dolgok?

– Nézve ezeket az aranyos figu-
rákat, nehéz elhinni, hogy amikor 
nyolc éve elkezdte, egyáltalán nem 
tudott varrni.

– Még a fércöltést sem ismertem. 
Az igazat megvallva, nem tudom, 

honnan jött az ötlet. Minden az-
zal kezdődött, hogy miután 8 évvel 
ezelőtt, ősszel beköltöztünk ebbe a 
házba, karácsonyra figurákat szeret-
tem volna varrni ajándékba a roko-
noknak. Karácsony előtt áthívtam 
édesanyámat, tanítson meg varrni. 
Csak a fércöltésig jutottunk, amikor 
sorra jöttek a figuraötletek. Akkor-
tájt indult a MESKA weboldal, ahol 
kézművesek árulták portékáikat. 
Egykori angoltanárként vettem a 
bátorságot és feltettem néhány filc 
kitűzőt. Váratlan módon venni 
kezdték őket. Nyuszkó volt az első 
– mutatja a nyuszit, falatnyi, piros 
répasállal a nyakában.

– A sál is kézzel kötött?
– Igen, a keresztmamám köti az 

apró sálakat, sapkákat. A jövőben 
visszatérek az alapokhoz, hogy ne 
unjak rá az ékszerekre. Amikor húsz 
darabot kell készíteni valamelyikből, 
az elismerés, de nem tesz jót a krea-
tivitásnak.

– Újra a fércek?
– Meg a legnépszerűbbek, a zseb-

rémek…
– A mik?
– A zsebrémek kulcstartók – 

vesz elő újabb dobozt Férc Jutka, s 
a dobozból féltenyérnyi figurákat. – 
Mindegyiknek van neve és jelleme – 
bök a zsebrémhez tartozó kis cetlire.

– „MILSI. A könyveket vissza-
felé olvassa. / Kedvence a Kogallisc 

Irge. / Így nem kell végig izgulnia. / 
Természetesen a filmeket is / visz-
szafelé nézi. A Vissza a jövőbe / 
kicsit összezavarta.” – böngészem a 
cetlit. – Ezeket is ön találja ki?

– Igen. Fárasztó napok után lehet 
csak igazán ilyen abszurd jellemeket 
írni. Fontos, kire bízza az ember a 
kulcsát. Mulatságos, ahogy maguk-
ra ismernek az emberek ezekben a 
leírásokban. Annyira megszeretik a 
kulcstartókat, hogy ha elhasználód-
nak, visszaküldik nekem rehabra.

– Elég sokrétű ez a tevékenység, 
ahogy így kitalálta.

– Sokan, akik eljönnek tanfo-
lyamra, áradoznak: ez a világ leg-
jobb munkája. Én azonnal hozzáte-
szem, hogy a kreatív része tényleg 
az, de ez csak a húsz százaléka a 
teljes vállalkozásnak. Amikor reg-
geltől rakom össze a csomagokat, 
anyagot beszerzek, fotózok, leve-
lezek, az kevésbé szórakoztató, bár 
abban is megpróbálom megtalálni 
az örömöt. Például ezért címzem 
őket szép kézírással.

– Jó, a nevüket kivágják könyv-
jelzőnek, de a kis dobozkákat csak 
kidobják.

– Dehogyis! Nők! Ebben tartják 
majd az ékszereket, például az üveg-
könyveket.

– Újabb talány?
– Ezekben a medálokban igazi 

könyvekből kivágott részletek ol-
vashatók – tartja a magasba a lán-
con függő üvegkönyveket alkotójuk. 

– Olyan idézeteket választok, amik 
pozitív üzenetet hordoznak. Nagyon 
jó, amikor egymásra találnak a vá-
sárlóval.

– Mindegyik angol szöveg? Nem 
tudta levetkőzni angoltanári mi-
voltát?

– Nagy szerelmem az angol nyelv.
– És a két fia. Ők hogy állnak 

anyu munkájához?
– Szeretnek lejönni, segíteni, de 

azért igazi fiúkként a foci és a játé-
kok jobban vonzzák őket. 

Ditzendy Attila Arisztid

INTERJÚ

Fércek, zsebrémek és üvegkönyvek
Pesterzsébet Aranykezű Mestere elismerésben részesült 2016-ban Sebők Ju-
dit játékszerész, másként Férc Jutka, a fércek alkotója, a Fércművek kita-
lálója. 
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„110 éves a Városháza és 150 éve született 
Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Bp., 
Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Hérics Nándor festőművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2017. január 25., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., 
Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2017. január 25. – 2017. március 5. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek Pesterzsébeten 
a XX. században
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2016. november 30. – 2017. július 30. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

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

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától újra várja Attila bácsi az érdeklődőket, 
akik logikai és kézműves játékokkal ismerkedné-
nek. Legközelebb: január 25-én, 27-én, február 
1-jén, 8-án, 10-én, 15-én, 22-én és 24-én.

SZÍNES ÖTLETEK
Dekorációs klubunkba február 3-án, pénteken, 
16 órakor várja az alkotni szeretőket Frisch Tün-
de. 

FARSANGI KÉZMŰVES KUCKÓ
farsangolj velünk február 17-én, pénteken, 16 
órakor!

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban február 6-án, az olasz klubban 
pedig január 30-án, hétfőn várja a nyelvgyakor-
lókat Laczkó-Juhász Mónika. A német klub kö-
vetkező foglalkozása február 13-án, hétfőn 17 
órakor lesz. A francia klubban február 20-án, 
hétfőn várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. 
Az orosz klub következő foglalkozása pedig feb-
ruár 15-én, szerdán 17 órakor lesz.

BENNÜNK REJLŐ ENERGIÁK
Ezoterikus klubunk január 25-én, szerdán 17 
órakor jelentkezik újra Frisch Tibor vezetésével.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban és tárlóinkban az Arany kezek, tün-
dér ujjak alkotó klub kiállítását tekinthetik meg.

TÁRSALGÁSI KLUBOK

Beszélgessünk németül!
jan. 25-én, febr. 22-én, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
febr. 8-án, 17.30-tól

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Kézimunka Klub csipetnyi sóval - 
szóval közben Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Pacsirta Játszóház! 
2-8 éves gyerekeknek

Páratlan heteken szerdánként 
16.30-tól

Kerekítő Hargitai Katával 
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének 

fogadóórája
2017. febr. 1-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

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

PROGRAMJAINK

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Kiállításainkra, 
rendezvényeinkre
a  belépés díjtalan!

Folyamatosan frissülő információk a 
rendezvényeinkről elérhetőek a 

www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!
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Amikor a pesterzsé-
beti Német Nemze-
tiségi Gimnázium-

ból (DNG) Sáry József azzal 
kereste meg a Benedek Elek 
Egységes Gyógypedagógia 
Módszertani Intézményt, 
hogy diákjaik karácsonyi 
ajándékot szeretnének adni 
a mi általános iskolásaink-
nak, egészen meghatódtunk. 
Nem csupán azon, hogy ado-
mányt kapunk, hanem azon, 
ahogyan ezt kapjuk. Ugyanis 

a tanár úr és a diákok úgy 
gondolták, hogy személye-
sen ajándékoznák meg a 
gyerekeket.

A legtöbb, amit az egyik 
ember adhat a másiknak, az 
a vele együtt eltöltött idő, 
a vele szemben tanúsított 
türelem és szeretet. Mai vi-

lágunkban, amikor mindig 
mindenhova rohanunk, na-
gyobb jelentősége van en-
nek az együtt töltött időnek, 
mint valaha.

December 20-án a közel 
kilencven gimnazista fiatal 
egy egész délutánt töltött el 
intézményünkben. Ismer-
kedtek, kötetlenül beszél-
gettek az általános iskolása-
inkkal. Tanáraink kézműves 
foglalkozásokat szerveztek, 
ahol nagyok és kicsik páro-

kat alkotva együtt tevékeny-
kedtek. Színeztek, fűztek, 
varrtak, ragasztottak, és így 
születtek meg a karácsonyi 
képeslapok, hűtőmágnesek, 
díszek, ajándékkísérők. 
Megindító volt látni a gim-
nazisták arcán a szeretetet, 
a meghatottságot, a mieink 

arcán pedig az örömöt és há-
lát. A délutánt az iskolása-
ink karácsonyi műsora zárta.

Kapni jó, de adni még 
jobb – ezt ezen a közös ka-
rácsonyi délutánon mind-
annyian megtapasztaltuk. 
Mert a közös együttlét 
gimnazistáknak, általános 
iskolásoknak és pedagógu-
soknak egyaránt megható 
és maradandó élmény volt. 
Olyan karácsonyi miszté-
rium, amit mindannyian 

megőrzünk a szívünkben. 
Tanárok és diákok úgy vál-
tunk el egymástól, hogy 
jövőre ugyanitt, ugyanígy 
találkozunk. Reméljük, ha-
gyományt sikerült teremte-
nünk.

Rábel Krisztina
mb. igazgató

Idén is megérkezett óvo-
dánkba a Mikulás. Ap-
róságaink nagy örömére 

mind a hét csoportunkban 
megpihent egy kicsit a hosz-
szú út után. A gyermekek 

izgatottan, nagy ámulattal, 
volt, aki kissé riadtan figyel-
te érkezését. 

Kicsik és nagyok egyaránt 
versekkel, dalokkal köszön-
tötték a várva-várt vendé-
get, közben pedig kíváncsian 
fürkészték a zsákját: vajon 
milyen ajándékot rejthet?

A Mikulás a szíves fo-
gadtatásért cserébe min-
denkinek kiosztotta a meg-
érdemelt csomagot és a 
csoportoknak szánt játéko-

kat. Volt, aki félénken, de 
többnyire bátran léptek elé. 
Csillogó szempárok figyelték 
a dicsérő szavakat, a gyer-
mekek örömmel fogadták el 
a kis csomagokat.

Távozáskor mindenki 
vidáman integetett, és egy 
közös dallal engedte útjára a 
nagyszakállút.

Óvodásaink boldogan, 
vidáman ismerkedtek, ját-
szottak a sok új játékkal, 
délután pedig örömmel újsá-
golták szüleiknek az izgalmas 
nap eseményeit.

Reméljük, jövőre is ellá-
togat hozzánk!

Szabó Szilvia
óvodapedagógus

Január 28-án ismét AMITA 
fesztivált rendez a PMS, azaz 
a Pesterzsébeti Művészeti 
Stúdió. A 14. táncversenyen 
– a szokásokhoz híven – több 
mint ezren lépnek a Csili 
nagyszínpadára.

Az Amita Dance Jam-
nek külön aktualitást ad az 
örömteli tény, hogy 15. szü-
letésnapját ünnepli idén a 
PMS. Alapítója és vezetője 
Verőcei Edina, akit 2001-
ben a Pedagógiai Intézet 
kért fel, hogy indítson te-
hetséggondozó programot. 
A húszfős csoport az egy esz-
tendő elteltével noszogatta 

Edinát a folytatásra, ráadá-
sul osztálytársaik, barátaik is 
csatlakozni kívántak. A foly-
tatásban oroszlánrészt vállalt 
Edina édesanyja, Verőcei 
Gáborné, aki alapítványi 
formát kerített a tanfolyam 
köré, és repertoárba vette az 
irodalmi tehetséggondozást 
szövegértő levelező verseny 
formájában.

Az alapcél a mai napig 
változatlan: táncszínházat 
csinálni. Ennek szellemében 
évről évre egy meseelőadás-
sal lépnek a nagyérdemű 
elé. Eleinte gyerekek szá-
mára ismerős iskolai jele-
neteket iktattak a táncok 

közé, mígnem a jelentősen 
megnövekedett létszám adta 
az inspirációt, hogy évzáró 
gálájukon egész estés elő-
adással lepjék meg közönsé-
güket. Ez 2006-ban történt, 
a mese pedig a Dzsungel 
könyve volt.

A másfél évtizede még 
kamasz hallgatók ma már a 
tanárok sorát gyarapítják, 
és olyan vendégoktatóik 
vannak, mint Harót Balázs, 
aki az X faktor táncosa és 
a The Voice című műsor 
egyik énekese volt, Kurucz 
Sándor, az X faktor egyik 
koreográfusa, a BadBoyz és 
az All In tánccsapatok ve-

zetője, Hermann Bertold, a 
Sztárban sztár, a Nagy du-
ett táncosa, Orbán Andi, a 
Megasztár, az X faktor tán-
cosa, a Recirquel társulat 
tagja.

Edina a legfontosabbnak 
az alapképzést tartja, amely 
során a növendékek elsajá-
títják a mozgás és testtudat 
alapjait, valamint a csa-
patmunka, a csapatszellem 
fontosságát. A lényeg – mint 
mondta –, hogy megszeres-
sék a mozgást, a táncot. A 
szeretettel olyannyira nincs 
hiány, hogy sokuk felvételt 
nyert a Táncművészeti Fő-
iskolára.

A nyarak sem telnek 
eseménytelenül, ilyenkor 
tartják táboraikat, mi több, 
pályázatok segítségével kül-
földre is eljutottak verseny-
csapatukkal.

Sokat segítenek a szülők, 
akik minden versenyre elkí-
sérik csemetéiket. Edina az 
élsportolókéhoz hasonlítot-
ta növendékei életét. Nem 
véletlen, hogy szakadatlanul 
küzd a tánc sportágként való 
elismertetéséért, mert a Hip-
Hop közel sem tingli-tangli – 
vallja, és azt is, hogy a moz-
gással és a zenével sokkal 
boldogabbá nevelhető egy 
egész generáció.          DIA

Kapni jó, de adni még jobb Mikulás-nap 
a Kerekerdő oviban

15 éves a PMS Dance
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– A természetvédelem, 
az állatvédelem miatt járom 
az ország iskoláit, hogy meg-
mutassam a gyerekeknek a 
„rettegett fenevadak” igazi 
arcát. Sokan elhiszik a holly-
woodi filmek hatásvadász és 
vérszomjas jeleneteit az em-
bereket megevő kígyókról, 
pedig ilyenről szó nincs. Bí-

zom abban, hogy azok, akik 
meghallgatják az előadást, ha 
a kertjük végében egy kígyót 
találnak, nem fognak egy fél 
téglát dobni rá – mondta 

Both Zoltán. A vadállatbefo-
gó hozzátette: manapság di-
vat egzotikus állatot tartani, 
sokan azonban nem tudják, 
ez milyen felelősséggel jár. 
– Éppen tegnap kaptam a 
hírt, hogy itt, Pesterzsébeten 
egy játszótéren talált valaki 
egy döglött boát. Az óriás-
kígyó másfél méteres volt, 

nagyjából egyéves lehetett, 
és feltehetően megunt kará-
csonyi ajándékként végezte 
az utcán. Arra nem gondolt 
a volt gazdája, hogy ilyen hi-

degben egy esőerdei állatnak 
esélye sincs a túlélésre. Mint 
ahogy arra sem gondolnak 
sokan, hogy állatot – sem 
egzotikust, sem házit – nem 
adunk ajándékba, hiszen 
csak akkor lehet valaki jó 
gazdája, ha ő maga választja 
ki magának leendő házi ked-
vencét – hangsúlyozta.

A Hajósban 
január 10-én reg-
gel 8-tól délután 
1-ig 25 perces 
turnusokban ér-
keztek az előadó-
terembe a 3-8. 
osztályosok. Both 
Zoltán fáradha-
tatlan lelkesedés-
sel és energiával 
mesélt a magával 
hozott állatokról, 
válaszolt a gyere-
kek kérdéseire, és 
ő maga is feltett 

jó párat az ifjú hallgatóság-
nak. A gyerekek megtud-
hatták többek között, hogy a 
kígyó, amikor kidugja a nyel-
vét, akkor éppen szaglászik, 

hogy a gyíkfélék gondolko-
dásra képesek, és felismerik, 
megszokják gondozóikat, 
hogy a madárpókok – a köz-
hiedelemmel ellentétben 
– az emberi életre nem ve-
szélyesek, mivel mérgük 
olyan erős, mint a darázsé. A 

szakember elmondta azt is, 
hogy milyen kétéltűek, hül-
lők élnek Magyarországon, 
hogy hogyan viselkedjünk az 
erdőben, és mit tegyünk, ha 
egy kígyóval találkozunk.

Az előadás legérdekesebb 
– sokak számára legrémisz-
tőbb – része az volt, amikor 
Zoltán körbehordta a 180 
centis boát, és annak meg-
simogatására buzdította a 
gyerekeket. 

– Ne féljetek tőle, higgyé-
tek el, ő sokkal jobban fél, 

mint ti! Az óriáskígyó nem 
eszik emberhúst, egerekkel 
vagy nyulakkal táplálkozik, 
és 2-3 havonta egyszer eszik 
– mondta.

Az új információk soka-
kat bátorrá tett, a gyerekek 
nagy része megsimogatta a 

békésen tekergő kígyót, és 
meghökkenve tapasztalhat-
ta, hogy annak egyáltalán 
nem nyálkás és hideg a bőre, 
éppen ellenkezőleg, kelle-
mesen meleg és jó tapintású.

Mindeközben az elsősök-
nek és a másodikosoknak a 
felelős kisállattartásról, a ku-
tyák gondozásáról, nevelésé-
ről tartott előadást Jeszensz-
ky Zsuzsanna kutyakiképző, 
aki magával hozta westi ke-
verék kutyáját is, Szuzyt.

Sz. A.

A Budapest XX. kerületi Vö-
rösmarty Mihály Általános 
Iskola november utolsó heté-
ben rendezte pályaválasztási 
rendezvénysorozatát.

Elsődleges célunk, hogy 
a tanulók megismerjék az 
egyes iskolatípusok képzési 
kínálatát, és képességüknek, 
érdeklődésüknek megfelelő 
helyen tanuljanak tovább. 
Fontos tényező számunkra 
az is, hogy a tanulók olyan 
képzéseket válasszanak, 
amelyekkel el tudnak ké-
sőbb helyezkedni a munka-
erőpiacon.

Az egyes szakórákat is 
rendhagyó módon szervez-
tük meg, ezen felül a szak-

tanárok próbamérést írattak 
a központi felvételire való 
jelentkezést megelőzően.

A rendezvény legkedvel-
tebb eleme a pályaválasztási 
vetélkedő volt. Ebben az év-
ben 7 csapat nevezett be, és 
jó hangulatban töltöttek el 
közösen két órát. A Buda-
pesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKIK) által szpon-
zorált rendezvényen értékes 
nyereményeket kaptak ta-
nulóink. A legkedveltebb 
feladat a szituációs játék 
volt, amelyben minden cso-
portnak egy szakmát kellett 
bemutatni tréfás esetleírás 
alapján.

A rendhagyó szülői érte-
kezletre az előzetes szándék-

felmérést követően 7 közép-
iskola kapott meghívót. A 
prezentációk után az iskolák 
képviselői válaszoltak a szü-
lők kérdéseire. Ezt követően 
Quitt László, a BKIK képvise-

lője mutatta be a hiányszak-
mákra való jelentkezés elő-
nyeit. A program zárásaként 
az iskola pályaválasztási fele-
lőse a gyakorlati teendőket 
ismertette a résztvevőkkel. 

Az esélyegyenlőségi prog-
ramunknak állandó eleme az 
üzemlátogatás, az utaztatást 
most is a BKIK szervezte.

Az általános tagozat az 
Európa Hajón tekinthette 
meg a vendéglátás szakma-
csoport foglalkozásait. A 
nyelvi osztályosok a belvá-
rosi The Hive Party Hostel 
egyik szállóját látogatták 
meg, a sportosztályosok pe-
dig egy ismert sportáruház-
ban folyó szakmai munkába 
kaphattak betekintést.

A projekthéthez kapcso-
lódóan a gyerekek plakáto-
kat készítettek, amelyek az 
iskola folyosóját díszítették a 
rendezvényt követően.

Zeke Magdolna

INTÉZMÉNYEK

Egzotikus vendégek a Hajósban

Melyik útra lép? – Pályaválasztás 2016

Both Zoltán vadállatbefogó jóvoltából boával, szakállas agámával, madárpókkal és afrikai 
törpesünnel ismerkedhettek meg közelebbről a Hajós Alfréd Általános Iskola diákjai. A szak-
ember a felelős állattartás és az állatvédelem fontosságára hívta fel a figyelmét interaktív 
előadásában, melynek részeként – a madárpók kivételével – a diákok meg is simogathatták 
az egzotikus vendégeket.
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 A 2015-ös adóbevalláskor a Kerekerdő óvoda Bóbita 
tagóvodájába járó  gyermekek szülei adójuk 1%-át 

a Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány számlájára utalták 
(adószáma: 18047022-1-43), így

371.571 Ft-tal támogatták óvodánkat.
Az idei év felajánlását a homokozó szegélyének felújítására, vala-

mint gyermekkerékpár-tároló kialakítására terveztük fordítani.
Tóthné Schebesta Mónika

Alapítvány K. elnök

MOZAIK

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 ingat-
lanok előtti járda megtisztítása – a Fővárosi Közgyűlés 
rendelete alapján – az ingatlan tulajdonosának (kezelő-
jének, 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 kocsi-
út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásá-
ról, 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 
szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők 
számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága ér-
dekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól 
legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),

c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű 
megállóhelyeknél a jármű megállóhelye 
és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra 
(vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) 
és egyéb közérdekű létesítmény (forga-
lomirányító lámpa, közvilágítási lámpa-
oszlop, hirdetőoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes 
hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól 
síkossá vált közutakon (kocsiutakon), 
járdákon, szükség esetén, naponta több-
ször is síkosság-mentesítést kell végezni.

Kérjük, hogy az előírások betartása és saját magunk, 
illetve az arra közlekedők biztonsága érdekében az in-
gatlanok 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 
legegyszerűbb módja a mechanikus tisztítás, azaz a hó 
ellapátolása.
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) alapján ugyanis „belterületi 
közterületen – a közúti forgalom 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.

Takarítsuk el a havat és a jeget a járdáról!

Köszönet a Bóbitás szülőknek!
A nagy lehűlés miatt a szén-monoxid-mérgezé-
sek veszélyére hívta fel a figyelmet az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). 
A szén-monoxid-mérgezés okozta halálesetek 
száma 2012 óta folyamatosan csökken, ezzel 
együtt már idén is több, halálos áldozattal járó 
baleset történt az országban. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szén-monoxid-mérgezés tüneteit – 
fejfájás, émelygés, szédülés – sokszor összeté-
vesztik más rosszulléttel.
A hideg időjárás következtében az emberek egyre 
intenzívebben használják a tüzelő-, fűtőberende-
zéseket. A nyílt égésterű berendezések a lakás 

levegőjét használják el, így nagyon veszélyes le-
het, ha a levegőnek nincs megfelelő utánpótlása, 
mert ez szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. 
A szén-monoxid-mérgezések jelentős része a 
fürdőszobákban történik, ahol a kis helyiség leve-
gőjét gyorsan elhasználja az ott működő vízmele-
gítő berendezés.
Szellőztetéssel ezek a balesetek is megelőzhe-
tők. Fontos a szén-monoxid-érzékelők haszná-
lata is; az ajánlott termékek listája megtalálható 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlap-
ján, a http://www.nfh.hu/sites/default/files/
szenmonoxid_pozitiv_2015.pdf oldalon.          y.

Budapesten az FKF Zrt. szerve-
zetten gyűjti össze és szállítja el 
a fenyőfákat. Január 6-a, Vízke-
reszt után másfél hónapig úgy-
nevezett fenyőfa járatok szál-
lítják el a már feleslegessé vált 
karácsonyfákat. Ezt megelőző-
en, illetve ezt követően a nor-
mál hulladékszállító célgépek 
gyűjtik össze az örökzöldeket. 
A lakosság több lehetőség kö-
zül is választhat: a kukák mellé, 
vagy a kijelölt gyűjtőhelyekre 
teheti ki a fákat.

Kijelölt gyűjtőhe-
lyek Pesterzsébe-
ten:
Nagysándor Jó-
zsef u. (tűzoltó-
ság parkolója)
Vágóhíd u. (Abc 
mögötti parkoló)
V á r o s k ö z p o n t 
(Határ úti hármas 
számú parkoló)
János tér (nagy parkoló)
Vécsey utcai ltp.  (rendelő par-
kolója)

Rimaszombat utcai ltp. (Kul-
csár u. parkoló)
Gubacsi ltp. Felső Vízisport u. 
– Zamárdi u. sarok.               y-

A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény miatt változott az ál-
talános iskolai ebédlemondás 
rendszere. 2017. január 1-jétől 
kizárólag az adott iskola gaz-
dasági ügyintézőjét lehet hívni 
a következő napi étkezésle-
mondással kapcsolatban. A 
GAMESZ a legkésőbb reggel 
9 óráig bejelentett lemondást 
tudja érvényesíteni a következő 
napi megrendelésnél.
A GAMESZ a szülők kényelme 
és a torlódások elkerülése érde-
kében létrehozott egy e-mail cí-
met is, amelyen szintén reggel 

9 óráig jelezni lehet a lemon-
dást. Az ebedlemondas.iskola@
gmail.com címre írt levélben a 
lemondási időszak mellett fel 
kell tüntetni a gyermek nevét, 
osztályát és iskoláját.              y.

Elkerülhető a szén-monoxid-mérgezés

Változott az ebédlemondás 
rendszere

Ide tehetjük ki a fenyőfákat
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A Lázár és a Pölten-
berg utca sarkán 
áll egy régi, patinás 

épület. Díszes homlokzata, 
mérete kiemelkedik békés, 
családi házas környezetéből. 
Éppen 100 éves. 100 éve töl-
ti be falait gyermekzsivaj. Ha 
a nap végén vagy iskolaszü-
net idején végigsétál valaki 
folyosóin, akkor is „hallja”, 
érzékeli az elmúlt évek tör-
téneteit. 

A diákcsínyek pusmogá-
sát, a feleltetések várakozó 
feszültségét, a fojtott kunco-
gások derűjét. A levegőben 
még ott van a régi olajkály-
hák illata, a fa tolltartók 
tompa puffanása, az iskola-
köpenyek suhogása.  
Több ezer diák életének je-
lentős állomása ez a ház. Bár 
a tanuláshoz mindenki más 
módon áll hozzá szorgalom-
tól és talentumtól függően, 
a tudás birtoklásának ereje, 
biztonsága egyformán jár át 
minden itt végzett tanulót. 
Innen kilépve bizonyosan 
másképp folytatódik az élet. 
Ennek az élménynek része 
megannyi tanáregyéniség, 
számos siker és kudarc, ta-
nulság és persze minden 
vélt vagy valós sérelem. Aki 
olvasóink közül bármilyen 
módon kapcsolódik ezekhez 
az eseményekhez, ossza meg 
velünk emlékeit! 

Iskolánk 100. születés-
napját szeretnénk méltón 
megünnepelni. A tantestü-
letben már egy éve elindult 
az együttgondolkodás. Min-
denki érdeklődési körének 
megfelelően csatlakozott 
egy-egy munkacsoporthoz. 
Ki az épület történetét ku-
tatta, ki egykori diákokat, 
tanárokat keresett fel, ki 
tárgyi emlékeket gyűjtött.  
Tanulóinkat és családjai-
kat is bevontuk/bevonjuk 
a készülődésbe. Projektna-
punk témája a régi iskola 
volt. Általánosságban ku-
tattunk emlékeket, de vé-
gig különös izgalom volt, 
ha „lázáros” bizonyítvány, 
tárgy került a kezeink közé. 
Az alsósok ezekből kiállítást 

szerveztek, a felsősök pedig 
maketteket készítettek, és 
csoportokban dolgoztak fel 
témákat régi játékokról, 
taneszközökről, táborokról, 
táncokról, a hajdani sulik 
„divatjáról”. Az iskola sok-
színű, hagyományos prog-
ramjai közé az idei tanévben 
újabbakat is szerveztünk. 
Múltidéző terefere című 
teadélutánunkra meghívtuk 
Juhász Imrét, aki iskolánk 
tanára, igazgatóhelyettese 
volt egykor, Fucks Erzsébet 

tanulót, aki 1948-ban vég-
zett a Lázárban, de déduno-
kája most jár ide, valamint 
a Benedek családot, akik-
nek gyerekei régebben vagy 
jelenleg is diákjai intézmé-
nyünknek. 

November 25-én az ebéd-
lőben várta a két házigazda 
osztály izgalommal, finom 
süteményekkel és illatos te-
ákkal, hogy hányan jönnek 
el, milyen történetekkel 
telik meg a terem. Fantasz-
tikus élmény volt. Szemünk 
gyakran telt meg könnyel 
hol a meghatottságtól, hol 
az önfeledt nevetéstől. Még 

egy kis műsorral is meglep-
tek bennünket a régi ének-
karosok. A végén ismeretlen 
ismerősként váltunk el egy-
mástól.  Március 31-én és 
június 2-án tervezünk még 
ilyen délutánokat, melyekre 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! 

Az évfordulóra iskolatör-
téneti kiállítást rendezünk, 
melynek előkészületei fo-
lyamatosan zajlanak, illet-
ve iskolánkról évkönyvet 
állítunk össze, melynek 

megjelenése szeptemberre 
várható. Megkönnyítené a 
munkánkat, ha a kiadvány-
ra való igényüket az érdek-
lődők 2017. június 2-ig je-
leznék az iskola titkárságán! 
Ha felajánlanák régi tárgya-

ikat a kiállításhoz, kérjük, 
azt is itt jelezzék a 283-09-
30 telefonszámon, vagy a 
lazarigh@gmail.com email 
címen.

Mese- és novellaíró pá-
lyázatot hirdettünk. Kor-
osztályi megkötés nélkül 
mostani vagy iskolai éveire 
nosztalgiával visszaemlékező 
hajdani lázáros diákok írása-

ira számítunk. Milyen volt 
régen, milyen most az iskolai 
élet? Nosztalgiázó, vagy hu-
moros történeteket várunk 
a lazarigh@gmail.com cím-

re. Rajzpá-
lyázatainkat 
óvodás- és 
i skoláskorú 
gyerekeknek 
szántuk. Kép-
zőművészeti 
alkotásaikkal 
n e v e z h e t -
nek melyek 
A4, A3-as 
méretben ké-
s z ü l h e t n e k 
t e c h n i k a i 

megkötés nélkül, és témájuk 
szintén az iskola. A legszebb 
művekből kiállítást rende-
zünk, és szerepelhetnek egy 
színes mesekönyv lapjain.

Iskolánk kórusaival 
hangfelvétel készült, mely – 
egy korábbi CD lemez újra 
kiadásával együtt – az évfor-
dulóhoz kapcsolódva 2017 
tavaszán jelenik meg.

A Csiliben megrendezés-
re kerülő Lázár-nap (2017. 
április 7.) és Évzáró kon-
cert (május 20.) témáját is 
nagyrészt az emlékezés, a 
„hajdanvolt” iskolák hangu-
lata szövi majd át.

A 100 éves évfordulóhoz 
kapcsolódó rendezvényso-
rozatunkat 2017. október 
27-én a Csili Művelődési 
Központban ünnepélyes gá-
laműsorral zárjuk, amelyre 
verses összeállítással, zenés 
darabokkal, egykori tanítvá-
nyaink művészi előadásaival 
és számos meglepetéssel ké-
szülünk. Keressük azokat, 
akik szeretnének ebben részt 
venni, szereplésükkel ün-
nepelni! A jelentkezéseket 
izgatottan várjuk február 
28-ig.

Tesszük mindezt azzal a 
hittel, hogy az iskolánk falai 
között felnőtt nemzedékek-
kel együtt tudunk ünnepel-
ni, és fejet hajtani az eltelt 
100 év előtt.

Tóth Márta

A József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi 
Általános Iskola 

tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját 90 éves 
fennállásának jubileumi ren-
dezvényeire, amelyet 2017 
májusában tartunk.

Sok-sok évvel ezelőtt, 
1927-ben kapta meg isko-
lánk elődje a működési en-
gedélyt. Azóta sok minden 
történt: változott az épület, 
a név, a képzés, sok tanít-
ványból lett – a nálunk szer-
zett tudás birtokában – itt 
dolgozó felnőtt…

Ezt az elmúlt, tartalmas, 
sikeres, értéket teremtő 90 

évet szeretnénk méltókép-
pen megünnepelni – többek 
között – egy kiállítás szerve-
zésével is.

Ehhez várjuk a volt 
„attilások” tárgyi emlékeit 
(bizonyítványokat, oklevele-
ket, jutalomkönyveket vagy 

bármit, ami „attilás”). Minél 
régebbi, annál becsesebb.

A felajánlott emléke-
ket február végéig lezárt 
borítékban, névvel ellátva, 
Pongráczné Krizmanits Má-
ria tanárnő nevére kérjük 
leadni az iskola portáján. (A 
kiállított tárgyakat természe-
tesen visszaadjuk tulajdono-
saiknak.)

INTÉZMÉNYEK

Ünnepel a Lázár Felhívás
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Idén harmadik alkalommal rendez-
tük meg a Bátorság Éjszakáját a 
Nyitnikék Óvoda Méhecske Csoportja 
gyermekeinek.

Sok évvel ezelőtt a Holdtündér 
mérges lett a Mikulásra, mert őt az 
összes gyerek nagyon szereti és várja, 
hogy mit hoz a kiscsizmákba. Ezért 
kitalálta a Holdtündér, hogy meg-
előzi a Mikulást, egy nappal előtte 

leereszkedik és ajándékot szór a gye-
rekeknek. A Méhecske csoportba 
nagyon kíváncsi gyerekek járnak, 
ezért kitaláltuk, hogy meglessük. 
Megvacsoráztunk a gyerekekkel és 
útra keltünk felöltözve az óvoda 
folyosóira, hogy láthassuk idén is a 
Holdtündért. Nem is kellett sokáig 
várnunk, hamar felbukkant gyönyö-

rű szép, hófehér ruhája és hatalmas 
csillogó fehér kalapja. Sokáig figyel-
tük, majd siettünk le, hogy közelebb-
ről is láthassuk, de mire leértünk, 
eltűnt, felszállt a Holdhoz, ahonnan 
jött, de hagyott nekünk a bokrok 
alatt elrejtve ajándékot. Miután 
egy nagy kosárba összegyűjtöttük, 
felmentünk a csoportba, minden 
gyerek választhatott egy ajándékot, 
és kezdetét vette a bulizás. A cso-

portszoba táncparketté alakult, a 
sötétben csak az elemlámpák fényei 
villogtak a gyerekek kezében. Mikor 
már elfáradtak, mindenki kipucolta 
a saját csizmáját, hiszen tudtuk, hogy 
másnap a Mikulás csak annak a csiz-
májába tesz ajándékot, akié szép tisz-
ta. Az este mesével zárult, és az ösz-
szes kis „méhecske” hamar elaludt.

A Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvoda pedagógusai min-
den óvodai és óvodán kí-

vüli programot megragadnak, ami 
lehetőséget jelent az intézménybe 
járó gyermekek széleskörű személyi-

ségfejlesztéséhez. Remek lehetőséget 
jelentett számunkra a Csili Művelő-
dési Központ által szervezett felolva-
só délelőtt, melynek keretét Dóka 

György gyerekeknek szóló grafikái-
nak kiállítása adta.

A rajzok megtekintése után a 
gyerekek a tárlaton látott állatkákról 
hallgathattak meg egy történetet a 
Pitypangmesék című mesekönyvből. 

Később Tóth Judit irá-
nyítása mellett keltették 
életre a könyv szereplőit 
az óvodások mozgásos já-
tékokkal.

A versek és mesék gaz-
dagítják, színesebbé teszi 
a gyerekek életét. A me-
sehallgatás hozzájárul a 
gyermek kreativitásához, 
a beszédkedv felkeltésé-
hez és fenntartásához.

A Süni csoportosok az élmények-
ben gazdag nap után vidáman tértek 
vissza az óvodába.

Sziki Tamásné

2016 novemberében másodszor 
is megrendezésre került a „Felnőtt 
Ügyes kezek műhely” a Pesterzsé-
beti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tag-
óvodájában. Ismét nagy érdeklődés 
mutatkozott az al-
kotódélután iránt, 
ugyanis a kerületi 
óvodákból számos 
kíváncsi óvodapeda-
gógus érkezett, hogy 
valami új technikát 
lessen el ügyes kezű 
kollégáitól. A műhely 
vezetői a különböző 
tevékenységeket az 
ősz jegyeinek megele-
venítésével álmodták 
meg. A közös alkotás öröme ismét 
megmutatkozott a jóízű nevetések-
ben és az elmélyült szakmai eszme-
cserékben. 

Reméljük, mindenki jól érezte ma-
gát, és sikerült elsajátítani olyan tech-
nikákat, melyeket az óvodai munká-
juk során a gyerekekkel is szívesen 
megalkotnak kedves kolléganőink.

Köszönjük a részvételt, és jövőre 
is várunk mindenkit sok szeretettel 
és új, kreatív tevékenységekkel!

Élő Brigitta

A mai rohanó világban a legtöbb dol-
gozó ember nemigen tudja kiélvezni 
az adventi időszakot. Ezért is döntöt-
tünk úgy néhány évtizeddel ezelőtt, 
hogy óvodánk kollektívája igyekszik 
megszépíteni a várakozást kará-
csonyig néhány olyan élményt adó 
programmal, mely egyaránt szolgál a 
szülők és gyermekek örömére.

Az adventi készülődés a Vackor 
óvodában kicsit visszatekintett a 
régi népi világba, amely oly sok érté-
ket hordoz ma 
is, de új keletű 
népszokásoktól 
– mint például 
az adventi ko-
szorú készítése 
– sem zárkó-
zunk el.

Ismert szo-
kás volt a kö-
vetkező évi 
termést is jel-
képező Luca-búza kelesztése, ezt 
idéztük fel a 13-án ültetett búzával. 
Egyik délután kézműveskedtünk, a 
gyerekek és szülők mellett vendég 
volt a jókedv, a közös éneklés, ver-
selés is. Az itt készült produktumok 
egy része portékaként kapott helyet 
az óvoda karácsonyi kirakodó vá-
sárában. Az ajándéknak valókat a 
szülők és intézményünk dolgozói 
készítették.

Idén harmadik alkalommal sü-
töttünk kürtőskalácsot. Az óvoda 
udvarán, parázs felett sült ropogósra 
az erdélyi recept alapján készült tész-
ta. Az elkészült finomságot fahéjas 
cukorba, illetve kókuszreszelékbe 
forgathatták a sütésre vállalkozók. 
A kalács mellé forró teát kínáltunk.

Az adventi időszak legcsodála-
tosabb és egyben záró programja a 
gyermekek betlehemes előadása és 
az iskolások kórusának koncertje 
volt. A Vackor óvodában már ha-

gyomány, hogy a csoportok felvált-
va örvendeztetik meg dramatikus 
játékukkal a többi gyermeket. Idén 
a Galagonya csoport színvonalas elő-
adását láthattuk.

Minden évben hozzáteszünk va-
lamit e szép ünnepkörhöz kapcso-
lódó programsorozatunkhoz. Hogy 
jövőre mi lesz az? Nos, az legyen 
meglepetés.

 Buc-Horváth Gabriella, Szabó Ilona           

A Bátorság Éjszakája Adventi készülődés

Mesedélelőtt a Csiliben Ügyes felnőttkezek
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Az influenzaszezon közepén vagyunk, 
egyre hosszabb sorok kígyóznak a 
patikákban a betegség elleni gyógy-
szerek beszerzése miatt. Pedig nem 
feltétlenül kell kemikáliákhoz fordul-
nunk, természetes gyógymódokkal 
sokat tehetünk a tünetek enyhítésé-
ért és a gyógyulási folyamat felgyor-
sításáért – állítják a természetgyó-
gyászok.

A legyengült szervezet védeke-
zőképességét erősíthetjük a fokozott 
C-vitamin-bevitellel. Nem feltét-
lenül kell a kapszulát választani, a 
friss savanyú 
káposzta vagy 
a cékla is sok 
C-vitamint tar-
talmaz.

A grépfrút-
m a g - k i v o n a t 
összesen mint-
egy 900 bak-
térium, vírus 
és gombafajta 
ellenszere, hí-
gítva többek 
között a torok-
fájást is csillapítja, csakúgy, mint a 
propolisz, ami a légúti megbetege-
désekre is hatásos, emellett általá-
nos immunerősítő szerepe is van. A 
fokhagyma vírus- és baktériumölő, a 
gyulladások kialakulását is megaka-
dályozza, emellett hatékony segítség 
krónikus köhögés esetén. Ha két 
gerezd összepréselt fokhagymát és 
egy teáskanál mézet összekeverünk, 
olyan természetes antibiotikumot 

kapunk, amelynek 2-3 napi, naponta 
4-5-szöri fogyasztásával kitakaríthat-
juk a kórokozókat a szervezetünkből.

A kakukkfűnek szintén baktéri-
umölő és fertőtlenítő hatása van. A 
növényből készült teát megihatjuk, 
vagy akár gargalizálhatunk is vele. A 
tea hatásfokát növelhetjük, ha méz-
zel ízesítjük, fontos azonban, hogy ne 
a forró teába tegyük a mézet, 40 fok 
feletti hőmérsékleten ugyanis sokat 
veszít hatásosságából.

Hagyományos népi gyógymód 
megfázás vagy influenza esetén a 
forró leves. Arról, hogy tényleg hasz-

nál-e, megoszlanak a vélemények, 
mindenesetre állítólag a leves segít 
enyhíteni a felső légúti megbete-
gedések okozta tüneteket, egyben 
pótolja az elvesztett folyadékot és 
ásványi anyagokat.

A sós vizes gargalizálás pedig ha-
tékonyan szedi le a torokban lerakó-
dott nyálkát, mely főként hosszú ide-
ig tartó fekvés esetén gyűlik össze.

ya

Felhívás
A Tátra Téri Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévben egy első 

osztály indítását tervezzük:
1.a napközis vagy hazajárós, angol nyelv emelt vagy normál szintű 

oktatása – osztályfőnöke Francsics Tamásné Englert Krisztina tanító.

Iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk:
2017. január 18. szerda  16.30-17.00-ig
2017. február 15. szerda 16.30-17.00-ig

2017. március 16. csütörtök 16.30-17.00-ig
2017. április 10. hétfő 16.30-17.00-ig

Nagyon várom az iskolát! címmel 
az alábbi napokon nyílt órákat tartunk.

2017. február 14-én   8.00 -8.45-ig angol óra 
2.a  Felföldy Györgyi angol tanító

2017. március  9-én   8.00 -8.45-ig olvasás óra
4.a  Francsics Tamásné tanító, osztályfőnök

2017. március  22-én  8.00 -8.45-ig  matematika óra 
4.a  Francsics Tamásné tanító, osztályfőnök

2017. március 21-én 17.00-tól 
Tájékoztató szülői értekezletet tartunk a nagycsoportosok szüleinek, 

bemutatkozik az elsős tanító néni. 
Mindenről bővebben az iskola honlapján 

– www.tatrater.hu – olvashatnak.
E-mailen vagy a facebookon (Tátra Téri Általános Iskola) is szívesen 

válaszolunk minden érdeklődő kérdésre.
Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodásokat és szülőket!

Forgács Anna
igazgató

Csak természetesen!

Hozzávalók 4 személyre:
1 vöröshagyma, apróra vágva
1 evőkanál szűz olívaolaj
25 dkg pulyka apróhús, 
nagyobb kockákra vágva
só, őrölt fekete bors
1 gerezd zúzott fokhagyma
2 ág kakukkfű
2 sárgarépa, gyufaszálnyi csí-
kokra vágva
2 petrezselyemgyökér, gyufa-
szálnyi csíkokra vágva
3 evőkanál paradicsompüré
1 dl száraz fehérbor
4 szelet szikkadt kenyér, kockákra vágva

A hagymát a forró olajon megfut-
tatjuk. A húst rádobjuk, és kever-
getve fehéredésig sütjük. Megsóz-
zuk, megborsozzuk, a fokhagymával 
és a kakukkfűvel fűszerezzük, majd 
egy kevés vizet aláöntve párolni 
kezdjük. Amikor a hús már majd-
nem puha, a sárgarépát és a pet-

rezselyemgyökeret is beletesszük, a 
paradicsompürét belekeverjük. 

A borral és még egy kevés víz-
zel felengedjük, majd készre főzzük 
úgy, hogy rövid leve maradjon. Köz-
ben a kenyérkockákat szárazon, egy 
serpenyőben szép pirosra pirítjuk. 

A kész levest forrón tányérokba 
szedjük, és a pirítóskockákkal meg-
szórva kínáljuk.

www.kellegyrecept.hu

Illatos téli leves
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A hagyományokhoz hí-
ven szakosztályunk 2016 de-
cemberében is megrendezte 
szokásos év végi karácsonyi 
díjátadó ünnepségét közel 
200 vendég részvételével. A 
rendezvényen díjaztuk szak-
osztályunk eredményes bir-
kózóit, és megköszöntük a 
segítséget támogatóinknak, 
edzőinknek és a szülői mun-
kaközösség tagjainak. A 
rendezvényt szakosztályunk 
elnöke, Losonczi Ottó nyi-

totta meg, ahol köszöntötte 
a megjelent vendégeket: Dr. 
Hiller István országgyűlési 
képviselőt, a Parlament al-
elnökét, Szabados Ákost, 
Pesterzsébet polgármester-
ét, Juhász Lajosné, Kovács 
Eszter és Nemes László al-
polgármestereket, Harót 
Jánost, az ESMTK elnökét, 
Pesterzsébet megjelent ön-
kormányzati képviselőit, 
Peller Józsefet, Pesterzsébet 
díszpolgárát, Oscar-díjas, 
olimpiai bajnok galambászt, 
Lernyei Ákost, a Gyulai 
István Általános Iskola 
igazgatóját, Verbainé Azari 
Tündét és Nyirfáné Fehér 
Annamáriát, a Gyulai Ist-
ván Általános Iskola igaz-
gató-helyetteseit, a Gyulai 
István Általános Iskola ta-
nítónőit, Németh Istvánt, 
a „Budapest” Baptista Szak-
gimnázium, Gimnázium és 
Sportiskola igazgatóját, va-
lamint Kun Gábor igazgató-
helyettest, és végül, de nem 
utolsósorban Kruj Iván mes-
teredzőt, a csarnok névadó-
ját és Kovács Ferenc olimpi-
ai bronzérmes labdarúgót.

Losonczi Ottó évérté-
kelő beszédében elmondta, 

hogy szakosztályunk birkó-
zói 2016-ban 120 versenyen 
vettek részt, melyeken ösz-
szesen 769 érmet gyűjtöt-
tek, melyből 393 arany-, 
172 ezüst- és 204 bronzérem 
lett. 2016-ban 83 magyar 
bajnoki, 38 diákolimpiai és 
73 Budapest bajnoki érmet 
gyűjtöttünk, 30 magyar baj-
nokunk, 16 diákolimpiai 
bajnokunk és 29 Budapest 
bajnokunk lett. Megnyertük 
a női diák csapatbajnok-

ságot, a serdülő szabadfo-
gású csapatbajnokságot és 
a felnőtt NB I-es csapat-
bajnokságot. Kimagaslóan 
szerepeltünk világversenye-
ken, hiszen Elekes Emese 
Svédországban megszerezte 
első Európa-bajnoki, Szőke 
Alex Grúziában pedig első 
világbajnoki címünket ka-
det korosztályban. Emese az 
Európa-bajnoki címe mellé 
egy világbajnoki bronzérmet 
is szerzett. Kitűnően szere-
peltünk az Egyetemi Világ-
bajnokságon is Törökország-

ban, ahol Nagy Péter arany-, 
Sleisz Gabriella és Nagy Mi-
hály pedig ezüstérmet szerez-
tek. Majoros Ármin Mózes 
Szlovákiában a Rendőr Eu-
rópa-bajnokságon képviselte 
Magyarország és az ESMTK 
színeit, ahol kötöttfogásban 

és szabadfogásban egyaránt 
első helyezést ért el. Kéri 

Zoltán az U 
23-as Európa-
ba jnokságon 
kö tö t t fogá s -
ban, míg Tóth 
Bendegúz a 
junior Európa-
ba jnokságon 
s zabadfogás -
ban szerzett 
5. helyezést. 

Szakosztályunknak a tavalyi 
évben összesen 15 válogatott 
versenyzője volt. 

Az évzáró karácsonyi 
díjátadó ünnepség egyben 
szakosztályunk 10 éves jubi-
leumi ünnepségsorozatának 
záróeseménye is volt. Az 

elmúlt 10 évben sikert si-
kerre halmoztak az ESMTK 
birkózói. 10 év alatt össze-
sen 733 versenyen vettünk 
részt, melyeken 5454 érmet 
szereztünk. Szakosztályunk 
154 magyar bajnokkal, 102 
diákolimpiai bajnokkal és 
254 Budapest bajnokkal 
rendelkezik. 

A szakosz-
tályok közötti 
országos pont-
versenyben az 
ESMTK vég-
zett az első he-
lyen, amivel si-
került felrakni 
az „i”-re a pon-
tot a jubileumi 
ünnepségsoro-

zat végére. Szakosztályunk 
eredményességét jól mutat-
ja, hogy a pontversenyben 
a 2. helyezettet közel 600 
ponttal, a 10. helyezettet kö-
zel 2500 ponttal, Magyaror-
szág 100. legeredményesebb 
birkózó szakosztályát pedig 
már több mint 3000 ponttal 
előztük meg.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Felnőtt korcsoport 
legeredményesebb női versenyzője

Sleisz Gabriella
Felnőtt korcsoport eredményes 

versenyzője
Majoros Ármin Mózes

Felnőtt korcsoport eredményes 
versenyzője
Nagy Péter

Felnőtt korcsoport eredményes 
versenyzője

Losonczi Ottó
Felnőtt korcsoport eredményes 

versenyzője
Nagy Mihály

Junior korcsoport 
legeredményesebb versenyzője

Tóth Bendegúz
Junior korcsoport eredményese 

versenyzője
Asharin Roman
Kadet korcsoport 

legeredményesebb női versenyzője
Elekes Emese

Kadet korcsoport 
legeredményesebb versenyzője

Szőke Alex
Kadet korcsoport eredményes 

versenyzője
Horváth Zsolt

   Kadet korcsoport eredményes 
versenyzője

Orosz Tibor
       Serdülő korcsoport 

legeredményesebb versenyzője
Szilágyi Erik

Serdülő korcsoport eredményes 
versenyzője

Németh Milán
 Serdülő korcsoport eredményes 

versenyzője
Tösmagi Attila

Diák I. korcsoport 
legeredményesebb női versenyzője

Matyi Vivien

Diák I. korcsoport 
legeredményesebb női versenyzője

Szenttamási Róza
Diák I. korcsoport eredményes 

női versenyzője
Hörcsöki Kamilla
Diák I. korcsoport 

legeredményesebb versenyzője
Kekenj Norbert

Diák I. korcsoport eredményes 
versenyzője

Varsányi László
Diák I. korcsoport eredményes 

versenyzője 
Takács Zsolt

Diák II. korcsoport 
legeredményesebb női versenyzője 

László Nikolett
Diák II. korcsoport 

legeredményesebb versenyzője 
Fige Levente

Diák II. korcsoport eredményes 
versenyzője 

Felkai Bendegúz
Diák II. korcsoport eredményes 

versenyzője 
Nagy Gergely

Gyermek I korcsoport 
eredményes versenyzője 

Olasz Bende
Gyermek I korcsoport 

eredményes versenyzője 
Kertész Dominik

Gyermek I korcsoport 
eredményes versenyzője 

Kis Mátyás Zoltán
Gyermek I korcsoport 

eredményes versenyzője 
Jász Bálint

Gyermek I korcsoport 
eredményes versenyzője 

Zhytovoz Petro

Gyermek I korcsoport 
eredményes versenyzője 

Budai András
Gyermek II korcsoport 
eredményes versenyzője 

Antaly Sándor
Gyermek II korcsoport 
eredményes versenyzője 

Felkai Balázs
Gyermek II korcsoport 
eredményes versenyzője 

Zhytovoz Mariia 
Különdíjban elismerésben 

részesülnek
Sleisz Gabriella

Egyetemi Világbajnoki 2. 
helyezett birkózó

Nagy Péter
Egyetemi Világbajnok birkózó

Losonczi Ottó
Szakosztályunk legeredményesebb 

felnőtt birkózója 2016-ban
Nagy Mihály

Egyetemi Világbajnoki 
2. helyezett birkózó

Kéri Zoltán
U 23-as Európa-bajnoki 

5. helyezett birkózó
Tóth Bendegúz

Junior Európa-bajnoki 
5. helyezett birkózó

Elekes Emese
Kadet Európa Bajnok, Világbaj-

noki bronzérmes birkózó
Szőke Alex

Kadet Világbajnok birkózó, aki 18 
év után szerezte meg Magyaror-

szág első kadet világbajnoki címét
Szilágyi Erik

Aki a birkózásban szerzett Magyar 
bajnoki, Diákolimpiai és Budapest 

bajnoki címei mellett szumó 
sportágban is jeleskedett, hiszen 
Európai-bajnoki címet szerzett

ESMTK Birkózó Szakosztály 2016.

Elekes Emese Kadet Európa-bajnok és 
Világbajnoki bronzérmes és Szőke Alex 
Kadet Világbajnok birkózó

Sleisz Gabriella, Nagy Mihály és Nagy 
Péter, akik az Egyetemi Világbajnokságról 
érmekkel tértek haza
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Az Art Pub étteremben működő sakk-
iskola várja a sakkozni szerető, sak-
kozni tudni vágyó, vagy versenyzői 
álmokat dédelgető iskolások jelent-
kezését.

A sakkozás játszva tanít az életre. 
A logikus gondolkodás, az előrelá-
tás, a megfontoltság, az önfegyelem, 
az önálló alkotás öröme és a játékos 
küzdelem mind részei a sakkjáték-
nak. A 2000 éves múltra visszate-
kintő sport az emberiség kultúrájá-
nak része, emellett többek között a 
tanuláshoz is szükséges képességeket 
és készségeket fejleszti, még-
pedig játékos formában.

 A Lajtha László utca 2. 
szám alatti létesítményben 
az edzések a 2017-es tanév-
ben szombat délelőttönként 
1/2 10-től 12 óráig tartanak. 
A részvételi díj az edzéseken 
alkalmanként 2000 forint, 
a 10 alkalmas bérlet 15.000 
forintba kerül. 

A szombati edzésnapo-
kon lehetőség van egész na-
pos sakkiskolai programra is, 
amely délelőtt fél 10-től délután fél 
5-ig tart. Az egész napos program 
részvételi díja 5000 forint (bérlete-
seknek 3500 forint), amely magában 
foglalja a délelőtti edzést, a délutáni 
foglalkozásokat és a háromszori étke-
zést (tízórai, ebéd, uzsonna). A dél-
utáni programban (az időjárástól füg-
gően) játszótér, foci, séta is szerepel.

A rendszeresen résztvevő gyere-
keknek – korcsoportnak és tudás-
szintnek megfelelő kategóriákban 
– háziversenyeket tartanak, az elért 
eredmények alapján a hónap végén 
minden gyerek éremdíjazásban ré-
szesül.

Az edzéseket a kezdő és a ha-
ladó szintű sakkozóknak Benyeda 
Tibor (benyedasakk@gmail.com; 
30/812-1121) és Szekeres Tibor 
(szekerest ibor52@gmai l .com; 
30/337-4246) sakkedzők tartják.

Mivel az edzések és az egész na-
pos programok megtartásának felté-

tele, hogy legalább ötfős csoportok 
összejöjjenek, a részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött. 

A szülők a fenti elérhetőségek 
egyikén a szombati edzésnapot meg-
előző szerda este 20 óráig jelezhetik 
a részvételi szándékot. A programok 
indulásáról csütörtökön visszaigazo-
lást kapnak.            Sz

A kétnapos rendezvényen igazi 
futballhangulatot varázsoltak a gye-
rekek, a szurkolók, szülők, hozzátar-
tozók gyönyörű cseleket, szép gólo-
kat, parádés védéseket láthattak.

A szervezők vendégül látták töb-
bek között a Vasas, a Fradi, a Hon-
véd, a Kecskemét fiataljait is, csak 
hogy a legnagyobbakat említsük, de 
érkeztek Szlovákiából és Erdélyből is 
csapatok.

A rendkívül erős mezőnyben a 
Puebla Focisuli több-kevesebb siker-
rel vívta meg a mérkőzéseit, csapatai 
közül kettő a 4., egy az 5., egy pedig 
a 6. helyet szerezte meg. A pester-

zsébeti helyszínen a díjak és 
érmek átadásában Mach Pé-
ter önkormányzati képviselő 
segédkezett.

A Puebla Focisuli jelen-
leg 50 fővel képviseli Pest-
erzsébetet. Az egyesület 
5-13 éves korú gyermekek 
képzésével foglalkozik, szak-
képzett edzők adják át tudá-
sukat a focistapalántáknak. 
Aki szeret focizni, és érez 
magában ambíciót a sportág 
kipróbálására, bátran jelent-
kezhet és csatlakozhat a csa-
pathoz, nemtől függetlenül. 
A téli időszakban az edzé-
sek a Pesterzsébeti Közgaz-
dasági Szakközépiskolában 
vannak (részletek a www.

pueblafocisuli.eoldal.hu oldalon ta-
lálhatók). 

Érdeklődni Babulják Zoltánnál 
lehet a 06 30/207 29 16-os telefon-
számon.

y.a.

December 10-én délután tartotta a Pesterzsébeti Futóklub 3. forralt bor 
futását. A vállalkozó kedvűek 6,4 kilométeres távot teljesítettek úgy, hogy 
minden kör után egy fél deciliter forralt bort kellett lehúzniuk. A nők közül 
Togobickij Vera teljesítette leggyorsabban a távot (ideje: 33:10), a férfiak 
között 30:16-tal Tigyi László nyert.                y.

Vár a sakkiskola!

Futás és forralt bor

Téli focitorna ötödször
A pesterzsébeti Puebla Focisuli Pesterzsébet és a csepeli Csep-Gól FC 2016. 
december 17-én és 18-án 5. alkalommal szervezte meg Dél-Pest legnagyobb 
téli gyermek foci kupáját, a „TÉLI UP TORNA 2016”-ot. A kétnapos viadalon 
nyolcszáz gyerek, 60 csapat mérte össze tudását három helyszínen, köztük a 
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola csarnokában.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről tájékozódhat 

az önkormányzat Facebook oldalán is. 
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A Sri Lanka-i goju-ryusok 8 év-
vel ezelőtt csatlakoztak a Harsányi 
sensei által vezetett nemzetközi szer-
vezethez, az International Goju-Ryu 
Karate-Do Sakura-Kaihoz. Az akko-
ri 50 fős lelkes kis csoport mára egy 
450 fős komoly szervezetté vált, Sri 
Lanka legeredményesebb verseny-
csapata lett belőlük. 

A napi 6 órás edzéseket két tur-
nusban vezette Ildikó és László 
sensei a 36 fokos páradús nyári (ka-
rácsonyi) időben. A szeminárium és 
a tengerparti edzőtábor végét vizsga 
zárta. A sportesemény színvonalát 
és a magyar mesterházaspár szakmai 
kiválóságának elismerését jelzi, hogy 
a kulturális és oktatási miniszter tit-
kára, az európai konzul és két rend-
őrkapitány is ellátogatott az edzé-

sekre, akik külön is vendégül látták 
a magyar sensei-eket. Az indiai West 
Bengal Goju-Ryu Karate-Do Szövet-
ség vezetői is eljöttek Sri Lankára, 

hogy találkozzanak Harsányi sensei-
jel, és személyesen beszéljék meg a 
nemzetközi szervezethez való csatla-
kozás részleteit. A megbeszélések so-
rán 2017 nyarára meghívták Indiába 
Harsányi Lászlót, hogy számukra is 
tartson gyakorlati szemináriumot.

Harsányi sensei még a háborús 
időszakban látogatott először a szi-
getországba, ahol megdöbbenve 
szembesült a lerombolt városokkal és 
a helyiek nehéz körülményeivel. A 
10 éves háború okozta szegénységből 
lassan kezd talpra állni az ország, de 
a lehetőségeik még mindig nagyon 

elmaradnak a mi életkörülménye-
inktől. Mégis lelkes optimizmussal 
és őszinte barátsággal kényeztették a 
magyar mestereket.

A meghívottak nem egy hagyo-
mányos program kereteiben „kalan-
doztak” Sri Lankán, így bepillantást 
nyertek a turisták elől elzárt terüle-
tekre is és az ott élők mindennap-
jaiba. A fiatal karatékák és szüleik 
roppant segítőkészek és közvetlenek 
voltak, mindent megtettek, hogy a 
vendégek minél többet lássanak Sri 
Lankából, és kellemesen töltsék az 
idejüket. Látták Kandyt, a budd-
hista zarándokközpontot, Sigiriyát, 
a világörökség részét, az ősi 2000-
2500 évvel ezelőtti fővárost, a ki-
rályi rezidenciát, elefánt rezervátu-
mot. A szigetország rendkívül szép 
természeti adottságokkal rendelke-
zik, érintetlen tengerpartjai magá-
val ragadóak.

Az egzotikus karácsonyi karate 
edzőtábor és szeminárium szép pél-
dája volt különböző kultúrák egy-
másra találásának, az eredményes 
kapcsolatépítésnek. Gratulálunk 
Harsányi László és Ildikó nemzetközi 
sportsikeréhez!

ea

Dr. Iglói László főállásban a köz-
gazdasági szakközépben dolgozott, 
miközben edzőképzést tartott a 
Budapest-Fasori Evangélikus Gim-
náziumban, mígnem a tárgyi és lé-
tesítményi feltételek kedvezőbbé 
váltak Erzsébeten. Ettől kezdve az 
oktatás egy ideig a Terézvárosban 
folyt, a gyakorlati vizsgákra pedig a 
volt Vargában kerítettek sort. Adó-
dott hát, hogy a képzés két eszten-
dővel ezelőtt teljes egészében Pester-
zsébetre költözzön.

Iglói László nem karateedző, ha-
nem Testnevelési Főiskolát végzett 

testnevelő, aki öt sportág edzői ké-
pesítésével rendelkezik. Nem meg-
lepő hát, hogy olyan szakembereket 
vett maga mellé, mint a Pesterzsé-
bet Sportjáért kitüntetés birtoko-
sa, a 6. danos karate mester, a helyi 
Seinchin Karate Sportegyesület veze-
tője, Harsányi László és Sensei Nana 
Shimizu, 4. danos japán mester.

– Ha a Fasoriban többféle edzői 
oktatás zajlott, miért tette le voksát 
éppen a karate mellet? – adódik a 
kérdés.

– Két éve felkeresett Harsányi 
László, hogy indítsunk karate edző-

képzést. A lélegzetem elállt, amikor 
nem kevesebben, mint ötvenheten 
jelentkeztek – eleveníti fel a kezde-
teket dr. Iglói László, majd elárulja: 
a labdarúgó edzői iránt ketten, a 
kézilabda iránt mindössze egy fő ér-
deklődött.

A döntés tehát nem volt nehéz: 
kizárólag karate szakágban indítot-
tak oktatást. Az idő hamar igazolta a 
homogén csoport eredményességét. 
Egyébként a csoportokban 19 éves-
től 43-ig járnak előképzettséggel bíró 
hallgatók, akik sportmúltja is jelen-
tős, amúgy akad köztük joghallgató, 
gyógyszerész, tájépítész, villamos-
mérnök, rendőr, vagy éppen egykori 
ketrecharcos.

A jelenlegi két osztály mellé már 
megkezdték egy harmadik szerve-

zését. A Vargában végzettek adják 
majd a képzett magyar edzőgárda 
gerincét a közeljövőtől. Igyekeznek 
a képzést a jelenlegi kettőről heti 
egynaposra alakítani, hogy elejét 
vegyék a hallgatók munkahelyeinek 
rugalmatlansága okozta lemorzsoló-
dásoknak.

A szakközépiskola életében igazi 
színfoltot jelentenek a karatésok: a 
gyakorlati vizsgák nyilvánosak, és 
számtalan diákot vonzanak a látvá-
nyos küzdelmek. 

Mint történt ez legutóbb január 
közepén.

– Elég, ha néhányan sportruhá-
jukban végigsétálnak a folyosókon, 
mindenféle rendbontásnak elejét 
veszik – fűzi hozzá László.

DIA

Karácsony Sri Lankán

A jövő iskolázott karateedzőinek bölcsője

A Sri Lanka-i Goju-Ryu Karate Szövetség meghívására karácsony hetében 
Harsányi Ildikó és Harsányi László pesterzsébeti karatemesterek, a Seinchin 
Karate SE vezetői gyakorlati szemináriumot tartottak Kurunegala város spor-
tolóinak. Harsányi László már 6. alkalommal érkezett az egzotikus szigetre 
oktatni, tanítványait továbbképezni. A nagy tiszteletnek örvendő nemzetközi 
mestert és feleségét Colombóban a repülőtéren virágfüzérrel fogadták a helyi 
sportegyesület vezetői.

A Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája 
ingyenes OKJ-s képzés keretében karate edzői szakot indított. Kissé furcsá-
nak tűnik az edzőoktatás egy alapvetően közgazdasági középiskolában. Lás-
suk, hogyan kezdődött!
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZHOZ járó fodrász – női, férfi hajvá-
gás, festés, dauer. 290 43 82

RUHA- és textilfelvarrást, átalakítást, 
felhajtást, szegést vállalok. XX. kerület, 
Lázár u. 45. Nyitva: H-K 10-17 óráig. 
Őrsi Marika 283 10 71

NYUGDÍJAS szűcs szőrmebundák ja-
vítását, tisztítását vállalja 10-18 óráig. 
Érd.:282 42 47

VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres 
keresése, javítása. 0630/914 35 88

SZÁMÍTÓGÉP szerviz. Telepítés, vírusir-
tás és minden, ami kell. Ingyenes kiszál-
lással. 0620/920 40 66

MASSZÁZS akció! 30 perces hát-
masszázs vagy talpmasszázs 
energetizálással 3000 forint. 0620/438 
69 79

SZÁMÍTÓGÉP szerviz – telepítés, vírus-
irtás. Ingyenes kiszállással. 0620/920 
40 66

FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. 
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarí-
tással-fóliázással. 06/30 422 17 39

40-ES masszőznőtől masszázs, takarí-
tás, házvezetés, társalgás. Segítek, ami-
ben tudok. 0630/419 68 18

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csa-
tornacsere lakásban és udvaron. Kerti 
csap csréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

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

OKTATÁS

ÁLTALÁNOS iskolások napi, szaksze-
rű felkészítése minden tantárgyból! 
0631/328 89 19, 0630/620 30 78

FRANCIA nyelvoktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakor-
lott szaktanár Pesterzsébet központjá-
ban. 0620/487 22 09

NÉMETOKTATÁS a kerületben minden 
szinten, tapasztalt középiskolai tanár-
nál. 0630/652 39 37, 284 94 82. varga.
zsuzsa.veres@gmail.com

DOBOKTATÁS Erzsébet központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatár-
sánál. 0630/495 74 70

ÁLLÁS

TELEMARKETINGEST keresek napi 3-4 
órában XX. kerületi munkahelyre. Érd.: 
Nagy Éva 0620/925 39 69

EGYÉB

EGÉSZSÉG 

INGATLAN

ELADÓ Lajtha László utcában 4 emele-
tes, csúsztatott zsalus házban 1. emeleti 
2,5 szobás tehermentes lakás, új nyílás-
zárókkal, redőnnyel. Ár: 16,4 millió fo-
rint. 0630/786 90 11

PESTERZSÉBETEN Felvidék utcában 
négylakásos társasházban magasföld-
szinti 61 nm, 2,5 szobás, erkélyes, te-
hermentes lakás, 18 nm garázzsal, táro-
lókkal eladó. Ár: 18,3 millió Ft. 0620/362 
76 24

FÉL A BÉRBEADÁSTÓL, bizonytalan az 
eladásban? Hívjon! Kiss Attila, fővárosi 
ingatlanközvetítői névjegyzék száma: 
05336. 0620/241 00 00

EPERJES utcai szépen megújult, ma-
gasföldszinti, két szoba + étkezős, re-
dőnyös, új bejárati ajtóval, csináltatott 
konyhabútorral, azonnal beköltözhető 
56 nm-es lakás 14,8 milló forintért el-
adó. 0630/202 41 76

PESTERZSÉBETEN külön bejáratú búto-
rozott szoba hölgynek kiadó hosszú táv-
ra. 55 ezer forint rezsivel. 1 hó kaució. 
0630/244 76 90

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

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

VIZUÁLIS ELLENŐRÖKET 
keresünk három műszakos 

munkarendbe! 
Feladatok: termékek 

ellenőrzése, válogatása, 
anyagmozgatás. 

Amit kínálunk: tiszta mun-
kakörnyezet, béren kívüli 

juttatások, 100%-os utazási 
költségtérítés. 

Szabó Rebeka. Kelly 
Services Hungary Kft. 

+36 (30) 331 6417

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 
Bontásra ítélt ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41

Sok szeretettel várja a csepeli 
Vitart Stúdió!

A kínálatból:
Speciális tréning gerincbán-

talmakra, egyéni és csoportos 
foglalkozások a stúdióban, 

sőt az állapotából adódóan kéré-
sére az otthonában is!

Minden tréningtípus: 
www.laskaitreningek.hu 

honlapon, és a Vitart Stúdió 
Facebook oldalán.

Információ, bejelentkezés: 
Laskai Linda 0670/318 30 77 

linda@laskaitreningek.hu

Vitart Stúdió: 
Csepel, Komáromi u. 55.

web: www.laskaitreningek.hu

GÁZKÉSZÜLÉK
karbantartás – tisztítás

konvektor, héra, cirkó, tűzhely
javítása, bekötése, cseréje

VÍZÓRACSERE
a legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-k, tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
géppel, falbontás nélkül!

INGYENES KISZÁLLÁS
061/401 08 09

Pintér Zoltán víz-gázszerelő

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

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

Hirdessen 
a  Pesterzsébet újságban!

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

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Az utolsó oldalon megjelenő hirdetés: 
40% felár

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

JÓGA TANFOLYAM
kezdő csoportok: 

csütörtökönként 18 órától
a Csili Művelődési 

Központban
(1201 Nagy Győry 

István u. 4-6.)
Első alkalom ingyenes.

www.jogatan.hu
érd.: lilla@jogatan.hu



24 2017. január 24.HIRDETÉS

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!


