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Pesterzsébeti téltemetés

Mobil kamerák
Januártól 12 mobil kamera figyeli 
a közterületeket. A közterület-fel-
ügyelők eddig 26 esetben tettek fel-
jelentést, 6 alkalommal pedig a hely-
színen érték tetten az elkövetőket.

3. oldal

Év végén nyit a fürdő „Szeretek tanulni”
Elkezdődött a Pesterzsébeti Jódos-
Sós Gyógyfürdő felújítása. Decem-
berben megnyit a fedett gyógy- és él-
ményfürdő részleg, a kültéri strand 
pedig a 2019-es szezonban.

Szilvási István, az 1993-as Ki Mit 
Tud?-győztes, Szilvási Gipsy Folk 
Band frontembere a muzsikálás mel-
lett számos, a cigányság felzárkózá-
sát segítő programban dolgozik.

7. oldal 13 . oldal

Szeretetteljes ápolás
Pesterzsébeti lakosok is igénybe ve-
hetik az 1991 óta működő Magyar 
Hospice Alapítvány szolgáltatásait, 
amelyek – a hospice szellemiségének 
megfelelően – ingyenesek.

9. oldal
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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: 2018. március 31. 
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

– Az elmúlt egy hónap csendesen 
és dolgosan zajlott, a polgármesteri 
hivatal valamennyi osztálya a 2018. 
évi költségvetés elkészítésén dolgo-
zott, az év eleji határidős feladatokat 
készítette, valamint az elektronikus 
ügyintézés törvény által előírt köte-
lezettségét teljesíti, amelynek lehe-
tőségét 2018. január 1-jétől kell biz-
tosítani a lakosság és az ügyfelek ré-
szére. A hivatal apparátusa a 2018. 
április 8-ára kiírt országgyűlési kép-
viselő választási eljárás végrehajtá-
sán dolgozik – mondta el a két ülés 
között eltelt időszak munkájáról szó-
ló beszámolójában Szabados Ákos.

* * *
A polgármester bemutatta a kép-

viselőknek, valamint a testületi ülé-
sen megjelent vendégeknek Pester-
zsébet új főépítészét, R. Takács Esz-
tert, aki 2018. február 5-e óta tölti 
be ezt a pozíciót.

* * *
A testületi ülésen vehette át a 

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 
(KEF) által kiírt logótervezési pá-
lyázat győztese az elismerő okleve-
let Kovács Eszter alpolgármestertől. 
Medgyesy Nikolett 2017 nyarán vé-
gezte el a művészeti egyetemet ter-
vezőgrafika szakon, ezt megelőzően 
nyomdaipari előkészítőként, illetve 
grafikusként dolgozott. A nyertes 15 
ezer forint értékű vásárlási utalványt 
is kapott.

* * *
A képviselők jóváhagyásával 

március 1-jétől ismét újraindulhat 
a közfoglalkoztatási program, amely 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap tá-
mogatásával valósul meg. A június 
30-áig tartó időszakban hetven köz-
foglalkoztatott dolgozik majd kerü-
letünkben, fő feladatuk Pesterzsébet 

közterületeinek takarítása, a közte-
rületi parkfenntartási feladatok ellá-
tása, illetve a polgármesteri hivatal-
ban a jegyző által engedélyezett fel-
adatok elvégzése.

* * *
Újabb elektromos töltőállomások 

telepítésének helyszíneiről döntött 
a testület. A képviselők még tavaly 
szeptemberben hagyták jóvá a To-
pánka, az Orsolya, a Bíró Mihály és 
a Vörösmarty utcákban a töltőosz-
lopok telepítését, a mostani dönté-
sük értelmében ezeken kívül a Vá-
góhíd és a Wesselényi utca sarkán 
lévő parkolóban, valamint a Mátyás 
király téri parkolóban is létesülhet 
töltőállomás. Mind a létesítés, mind 
az üzemeltetés költségeit a cég állja, 
így az önkormányzatra ezzel kapcso-
latban semmilyen anyagi teher nem 
hárul.

* * *
Pályázatot írt ki Pesterzsébet Ön-

kormányzatának Humán Szolgálta-
tások Intézménye intézményvezetői 
pozíció betöltésére, valamint a Pest-

erzsébeti Múzeum igazgatói állásá-
ra a polgármesteri hivatal – döntöt-
tek egyhangúan a képviselők. Mind-
két megbízatás határozott időre, 5 év 
időtartamra szól majd.

* * *
Elfogadta a kerület 2018. évi 

költségvetését a képviselő-testület. 
A hozzászólások, viták és a szavazás 
előtt Szabados Ákos elmondta: – 
Véleményem szerint jó, működőké-
pes költségvetés készült el. A 2017. 
évi, eddig birtokunkban lévő adatok 
is azt bizonyítják, hogy önkormány-
zatunk képes volt a jogszabályok be-
tartása mellett, elfogadható fejlődé-
si ütemet produkálva, szigorú és ta-
karékos költségvetés mentén végre-
hajtani a feladatait. Ez alapozta meg 
elsősorban a 2018. évi költségvetést 
is. A fő összegek hasonlóak a tavalyi 
esztendeihez, persze vannak némi 

eltérések. A közalkalmazottak ré-
szére idén 15 ezer forint/fő/hó mun-
káltatói döntésen alapuló bérfej-
lesztést terveztünk, mert azt az in-
tézményvezetőknek differenciáltan 

kell kiosztaniuk, ezen felül 50 ezer 
forint/év béren kívüli juttatás került 
a költségvetésbe. Reméljük, a kö-
vetkező évi költségvetésben folytat-
ni tudjuk az idén elkezdett bérren-
dezést.

A köztisztviselői illetményalap 45 
ezer forintra emelkedik, jutalom elő-
irányzattal azonban nem tervezett a 
költségvetés.

Az önkormányzat központi támo-
gatásból származó bevételei az elő-
ző évhez képest emelkedtek, egy-
részt a bölcsődék támogatása miatt, 
az iparűzési adóból származó bevéte-
lünk pedig több mint 310 millió fo-
rinttal nőtt.

A költségvetés maradványösz-
szege 2018-ban 410 millióval több, 
mint 2017-ben volt, 1 milliárd 710 
millió forint, amelyet kiadások fede-
zetére terveztünk.

Beruházásokra mintegy 200 mil-
lió forinttal többet fordít az önkor-
mányzat a tavalyihoz képest. Köz-
területi fejlesztésekre 147 millió fo-
rintot fordítunk, további mintegy 
240 milliót pedig az intézmények-
kel kapcsolatos kiadások tesznek ki. 
A felújításokra az előző évinél 335 
millió forinttal több áll rendelke-
zésre.

A beruházások, felújítások jelen-
tős részét, mivel ezek elsősorban a 
közterületeket, illetve az intézmé-
nyeket érintik, a nyári hónapokra 
időzítjük, kivéve azokat a nagyobb 
projekteket, amelyek közbeszerzése, 
előkészítése hosszabb folyamat lehet.

Elnyert pályázatokra 239, 5 millió 
forint került a költségvetésbe, amely-
ből a Hullám Csónakház funkcióbő-
vítésére 173 milliót, a Pöltenberg 
utca felújítására pedig mintegy 66 
millió forintot különítettünk el.

Sz. A.

Városházi napló
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Idén januártól már 12 mobil kame-
ra figyeli Pesterzsébet közterülete-
it, elsősorban azokat a területeket, 
ahol a szelektív szigetek köré gyak-
ran előfordultak illegális szemétel-
helyezések.  A kamerával figyelt ré-
szeken eddig 26 esetben tettek felje-
lentést a Rendvédelmi Osztály mun-
katársai, 6 alkalommal pedig a hely-
színen sikerült tetten érniük az elkö-
vetőket, akik ellen természetesen 
megtették a megfelelő intézkedést a 
kormányhivatal felé.

Bővülő rendszer

A tavalyi 4-ről sikerült 12-re nö-
velni a közterület-felügyelők mo-
bil kameráinak számát, és ezzel je-
lentősen csökkenteni a közterüle-
tekre kihelyezett szemét mennyi-
ségét. – Az önkormányzat 2018-as 
költségvetésében szerepel a kamera-
rendszerek fejlesztése, így idén mind 
a Rendvédelmi Osztály által üze-
meltetett mobil kamerák, mind a 
rendőrség által működtetett térfi-
gyelő kamerák száma növelhető lesz 
– tudtuk meg Puskás Péter Pál osz-
tályvezetőtől. Az önkormányzat ter-
veiben szerepel a mobilkamera-há-
lózat áthelyezéséhez szükséges háló-
zat megvalósítása. 

A mobil kamerák nagy előnye, 
hogy gyakorlatilag rövid időn be-
lül, egyszerűen áthelyezhetőek egyik 
helyről a másikra. Az eszköz a sza-
bályszegők eljárás alá vonását köny-
nyíti meg, hiszen nagyon jó minősé-
gű digitális felvételeket készít, így a 

szabálysértés bizonyításában is segít-
séget ad az eljáró hatáságnak, illet-
ve a szabálysértések megelőzésére is 
szolgál. 

A rögzítő nyolc napig tárolja az 
adott területen felvett adatokat, 

majd ezt követően automatikusan 
új felvételt indít.  A kamerák által 
felvett képeket internetkapcsolaton 
keresztül figyeli egy monitoron a nap 
24 órájában egy-egy közterület-fel-
ügyelő, és amennyiben szabálytalan-
ságot, szabálysértést észlel, azonnal 
értesíti a járőröket.

A szabálysértők

– Elsősorban nem az a célunk, 
hogy az illegális szemételhelyező-
ket bírsággal sújtsuk, sokkal in-
kább azt szeretnénk elérni, hogy 
ezeket az embereket rászorítsuk, 
meggyőzzük a helyes jogkövető 
magatartásra, tudatosítsuk ben-
nük, a háztartásokban felgyülem-
lett nem kommunális hulladék he-
lye nem a szelektív gyűjtők környé-
kén, hanem az FKF Zrt. erre a cél-
ra kialakított hulladékudvaraiban 

(Pesterzsébethez legközelebb Cse-
pelen, a Mansfeld Péter utca 86. 
szám alatt) van – mondta Puskás 
Péter Pál.

Amint megtudtuk, a tetten ért, 
illetve sikeresen azonosított szabály-

sértők nemcsak pesterzsébetiek, a 
főváros más lakóövezeteiből, illetve 
az agglomerációból is érkeznek kerü-
letünkbe szemetükkel.

Lomisok

Előfordul, hogy a lomtalanításo-
kon gyűjtögető emberek szabadulná-
nak meg illegálisan azoktól a hulla-
dékoktól, amelyeket végül nem tud-
tak hasznosítani.

Az osztályvezető felhívta a figyel-
met: Pesterzsébet Önkormányza-
ta 2015-ben fogadta el a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendele-
tét, amely lehetőséget és engedélyt ad 
arra, hogy amennyiben valakinek a 
magánterületén nagyobb mennyiségű 
hulladék, lom halmozódik fel, az el-

len eljárás kezdeményezhető, és köte-
lezhető a közegészségügyi szempont-
ból veszélyes helyzet felszámolására.

Puskás Péter Pál hozzátette: a 
közterület-felügyelőknek számos 
ilyen cím került birtokába az elmúlt 
időszakban. Jelenleg az adatok fel-
dolgozását végzik, ezt követően kez-
dik a helyszínek ellenőrzését, ahol a 
szükséges intézkedéseket megteszik 
az állapot felszámolására.

Létszám

Ami jó hír, hogy a közelmúlt-
ban az osztály egy speciális tudás-
sal és gyakorlattal rendelkező kol-
légával bővült, aki otthonosan mo-
zog a térfigyelő rendszer kezelésében 
is, így nagyban tudja segíteni társai 
munkáját, oktatásban részesíti őket.

Jelenleg egy státusz van betöltet-
lenül a közterület-felügyelőknél, de 
az osztályvezető reményei szerint rö-
vid időn belül kiválasztják a jelent-
kezők közül azt a leendő kollégát, 
aki a pozíció betöltéséhez szüksé-
ges törvényi kötelezettségnek és az 
egészségügyi alkalmasságin is megfe-
lel. – Ha ezt a helyet sikerül betölte-
ni, akkor végre összeáll úgy az osz-
tály, hogy a megnövekedett felada-
toknak, a lakosság igényeinek meg 
tudjunk felelni – mondta végezetül 
Puskás Péter Pál.

Sz. A.

Mobil kamerák az illegális szemételhelyezés ellen

Keressük őket!

A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy 
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő 

személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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Színes diploma pedagógusoknak

Pesterzsébet Önkormányzata 2018-ban is megemlékezik a jubiláló pedagógusokról. A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok 
igényelhetik, akik ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

A kérelmet 2018. március 5-ig lehet benyújtani, a díszoklevelet a kerületi pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél:  50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére

Rubin oklevél:70 éve végzettek részére
Gránit oklevél: 75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:

1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név/születési név is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi szám, 
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító szám, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám, egy közeli hozzátarto-

zó neve és telefonszáma) túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések feltüntetése). 

2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.

3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán eltöltött 25-30 év munkaviszony). 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
4. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél bemutatása is szükséges!

A kérelmek benyújtása 2018. március 5-ig, postai úton vagy személyesen történhet az alábbi címre: 

Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya 
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földszint 12).

Pesterzsébet Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja

tisztelettel meghívja Önt a
Vállalkozók Báljára.

A bál ideje: 
2018.03.10. 20.00 óra

Helyszíne: Csili színházterem 
(XX. Nagy Győri István u. 4-6.)

Műsorvezető: Dávid Anikó
Zene: SOULFUL zenekar

Fellép:
Újhelyi Andrea és Kádár Szabolcs 

énekműveszek
Tombola

A meghívó ára: 7.500,- Ft/fő, mely a vacsora árát is tartalmazza
Jegyek igényelhetők a +36 30 566-7939 telefonszámon.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája 2018. mácius 1-jén, csütör-
tökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. (vasárnap) napjára 
tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2018. február 15-i ülésén megválasztotta a 16. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság és a szava-
zás napján működő hatvanegy szavazatszámláló bizottság tagjait. Ők 
pártoktól független személyek. E bizottságokba a választáson jelöltet, 
listát állító szervezetek, független jelöltek delegálhatják további két-
két megbízottjukat. 

A jelölt ajánlási időszak 2018. február 19-től 2018. március 5-én 
16 óráig tart.

A pesterzsébeti szavazóhelyiségek a 2016. évben tartott népszavazás 
óta nem változtak, azok címe szerepel a 2018. február 19-ig - a Nem-
zeti Választási Iroda által megküldött, szavazóköri névjegyzékbe vétel-
ről szóló - értesítőkön.

Átjelentkezés:
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől elté-
rő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerin-
ti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti he-
lyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2018. áp-
rilis 6-án 16 óráig nyújthatja be. Személyes ügyintézés esetén a beje-
lentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi válasz-
tási irodában is benyújtható a kérelem.

Külképviseleti szavazás:
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szava-
zás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten 
(nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. 
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie 
kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2018. 
március 31-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodától.

Nemzetiségi regisztráció:
Kérelemre - 2018. március 23-án 16 óráig - lehetőség van arra, hogy 
a választópolgár nemzetiségi választópolgárként regisztráltassa magát. 
Ebben az esetben a választókerületi jelölt mellett, a pártlista helyett az 
adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavaz, 
ha kérte a nemzetiségi regisztrációjának az országgyűlési képviselő vá-
lasztásra való kiterjesztését.

Segítség a szavazáshoz:
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényel-
heti választójogának gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevétele a szavazóhelyi-
ségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség igénybevétele.

Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet 
legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi válasz-
tási irodának.

A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb 2018. március 29-
én 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

Szavazás mozgóurnával:
Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel
• egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy
•fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem en-
gedik ki szavazni,
mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok mi-
att) nem lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tag-
ja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.
Mozgóurnát legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig a választópolgár 
lakcíme szerinti helyi választási irodától, ezt követően a szavazás nap-
ján legkésőbb 15 óráig, a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni. 

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen 
– vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tar-
tózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben elő-
ször át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az át-
jelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyomá-
nyos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Kérjük, hogy minden kérelem esetén mielőbb szíveskedjenek azt be-
nyújtani, hogy az esetleges torlódásokat elkerüljük és időben tudjuk a 
kérelmek elbírálásáról tájékoztatni a kérelmezőket.

A fenti kérelmek benyújthatók személyesen, levélben a választási iro-
dához vagy a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu nevű hon-
lapján keresztül. A kérelem formanyomtatványok ugyanitt letölthe-
tők vagy a helyi választási irodában átvehetők.

16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Székhelye: 1201 Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1.

16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ve-
zetője:
Dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Székhelye: 1201 Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1.
Félfogadás választási ügyekben: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00
Általános választási információk: Tel: 289-25-83., e-mail: subicz.
istvan@pesterzsebet.hu
Választói névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben: Tel: 289-25-04, 289-
25-83, gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu.”

Budapest, 2018. február 12.

      Tisztelettel
Dr. Demjanovich Orsolya

jegyző

Választási hirdetmény
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
5 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHA-
TÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉSE PESTERZSÉBETEN

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata az „Ön-
kormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korsze-
rűsítése Pesterzsébeten” tárgyú pályázati projektet a Széchenyi 
2020 program keretében valósította meg, a megítélt 103,30 millió fo-
rint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatással.

Az energetikai fejlesztés eredményeként
- a Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tagóvodájában (Budapest XX. 
ker., Csepeli átjáró 8-10.) homlokzati nyílászárócserére,
- a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Átmeneti Gondozóházában 
(Budapest XX. ker., Pázsitos sétány 5.) nyílászáró cserére, homlok-
zat és lapostető szigetelésre,
- a Szociális Szolgáltató Központ Gyermekvédelmi Központban (Bu-
dapest XX. ker., Pázsitos sétány 7.) nyílászáró cserére, homlokzat 
és lapostető szigetelésre,
- a Gyermek Egészségházban (Budapest XX. ker., Vas Gereben 
utca 1.) nyílászáró cserére, homlokzat és magastető szigetelésre és
- a Kerekerdő Óvodában (Budapest XX. ker., Nagysándor József 
utca 189.) homlokzat és lapostető szigetelésre
került sor.

Az építési kivitelezés 2017. október 17-én, míg a projekt elszámolá-
sa 2018. február 07-én fejeződött be. 
A beruházás összköltsége 224,42 millió forintot tett ki.
A fejlesztés az 5 épület üzemeltetési költségeinek csökkentésén túl 
a környezetvédelmi szempontok érvényesülését szolgálta azáltal, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkenését eredményezte.

További információ kérhető:
Kernné dr. Kulcsár Dóra, városgazdálkodási osztályvezető
(telefonszám: 06/1/283-0646, email cím: varosfejlesztes@
pesterzsebet.hu)

Ingatlanok előtti közte-
rületek gondozása
Felhívjuk a kerületben élő lakosok fi-
gyelmét, hogy a közösségi együtt-
élést szabályzó rendeletek mind a ker-
tes házas övezetek ingatlantulajdono-
saira, mind a társasházakra vonatko-
zó feladatokat, kötelezettségeket fo-
galmaznak meg.
 Az ingatlanhasználóknak és a társas-
házaknak gondoskodniuk kell az ingat-
lanon belüli és az ingatlan előtti terü-
let úttestig terjedő részének (járda és 
zöld sáv, vagy burkolt padka) gondo-
zásáról.
Az ingatlan előtti terület tisztántartása 
magában foglalja a területen található 
szemét összeszedését, a járda rend-

szeres söprését, a zöldsávban lévő 
cserjék, sövények metszését és gon-
dozását, őszi időszakban az avar eltá-
volítását (társasházak esetében is!).
A zöldterületek kaszálása folyama-
tos figyelmet igényel, ahogyan a téli 
hóeltakarítás, síkosságmentesítés is 
kiemelkedően fontos feladat. 
A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az ingatlanról a közterületre 
benyúló, gyalogosközlekedést akadá-
lyozó vagy zavaró faágak, gallyak visz-
szametszéséről. 
Tájékoztatjuk az ingatlanok tulajdono-
sait, hogy a fenti kötelezettség elmu-
lasztása esetén Pesterzsébet Önkor-
mányzata hatósági eljárást indíthat, 
mely során közigazgatási bírság kisza-
bására is sor kerülhet.

Együttműködési megállapodást 
kötött a Pesterzsébeti Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum 

(KEF) és a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum február 19-én a fe-
rencvárosi polgármesteri hivatalban.

Az ünnepélyes aláíráson Pester-
zsébet Önkormányzatát Kovács Esz-
ter alpolgármester, Ódor Terézia, a 
Humán Szolgáltatások Intézményé-
nek megbízott vezetője, a KEF elnö-

ke, valamint Farkas János, a KEF tit-
kára képviselte.

– Nem véletlen, hogy először Fe-
rencvárost kerestük meg, hiszen ez 
az a kerület, ahová a fiatalok először 
érkeznek, amikor elindulnak Pester-
zsébetről egy szórakozóhelyre. Re-
méljük, hogy már ebben a félévben 
tudunk közös programokat szervez-
ni, például a májusi egészségnapon – 
mondta az eseményen Ódor Terézia.

y.a.

Együttműködés Ferencvárossal
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– A Pesterzsébeti Jódos-Sós 
Gyógyfürdő teljes körű felújítása 
mellett bővül is a létesítmény, hiszen 
a régi fürdőépület területének több 
mint háromszorosa épül meg az el-
következő hónapokban. A stran-
don is lesznek fejlesztések, a meglé-
vő hullámmedence rekonstrukció-
ján kívül egy 25 méteres úszómeden-
cét, valamint egy gyermekmeden-
cét – vízi játékokkal és gyerekcsúsz-
dával – is építenek. Úgy gondoljuk, 
hogy a hullámmedence – úgy, mint 
a Palatinuson és a Szent Gellért für-
dőben is – jelentős attrakciónak fog 
számítani – tudtuk meg Czinege Szil-
viától, a BGYH Zrt. értékesítési és 
marketing igazgatójától.

A fürdőépületben a korábban is 
üzemelt oktogon medence, jódos-sós 
termál medence és termál medence 
mellett hideg és meleg merülő me-
dencéket, kneipp medencét, súlyfür-

dőt és gyermekmedencét építenek, 
valamint létesítenek egy több mint 
350 négyzetméteres kiúszós élmény-
medencét is. Ez utóbbi benti, mint-
egy 270 négyzetméteres részében 
vízfelszín alatti élményelemeket – 
pezsgőágyat, láb-hát-derék masszázst 
– építenek be, a kültéri medencében 
pedig vízi bár, valamint nyak- és hát-
zuhany kap helyet. Mindezek mel-
lett egy külső meleg vizes ülőmeden-
cét is létesítenek.

A BGYH tervei között szerepel, 
hogy a fürdőt összekötik a Duna-part-
tal, ami egyrészt azt jelenti, hogy a part 
felé is létesítenek bejáratot, ahonnan 
a vízi járművel érkezők akár közvetle-
nül is megközelíthetik majd a fürdőt, 
másrészt a strand területén kialakí-
tandó büfék közül több is a  Duna-sé-
tányra is szolgáltatást nyújt majd.

A fürdő területén belül 100 kiál-
lású parkolót alakítanak ki, de ter-

mészetesen a fürdő környezeté-
ben is lesznek változások, amelyek-
ről jelenleg is folynak az egyezteté-
sek Pesterzsébet Önkormányzatával. 

A BGYH a fürdő kö-
zelében további 100 
parkolóhelyet kíván 
létrehozni.

Földesi Gyula, 
a Fővárosi Önkor-
mányzat Rendésze-
ti és Önkormányza-
ti Tanácsnoki Iro-
dájának munkatársa 
lapunknak elmond-
ta: az elmúlt években 
mint pesterzsébeti la-
kos is kezdeményez-
te Tarlós István fő-
polgármesternél, va-
lamint Orbán Viktor 
miniszterelnöknél a 
fürdő újjáépítését, 
mivel a fürdő a kerü-
letben élők számára 

nemcsak egy szimbólum, hanem he-
lyi munkahelyteremtés és egészség-
ügyi szempontok alapján is kiemel-
ten fontos beruházás lehet.

– A tárgyalások sikeresek vol-
tak, és mindkét vezető jó szívvel tá-
mogatta a jódos-sós fürdő újjáépíté-
sét, amelynek köszönhetően janu-
ár végén megkezdhette a munkát a 
kivételező cég. Szeretném megkö-
szönni a kerület részéről Szabados 
Ákos polgármester úr, valamint Ju-
hász Lajosné alpolgármester asszony 
támogatását, akikkel szintén több al-
kalommal tárgyaltam a fürdő kap-
csán, és nyitottak voltak javaslata-
imra – mondta Földesi Gyula.

A tanácsnoki iroda munkatársa 
hozzátette: a beruházás megkezdését 
befolyásolta az is, hogy kormányza-
ti támogatásból megépül a városköz-
pontot és a Duna-partot összekötő 
új gyalogos-kerékpáros híd, így még 
több pesterzsébeti látogathat majd el 
a fürdő területére.       Sz. A.

Az év végén már fürdőzhetünk a jódos-sósban
A január 29-i héten megkezdődött a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő fel-
újítása. A fenntartó Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. tervei sze-
rint idén decemberben megnyílik a fedett gyógy- és élményfürdő részleg, a 
kültéri strandot pedig a 2019-es strandszezonra adják át. A beruházás várha-
tó költségvetése nettó 3,1 milliárd forint.
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Hogyan látja a böjtöt egy reformá-
tus lelkész? Ifj. Takaró Tamást, a 
Pesterzsébet-Központi Református 
Egyházközség lelkészét kérdeztük.

– Már az ószövetségi próféták ige-
hirdetésében feltűnik, hogy a böjt 
csak teljes belső megújulással együtt 
töltheti be szerepét. Az Újszövet-
ség korában az ószövetségi gyakorlat 
még inkább kiszélesedik. Az onnan 
ismert általános formák kiegészül-
tek főként a kor kegyesei, a farizeu-
sok általi heti két böjti alkalommal.

– A farizeusokról Jézus nem 
volt jó véleménnyel.

– Jézus, a prófétákhoz hason-
lóan, elvetette a külsőleges, for-
mális böjtölést, amelyet a farizeu-

sok gyakroltak. Nem magát a böj-
tölést vetette el, hiszen negyvenna-
pos böjttel kezdte messiási szolgála-
tát. Félrevonult a pusztába, megvon-
ta testétől a táplálékot, és csendben 
Istenre figyelt.

– Modern világunkban teljesen 
idegen az efféle böjt gondolata.

– Igen, mert a keresztény böjt sa-
játossága, hogy önként vállalja va-
laki. Nem veri nagydobra, meghitt, 
bensőséges gesztus ez. Elég, ha az 
Úristen tudja, és az, aki teszi. Jézus 
azt mondja: „…böjtölésedet ne az 
emberek lássák, hanem Atyád, aki 
rejtve van; a te Atyád pedig, aki lát-
ja, ami titokban történik, megjutal-
maz téged.” (Mt 6, 18.) Nem az ér-
demszerzés a cél, hanem a belső el-

csendesedés, valamire való felkészü-
lés. A lelkiekre összpontosít, a testie-
ket háttérbe szorítja, mert azok úgy-
is előtörnek és megkövetelik a ma-
gukét.

– Miben segít a böjt?
– Segít jobban odafigyelni Isten-

re, és másoknak szolgálni, adni. A 
hívő ember ezért a segítségért nem 
vár hálát. Mi adhatunk hálát, hogy 
Isten használ minket mások javára. 
Az lehet az örömünk, ha valaki ba-
ján, nyomorúságán tudtunk segíteni. 
Milyen más lenne a világunk, ha így 
gondolkodnának és cselekednének a 
keresztyén emberek.

– Van mélyebb, spirituális tar-
talma is a böjtnek?

– Igen, még mélyebb értelme és 
tartalma is van. Az igazi emberi sza-
badság az, amikor az ember le tud 
mondani a szabadságáról is. Ez egy 
magasabb rendű böjt. Amikor sza-
bad lennék valamire, valami megté-
telére, de nem élek a szabadságom-
mal, nem teszem meg, egy fontosabb 
szempont figyelembevétele miatt. 
Mert tudom, hogy Istennek így ked-
ves, vagy lemondásommal más em-
berek segítségére vagyok.

– Vagyis nem kizárólag az étke-
zésektől való tartózkodással lehet 
böjtölni.

– Lehet például szóböjtöt tarta-
ni. Mennyi felesleges szó hagyja el 
a szánkat. Nemcsak üres frázisok, 
pletykák, de bántó, fájdalmat oko-
zó mondatok is. Milyen sokunknak 
kellene élni ezzel a böjttel! Mert 
böjt minden ki nem mondott bán-
tó szó, káromlás, meg nem torolt sé-
relem. Milyen jó lenne a vissza nem 
ütés-adás-szólás ajándékának jó ízét 
megismerni! Mennyivel egyszerűbb, 

szebb és tisztább lenne közösségi és 
egyéni életünk. Mondd meg a ma-
gadét – halljuk sokszor. A helyes vá-
lasz az lenne: nem mondom, mert 
azt akarom mondani, amit az Úris-
ten ad a nyelvemre. Milyen más ér-
telemhez jutottunk a „kenyér nem 
evés” értelmétől. A böjtnek ez a mé-
lyebb lelki értelme. Nem megtenni 
valamit, amit megtehetnénk azért, 
hogy… És itt jön valami magasabb 
rendű cél, és ennek pozitív tételezé-
se: megtenni valami olyat, amit nem 
lenne kötelességem. Jézus Krisztus, 
akiről mi keresztyénnek nevezte-
tünk, ebben is példát adott nekünk. 
Az ő egész élete a Földön egyetlen 
nagyböjt volt, ahogy sok minden-
ről lemondott önként, végül az éle-
téről is, Isten dicsőségéért és a mi 
üdvösségünkért. Mert az Isten sze-
retet. Minden ezen a végtelen sze-
reteten belül van: öröm, bánat, sze-
relem, magány, egészség, betegség, 
menny és föld, hívő és hitetlen, élet 
és halál. A mi életünk is felfogha-
tó egy megismételhetetlen, szemé-
lyes nagyböjtnek, melynek során az 
ember el kell, hogy szakadjon nélkü-
lözhetetlennek tűnő tárgyaktól, sze-
mélyektől, vágyaktól, álmoktól, vé-
gezetül a földi léttől is. Azonban Is-
ten látásában több az élet az itteni 
javaknál és a tovaszálló életnél. A 
böjt erre a többre, szebbre, tisztább-
ra szeretné emelni az emberi tekin-
tetet. Őszintén kívánok a kedves ol-
vasónak ilyen szellemi, lelki elcsen-
desülést és a „magasságból” való fel-
töltődést, hogy a mindennapok ter-
hei könnyebben legyenek hordozha-
tóak, és arcunkon több őszinte mo-
solyt lássanak a körülöttünk élők.

D. A.

HITÉLET

A VII. századtól kezdődött ham-
vazószerdán a böjti időszak. Akkori-
ban napi egyszer, napnyugta után le-
hetett enni, méghozzá 40 napon ke-
resztül. A húson kívül a tojás, a tej, 
a vaj, az állatzsír tilalma a XVIII. szá-
zad elejéig, sőt, több helyütt a XIX. 

század közepéig tartott. A szigorú 
előírásokra emlékeztet V. Pál pápa 
1617-ben, a nagyböjt kezdetén ki-
adott rendelete, miszerint senki-
nek sem szabad Rómában a nagy-
böjt egész ideje alatt állatot levágni, 
vagy húst árulni, kivéve néhány mé-
szárost, akik a betegeket és lábado-
zókat látják el hússal, de csak köny-
nyű bárány-, borjú- vagy kecskehús-
sal. 1611-ben a nagyszombati tarto-

mányi zsinat és ezzel együtt a magyar 
püspöki kar engedélyt kért az apos-
toli széktől, hogy a magyar katoliku-
sok nagyböjtben tejet és tojást is fo-
gyaszthassanak. A böjtös ételek zsír-
ral való elkészítését csak 1870-ben 
engedélyezte IX. Pius pápa.

Pál Ferenc angyalföldi káplán, 
mentálhigiénés szakember, a SOTE 
tanára úgy tartja: a böjt egyensúly-
vesztést hoz magával, mégpedig az 
alapvető szükségletek terén. Így a 
lelki és a biológiai egyensúly elvesz-
téséhez is hozzájárul. Ezt azonban 
célzottan teszi a böjtölő. Kiderül, ké-
pes-e egyensúlyvesztett állapotban is 
számára fontos személyekhez és érté-
kekhez ragaszkodni.      D.A.

Böjt régen és ma

Hogyan és miért böjtöljünk?

Február 14-én, hamvazószerdával kezdődött a húsvétot megelőző negyvenna-
pos nagyböjt. A húsvét elnevezés a böjti időszak utáni húsevésre, a hús ma-
gunkhoz vételére vonatkozik. Ez volt az első keresztény ünnep. 

Szentmise a tévében
A Duna Televízió március 4-én, vasárnap délelőtt 10 órai 
kezdettel élőben közvetíti az Árpád-házi Szent Erzsébet 

Főplébániatemplomból a római katolikus szentmisét.

Szláby Tibor plébános
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A palliatív gondozást egy olyan 
szeretetteli helyen végzik, ahol mél-
tósággal fejeződhet be a beteg élete. 
Lényege a haldoklóval való együtt-
élés, bevonása egy közösség életébe, 
olyan környezet biztosítása, amely-
ben megmaradt szellemi és fizikai 
képességeit, készségeit használni és 
élvezni tudja. A gondoskodás alapja 
az őszinte, nyitott légkör, amelyben 
a beteg egyenrangú partner, hiszen 
a szakemberek őt is bevonják a róla 

szóló kérdésekbe, döntésekbe. Az el-
látás elengedhetetlen része a család-
tagokkal való együttműködés, vala-
mint a hozzátartozók folyamatos lel-
ki segítése.

Mindezt a Magyar Hospice Ala-
pítvány a III. kerület Kenyeres utca 
18-22. szám alatti létesítményében 
teremtette meg. – A hospice gon-
doskodás a daganatos megbetege-
déséket kísérő kínzó testi tünetek 
miatt fordul elsősorban a rákbetegek 
ápolása felé, hiszen a gyógyító keze-

lések végeztével fontossá válik a be-
tegséget kísérő testi-lelki tünetek 
enyhítése – tudtuk meg Korda Ni-
koletta projektvezetőtől, aki így foly-
tatta: – Fontos kiemelni, hogy a be-
tegség, túl a fizikai szimptómákon, 
mindvégig nagy lelki megterhelést 
jelent. Ezért az ellátás központjában 
a fájdalom csillapítása, a betegséget 
kísérő más, szenvedést okozó tüne-
tek enyhítése van, melyet a szeretet-
teljes légkör, a gondoskodó odafor-

dulás tesz teljessé. Az alapítványhoz 
azok a betegek kerülnek, akik gyó-
gyító kezelést már nem kaphatnak. 
Azt is tudni kell, hogy a hospice szel-
lemiségének értelmében az alapít-
vány minden szolgáltatása térítés-
mentes.

Szolgáltatások

Az alapítvány többféle szolgálta-
tást is nyújt a hozzájuk fordulóknak. 
A terminális állapotú betegeket sa-

ját otthonukban látogatják az ala-
pítvány orvosai, szakápolói, önkén-
tesei, valamint ha szükség, illetve 
igény van rá, akkor pszichológus és 
gyógytornász is.

Általános orvos-pszichológiai ta-
pasztalat, hogy a betegek nagy része 
a legjobban a fájdalomtól tart, ezért 
fájdalom ambulanciát is létrehoztak, 
ahol az orvosok a ma elérhető gyógy-
szerekkel sikeresen enyhítik a tes-
ti tüneteket, így a beteg felszabadul-
tabban töltheti idejét.

A Kenyeres utcában egy tízágyas 
fekvőbeteg részleg működik, ahol 
szintén gyógytornász és pszicholó-
gus team segíti az orvosok és ápo-
lók munkáját. Amint Korda Niko-
letta elmondta, a pszichológusok 
nemcsak a betegnek, hanem hozzá-
tartozóinak is szívesen nyújtanak se-
gítséget.
Ősszel és tavasszal az alapítvány 

önkénteseket képez. A tréningekre 
nemcsak a jövendőbeli önkéntes se-
gítőket várják, hanem mindazokat, 
akit érdekel az alapítvány munkája, 
esetleg saját maga, vagy családtag-
ja kapcsán érintett. Azt tudni kell, 
hogy a tanfolyamon 
csak olyan hozzátarto-
zókat fogadnak, akik-
nek legalább már 1 év 
eltelt szerettük elvesz-
tése óta.

Az alapítvány gyász-
csoportja várja mind-
azokat, akik úgy érzik, 
közös beszélgetések so-
rán jobban fel tudják 
dolgozni az őket ért 
veszteséget.

Kórház vagy 
hospice?

– Erre a kérdésre 
nem lehet válaszolni, 
hiszen egyrészt a kór-
házakban egyaránt fo-
lyik gyógyító és tüne-
ti kezelés, míg mi kizárólag az utób-
bit végezzük, másrészt pedig min-
den beteg és minden család más és 
más – mondta a projektvezető, majd 
bővebben kifejtette: – Vannak, akik 
kifejezetten a hagyományos kórházi 
keretek közt érzik magukat bizton-
ságban, akkor is, amikor már csak 
tüneti kezelést kaphatnak. Azok a 
betegek és hozzátartozóik, akik min-
ket választanak, a családias légkört, 

a személyes hangot, a látogatási idő 
korlátozatlanságát szokták kiemel-
ni. Valójában nem lehet összeha-
sonlítani ezt a közeget a kórházi lég-
körrel, hisz az alapítványi mikrokör-
nyezet kedvez az intimitásnak, lehe-
tővé teszi az odafordulást. Minder-
re természetesen a kórházakban is 
van igény, és az ott dolgozók sokszor 
erőn felül tesznek a betegekért és a 
hozzátartozókért, de figyelembe kell 
venniük egy nagyobb ellátó egység 
működési törvényeit is.

A jelentkezésről

Amint Korda Nikoletta elmond-
ta, a hospice ellátás sokkal komp-
lexebb, mint azt általában a köz-
vélemény feltételezi. – Sokat küz-
dünk azzal a szemlélettel, hogy hoz-
zánk meghalni jönnek a betegek. 
Mi azonban szeretnénk ennél sok-
kal többet tenni értük. Van, aki már 
betegsége kezdetén felkeres ben-
nünket, hisz lelki támogatásra épp-
úgy szüksége van, mint a gyógysze-
res ellátásra. Az aktív kezelések vé-
geztével azonban mindenképp java-

solt, hogy felvegye a kapcsolatot egy 
hospice szervezettel, akár az alapít-
vánnyal, akár más, hasonló ellátást 
nyújtó intézménnyel.

A Hospice Alapítvány összes 
szolgáltatása a pesterzsébetiek szá-
mára is elérhető, bővebb információ 
a 061/388 73 69-es telefonszámon 
vagy az info@hospicehaz.hu e-mail 
címen kérhető.

Sz. A.

EGÉSZSÉG

Egy hozzátartozó írta:

„Én csak jót tudok mondani róluk! Édesanyám ápolás során 
segítettek, minden téren. Apró trükkök megtanításával 

elsajátítottam az otthoni ápolás fortélyait, a korábban számomra 
kivitelezhetetlennek tűnő napi teendőket simán elláttam. 

Lelkileg is sokat segítettek mindkettőnknek. Anyukám utolsó 
napjait a Hospice házban töltötte, és szinte hihetetlennek tűnt 

számomra az az odafigyelés, empátia és emberség, amit ott 
tapasztaltam. (….) Én csak hálával gondolok rájuk és a 

legjobbakat tudom mondani róluk!”

Szeretetteljes ápolás, magas szintű orvosi ellátás, lelki támasz
Polcz Alaine pszichológus alapította 1991-ben a Magyar Hospice Alapítványt 
azzal a céllal, hogy tanatológiai (a halál, illetve a haldoklás tudománya) ku-
tatásai mentén létrejöjjön egy olyan ellátó intézmény, amely kiinduló pont-
ja lehet a haldokló szenvedéseinek enyhítését, a fájdalom csökkentését cél-
zó palliatív ellátásnak. 
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Két, korát meghazudtolóan energi-
kus, életvidám hölgyet köszöntött 
februárban az önkormányzat kilenc-
venedik születésnapján. 

Fekete Jánosné Nyíregyházán 
született 1928 februárjának 2. nap-
ján. Józsefvárosból 1977-ben költöz-
tek Erzsébetre, mert szövetkezeti la-
kás kaptak. Aktív korában a BM ha-
tárőrtisztképző iskolájának éttermét 
vezette. Szakmája nem szakács, élel-
mezési előadói munkakörben dolgo-
zott pénzügyi végzettségével.

Julika néni elárulta: nagyon sok 
barátja van, és azt is, soha-soha nem 
unatkozik.

Nemcsak magát látja el, rendsze-
resen látogatja beteg barátnőit, sőt, 
Budafokon élő húgaihoz egymaga 
utazik, hiába három óra az út oda-
vissza. Sokan megirigylik egészségét 
és friss szellemét, mire ő azt szokta 
mondani: amíg az ember jól tud gon-
dolkodni, addig nincsen baj.

– Nagyon szép volt az ünnepély, 
ezért érdemes volt élni kilencven 
évet – lelkendezett. – Akkora aján-

dékkosarat kaptam, amit meg sem 
tudtam emelni.

Lévay Jánosné Szentesen szüle-
tett. 1953-ban jöttek Csepelre, ahol 
férje dolgozott.

– Nem bírta a fiunk a szentesi le-
vegőt, az asztmája miatt kellett fel-
jönnünk – emlékezett Marika néni.

A Budapestre költözést akkori-
ban tiltották, ők is csak a gyerek 
betegsége miatt kaptak engedélyt 
a fővárosba telepedésre. Kisebbik 
fiuk már itt született. Marika néni 
61 éve él Erzsébeten, ugyanabban 

a lakásban, amit az 56-os forra-
dalomban szétlőtt csepeli helyett 
kaptak.

Szakmája női szabó, szalonok hí-
ján a gyapjúfonóban helyezkedett el. 
Mióta nyugdíjas, azóta rendszere-
sen gyakorolja tanult mesterségét, az 
egész családnak ő varr.

Idősebb gyerekének három fia, a 
fiatalabbiknak egy lánya és egy fia 
született, két kislány dédunoka után 
mostanra várják a harmadikat, aki 
fiú lesz.

D. A.

A Kárpát-medencében szép 
számmal vannak búcsú-
járó helyek, ezek egyiké-

re, Mátraverebélyre látogattak el a 
Pesterzsébeti Kolping Egyesület tag-
jai. A 11 órás szentmisét a kalocsai 
érsek, Tomori Pál utódja celebrálta. 
A mi zászlónkat Hegedűs Tamás vit-
te. Itt találkoztunk a gyöngyösi és a 
miskolci kolpingosokkal.

A szentmise után körmeneten 
vettünk részt, majd a helyszínen a 
konferencia-teremben kétfogásos 

ebédet fogyasztottunk el. Ebéd után 
a Salgó várát néztük meg. A busz-
parkolótól 700 méter felfelé gyalog-
lás után gyönyörű körkilátás várt 
ránk. Látható volt a Bükk, a Mát-
ra, a Börzsöny és az Alacsony Tátra. 
Azonos távolságra volt egy neveze-
tes szikla, a Boszorkánykő.

Így kötjük össze immár két évti-
zede a lelki megújulást és az ismerd 
meg szép hazádat.

Simon Andrásné
vezetőségi tag                                                                                       

Amíg az ember jól tud gondolkodni, nincsen baj

A kolpingosok Mátraverebélyen
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Fekete Jánosné

Lévay Jánosné
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A rendhagyó előadás megvalósí-
tásáról Dávid Anikó, az önkormány-
zat protokoll és sajtóreferense elme-

sélte, hogy a Csili 100. születésnapjá-
ra találták ki Pesti Erzsi százszorszép 
karakterét, az egész rendezvénysoro-
zatot összefogó alakot. A könyvtáro-

sok szervezte 100 órás mesemaraton 
megihlette a neves alternatív színhá-
zi rendezőt, Schermann Mártát, az ő 

fejéből pattant ki az ötlet: vegyék fel 
100 pesterzsébeti hangján azt a „me-
sét”, amelyik valós történeteken ala-
pulva mesél a kerület történetéről. 

A megtörtént eseteket interjúk for-
májában rögzítették, kiegészítve egy-
kori újsághírekkel. Hogy minél töb-
bek számára vonzó legyen, sci-fi-be 
oltott bűnügyi történetet terveztek. 
Így alakult ki Jeli Viktória fantasy 
meséje. A szerző a Kossuth Rádió-
ban 6 éve hallható Időfutár című, 

naponta jelentkező ifjú-
sági hangjáték, és az ab-
ból készült könyvek egyik 
írója.

– A történet fontos 
szála a nők által egy év-
század leforgása alatt be-
járt út – hangsúlyozta 
Dávid Anikó.

A produkcióban meg-
jelenő ásó nők egyike, akik 
iskolát ásnak ki a föld alól, 
mai napig a kerületben él. 
Ő és társa alapította Er-
zsébet első olyan iskoláját, 
ahová már lányok is jár-
hattak.

Nyáron a Kosutiban 
felállított, a Secco & 

Fresh KO művészei, Keresztesi Bo-
tond és Szigeti Árpád által a mese 
karaktereivel díszített konténerbe 
költöztették a mobil hangstúdiót, 

ahová bárki bemehetett, és kedvé-
re felolvashatott a műből.

Mennyire mutatkoztak vállal-
kozó kedvűnek a pesterzsébeti-
ek, hogy hangjukat kölcsönözzék 
az egyedülálló vállalkozáshoz, ar-
ról Anikó elárulta: teljes családok 
is részt vettek a felolvasásban. Száz 
helyett pedig száznegyvenen álltak 
mikrofon elé, de ők is csak egy-egy 
részletet olvashattak, így sem az 
előzményt, sem a folytatást nem is-
merhették. A Csili előadásán talál-
kozhattak első ízben a teljes törté-
nettel.

Árvai György díszlet- és jelmez-
tervezőt, zenészt, sound designer-t 
megihlette a felolvasások hétköz-
napisága, olyannyira, hogy a ba-
kikat is meghagyta, amikor meg-
alkotta a produkció hangi világát, 
amelyhez Nagy Kata dokumentum-
filmes készített mozgóképi illuszt-
rációt a Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakgimnázum 10.b osztályos tanu-
lói által készített felvételekből.

Dávid Anikó bízik abban, hogy 
lesz folytatás, mivel a Csili bemuta-
tót több kortárs művészet felé nyi-
tott szakember nézte meg.

DIA

Ottó bácsi 1918-
ban született a békés 
megyei, magyarorszá-
gi szlovákok lakta Tót-
komlóson, így gyerek-
korában és iskolás éve-
iben szlovák nyelvkör-
nyezetben élt. Szülei 
korán meghaltak, leg-
idősebb nővére lett a 
családfenntartó. A fi-
atal fiú az elemi iskola 
után szabóinas, majd 
borbélytanonc lett. Ez-
után Budapestre ke-
rült, mivel a honvéd-
ségnél helyezkedett el 
borbélyként. Ezt köve-
tően műszaki rajzolóként dolgozott. 
A munka mellett tanult tovább, el-
végezte a kereskedelmi középisko-

lát. Budapesten érte a második vi-
lágháborús frontvonal. A főváros-
ból még az ostromgyűrű bezárulása 

előtt sikerült kimenekülnie. Szlo-
vák nyelvtudásának köszönhetően 
szót tudott érteni a szovjet hadse-
reg katonáival. Ennek köszönhette, 
hogy munkát kapott a Tolna me-
gyei keszőhidegkúti malomban. A 
háború végén visszakerült Buda-
pestre, ahol egy villamossági gyár-
ban dolgozott raktárosként.

Németh Ottó kiskorától von-
zódott a művészetekhez. Fiatalon 
megtanult hegedülni. Szívesen raj-
zolgatott is, majd egyre inkább a 
festészet töltötte ki szabadidejét. 
Főleg tájképeket festett, amelyeken 

felidézi szülőföldjét, az alföldi tájat. 
Pesterzsébeti otthonát is, ahol fele-
ségével, Margit nénivel élnek, sa-
ját készítésű képei díszítik. Művei-
nek nagy részét, mintegy 250 fest-
ményt pár évvel ezelőtt a békéscsa-
bai Munkácsy Mihály Múzeumnak 
ajándékozta.

A március végéig látható kiállí-
táson Várhalmi András, a Csili igaz-
gatója és a Munkácsy Mihály Múze-
um együttműködésének köszönhe-
tően ezekből a képekből láthatunk 
egy tartalmas keresztmetszetet.

s.z.

100 hang meséje a szép Pesti Erzsiről

Életút Tótkomlóstól Pesterzsébetig

Hogyan született Pesterzsébet, avagy hogyan nőtt ki egy gyönyörű lány testé-
ből ez a csodálatos városrész. Erről mesélt a Csiliben a száz erzsébeti hang-
ján elmondott, valódi eseményeket felhasználó összművészeti előadás, me-
lyet a 100 éves a Csili programsorozat keretében mutattak be február 13-án. 

Kiállítással egybekötött kerek évforduló ünneplésére kerül sor március 14-én 
16 órakor a Csili Művelődési Központ B épület földszint 2. számú termében a 
Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzat és a Tótkomlósi Baráti Kör szervezésé-
ben. A bemutatásra kerülő festmények alkotója kerületünk lakója, Németh 
Ottó, aki ez év áprilisában lesz 100 esztendős.

MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata – a Tótkomlósiak 

Baráti Körével – szeretettel hív és vár minden  érdeklődőt 

2018. március 14-én 16 órakor a 100 éves Németh Ottó 

képeiből rendezett kiállítás megnyitójára a 

Csili  Művelődési Központ B épület földszinti termébe.
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Az ország egyik legrégebben működő ILCO egye-
sülete az 1987. október 16-án Sztóma Klub né-
ven alakult Dél-pesti ILCO Egyesület, amely immár 
több mint 30 esztendeje működik a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházban.

Az egyesület célja a Dél-Pesten és a Jahn Fe-
renc kórház vonzásköréhez tartozó települése-
ken élő, sztómát viselők érdekvédelme, össze-
fogása és segítése, lelki és fizikai utógondozásuk 
megszervezése, egészségvédelmi továbbképzése, 
rehabilitációjuk elősegítése, valamint új rehabi-
litációs módszerek elterjesztése. – Az egyesület-
hez fordulók sorstársaiktól és az egyesület egész-
ségügyi önkénteseitől megtanulhatják, hogy mi-

ként élhetnek minél teljesebb életet, hogyan ér-
hetik el saját lehetőségeihez képest a legjobb tes-
ti és lelki állapotot megváltozott élethelyzetük-
ben. Azt tudni kell, hogy az időben diagnoszti-
zált betegség jó eséllyel gyógyítható. Egyesüle-
tünk tagjai között vannak, akik 10-20, sőt, 30 
éve élnek együtt ezzel a betegséggel. Egyesüle-
tünk tagjainak biztosítjuk, hogy a sztómaterápiás 
eszközök legújabb és teljes palettáját megismer-
jék. Ma már nem tabu szó a sztóma. Odafigyelés-
sel, a jó minőségű segédeszközök igénybevételé-
vel egy sztómás is teljes életet tud élni – mondta 
Pollák Ottó, az egyesület elnöke.

A Dél-pesti ILCO Egyesület minden hó-
nap második hétfőjén 15 órakor tartja össze-

jöveteleit a dél-pesti kórház nővérszállójának 
földszinti helyiségében. A klubnapokon válto-
zatos programok biztosítják a rehabilitáció si-
kerét, szakorvos és sztómaterápiás nővér se-
gít a felmerült gondok, bajok orvoslásában. Ha 
a beteg nem kíván a nyilvánosság előtt prob-
lémájáról beszélni, lehetőség van orvos-beteg, 
sztómaterápiás nővér-beteg közti személyes 
megbeszélésre is.

További információ Szabó Margit sztóma-
terápiás nővértől a 0620/471-85-22-es, vagy 
Pollák  Ottótól a 0630/869-06-97-es számon, il-
letve a pollakotto@gmail.com e-mail címen kér-
hető.

Sz.

Sztómások klubja a dél-pesti kórházban

– Hogyan került az alapszerve-
zethez?

– Magam is Pesterzsébeten élek. 
Önkormányzati képviselői munkám 
során kerültem szorosabb kapcso-
latba az erzsébeti szakszervezettel, 
majd friss nyugdíjasként tagként is 
beléptem az alapszervezetbe. 

– 2013-ban választották elnök-
nek. Mennyiben jelentett ez önnek 
új, ismeretlen feladatot?

– Közösségi ember vagyok, öröm-
mel tölt el, ha tehetek valamit má-
sokért, a környezetemért. Ezért vál-
laltam az önkormányzati képviselő-
séget is. Már aktív dolgozó korom-
ban is szakszervezeti tag voltam, így 
több évtizedes szakszervezeti múlt-
tal rendelkezem. Ennek ellenére 
komoly feladatnak, nagy felelősség-
nek érzem az elnöki munkát.

– Mit érdemes tudni az alapszer-
vezetről?

– Több mint 25 éve alakultunk, 
tavaly 873 fő volt a tagság létszáma.   
Célunk a tagság élethelyzetének ja-
vítása, a társadalmi szolidaritás erő-
sítése, a kerületben élő nyugdíjasok 
szociális érdekvédelmének segíté-
se. Lehetőséget biztosítunk a tagok 
kulturális és szabadidős érdeklődé-
sének kibontakozásához.

– Mit gondol a kitűzött céljaik 
megvalósulásáról?

– Ez csapatmunka. A vezetőség 
által összeállított havi programokat 
a bizalmi testületi üléseken ismer-
tetjük. A bizalmiak tájékoztatják a 
csoportjaikat, kör e-mailben is to-

vábbítjuk az információkat. A szer-
vezőmunkában a tagjaink is részt 
vesznek.

Tavaly tavasszal többször vol-
tunk a Parlamentben, bográcsoz-
tunk a Soroksári Arborétumban, 
jártunk a Nemzeti Sírkertben, ha-
jóval kirándultunk a Római-partra, 
de ellátogattunk a Kresz Géza Men-
tő Múzeumba és a Hopp Ferenc Ke-
let-ázsiai Művészeti Múzeumba is. 

A kirándulások mindig népsze-
rűek. Tavaly az érdeklődők nagy 
száma miatt két alkalommal is vol-
tunk az Alcsúti Arborétumban, 
Felcsúton a Pancho Arénában. Ki-
rándultunk Hatvanba, Zircre, Sár-
várra, láttunk Sümegen lovagi tor-
nát, megnéztük a Jeli Arborétum-
ban a rododendronok virágzását, 
elmentünk a Tihanyi Levendu-
la Fesztiválra is. Úti cél volt továb-

bá Szilvásvárad, Győr, Zebegény. 
Kétszer voltunk Kiskunhalason há-
romnapos hétvégén, majd egy hétig 

Hajdúszoboszlón, ahonnan elláto-
gattunk Debrecenbe is.

– Sűrű, színes program, és úgy 
tudom, ez nem minden…

– Valóban, más rendszeres prog-
ramjaink is voltak. Kedvezményes 
jeggyel cirkusz- és színházlátogatá-
sokon vettünk részt. Minden évben 
a nőnapon, az Idősek világnapján és 
karácsonykor vacsorával egybekötött 

zenés, műsoros ünnepséget tartot-
tunk. Karácsonykor minden évben 
ajándékcsomaggal is kedveskedünk 
tagjainknak. Ezen kívül többször a 
Csili étteremben műsoros vacsorát 
szerveztünk az érdeklődőknek. 

– Milyen programokra, esemé-
nyekre készülnek idén?

– Természetesen folytatjuk az 
eddig megszokott programokat, to-
vábbra is tervezünk autóbuszos ki-
rándulásokat, kedvezményes szín-
házlátogatásokat és az előző évben 
beindult Pilates-torna csoport is 
folytatja tevékenységét.

Az eddigiekhez hasonlóan a jö-
vőben is segítünk a segélykérelmek 
beadásában, és ingyenes jogi ta-
nácsadással is állunk tagjaink ren-
delkezésére. Összefoglalva: igyek-
szünk kedvezményes lehetősége-
ket, színes, színvonalas kikapcso-
lódást nyújtani, meghitt, összetar-
tó közösséget, baráti kört teremte-
ni, hogy tagjaink érezhessék, nin-
csenek egyedül. Számíthatnak se-
gítségünkre ügyes-bajos intézendő-
ik során, és akkor is, ha odafigyelés-
re, emberi hangra, megértésre van 
szükségük.

S.Z.

A nyugdíjas szervezet, ahol nem „nyugdíjas” a tempó
A MASZSZ Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezetnél pezseg az élet. Itt mindig 
történik valami érdekes. Sárfi-Kránicz Ferencet, a szervezet elnökét a tavalyi 
évben végzett munkájáról és az idei tervekről kérdeztük.

A MASZSZ nyitott minden pesterzsébeti nyugdíjas felé! 
Aki a közösség tagja szeretne lenni, jelentkezhet a Csili 
Művelődési Ház belső udvarán lévő irodában (Budapest 

XX., Baross utca 55.) hétfőn és csütörtökön 8-12-ig.
Telefon: 061/283 0370 (üzenetrögzítő is működik, 

mindenkit visszahívnak).
E-mail cím: bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com.
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– Édesanyám magyar cigány, 
azaz zenész cigány, édesapám oláh-
cigány, vagyis archaikus nyelvet be-
szélő roma.

– Más nyelven beszél a két et-
nikum?

– Az oláhcigányok tudnak cigá-
nyul, a romungrók, Mária Terézi-
ának köszönhetően nem. Ő tiltot-
ta meg a nyelvhasználatot, elvette a 
családoktól a cigányul beszélő gye-
rekeket, kötelezővé tette a letele-
pedést. Édesanyám kávéházi zenész 
vonaláról ismerkedtem a hangszeres 
és az énekes kultúrával. Édesapám a 
Romániából érkező cigányság kultú-
ráját képviselte.

– Ha jól tudom, Elég ritka a 
romungró és oláh „vegyes” házasság.

– Mostanában gyakrabban elő-
fordul, de egyáltalán nem jellemző. 
Mindenki a saját tradícióit igyekszik 
megtartani.

– Szülei esküvője botrány kel-
tett?

– Méghozzá nagyot. Amikor fél-
éves voltam, édesanyám elválni 
kényszerült édesapámtól. A két csa-
lád nem fogadta el a másik gyere-
két. Ebből a hátrányból származik az 
életszeretetem, a tudás megszerzése 
iránti vágyam.

– Ezek szerint szeretett tanulni?
– Egy cigánytelepen éltünk Erdő-

telken. A telepről én jártam elsőként 
óvodába, és bár szegények voltunk, a 
mi családunk költözött ki onnan el-
sőként a faluba. Sajnos a család épí-
tette házunk három év után leégett. 

Ismét jött a szegénység. Okos gye-
reknek számítottam, a falu három 
legjobb tanulója között voltam. A 
nyolc általánost Erdőtelken végez-
tem, majdnem kiváló tanulóként.

– Hol tanult tovább?
– Édesanyám feljött Budapestre, 

feltört egy szükséglakást, és odavett 
magához. A Fényes Elek Közgazda-
sági Szakközépiskolában érettségiz-
tem.

– Az kemény iskola volt. Ott is 
jól ment a tanulás?

– Vannak velem született adott-
ságaim, például a táblán lévő egyen-
letet azonnal megoldottam, jóval 
előbb a többieknél. Ugyanakkor a 

hangos olvasással meggyűlt a bajom. 
Osztálytársaim olvasottabbak voltak, 
viszont zenében előttük jártam: amíg 
ők 20 népdalt ismertek, én tudtam 
500 cigány hallgatót, 300 pergetőt.

– Mégis csak muzsikus család-
ból származik…

– Nagyapám klarinétos volt, 
egyik nagybátyám cimbalmos, má-
sik bőgős, brácsás, harmadikuk cim-
balomkészítő, negyedikük pedig kü-
lönleges rózsafajtát termesztett, az 
abból készült vonókkal látta el Eu-
rópát. Elliot Aronson amerikai szo-
ciálpszichológus írta, hogy ha egy 
gyengébb csoportot egy erősebbhez 
raksz, akkor a gyengébb felzárkózik. 
Velem is ez történt, hiszen osztály-
társaim java gazdag budai környe-
zetből érkezett.

– Ehhez, gondolom, nem kevés 
akaraterő kellett.

– Sokat segített 
ebben, a működé-
sét akkor megkez-
dő Cigány Szociá-
lis és Művelődési 
Módszertani Köz-
pont. Egy klubba 
tömörítette a fővá-
rosi cigány közép-
iskolásokat. Itt ér-
telmeztük újra a ci-
gány identitást, ek-
kor kezdődött a ci-
gány emancipáció. 
Ebben az időben je-
lentek meg olyan 
kiemelkedő zene-
karok lemezei, mint a Kalyi Jag, az 
Ando Drom, vagy indultak a cigány 
középiskolás táborok. Ekkoriban ala-
kult ki a cigány politikai élet, és jött 
a rendszerváltozás.

– A középiskolát könyvelő, vál-
lalati tervező, statisztikusként vé-
gezte. A könyvelés elég messzinek 
tűnik a muzsikálástól…

– Baráti, középiskolás csapat vol-
tunk, addig sose zenéltünk. A Ki Mit 
Tud? előtt egyszer léptünk fel, Kis-
kunhalason, egy karácsonyi iskolai 
ünnepségen, amit az Országos Ci-
gány Önkormányzat akkori vezető-
je, Kolompár Orbán szervezett. Ti-
zenkilenc évesen a XI. kerületi ön-
kormányzatnál dolgoztam, és a je-
lentkezési határidő utolsó órájában, 
már az összekötözött csomag aljára 
csúsztattam a nevezésünket. Csodák 
csodája, megnyertük a vetélkedőt.

– Ha előtte nem muzsikáltak, 
miket játszottak?

– Ando Drom rajongókként, az 
ő műsorukra építettünk. De én állí-
tottam be a terceket, a prímet, mi-
kor lépjen be a kanna, a szájbőgő, 
milyen akkordokat fogjon a gitáros, 
szóval megszerkesztett produkcióval 
léptünk fel.

– Ez 1993-ban történt. Utána 
beindult a zenész karrierjük?

– 1994-ben 94 koncerttel indul-
tunk. Már az első hónapban többet 
kerestem, mint az önkormányzatnál. 
Ekkor vettük otthon az első színes 
tévét, jobb minőségű bútorokat.

– Nem adta fel a civil állását?
– Mindvégig dolgoztam a ze-

nélés mellett. Most is. Voltam a 
Konsumex külkereskedelmi vállalat-
nál, a Phralipe Független Cigányszer-
vezetnél, öt évig a Józsefvárosi Ön-
kormányzatnál. Akkor alapítottuk 
meg a Józsefvárosi Tanodát, amely-
ből kinőtt később a tanodák hálóza-
ta. Következett hat év oktatási mi-

nisztérium. Közben főiskolákra és 
egyetemekre jártam: a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Főiskola szo-
ciális munkás szakára, majd jött egy 
másfél éves újságíró képzés, azután 
a Világbank finanszírozta nemzetkö-
zi iskola. Harminckét esztendősen 
így jutottam ki Angliába, Dániába, 
Svédországba, Szlovákiába, Románi-
ába, Bulgáriába. Miután két év múl-
va hazaérkeztem, másfél évig jártam 
gazdasági főiskolára, utána ugyan-
annyi ideig a Pécsi Tudományegye-
tem romológia szakára, ahol többet 
tudtam a tanároknál, ezért nem lát-
tam értelmét, hogy leutazzam Pécsre, 
főleg mert már megszületett az első 
gyermekem. Jelenleg baptista teoló-
giát tanulok, már második éve.

– Minek ennyi iskola, ennyi 
diploma?

– Szeretek tanulni.
– Mindeközben tévézik is.
– Igen, két esztendeje megalapí-

tottuk az első online roma televí-
ziót, a Dikh TV-t. Balogh Elek, a 
XIX. kerületi roma kisebbségi ön-
kormányzat vezetője a tévé igazga-
tója. Mára már képesek vagyunk jó 
irányba befolyásolni a cigányság kul-
turális életét. Most, a kampányban, 
végre a nagy pártok képviselői is be-
jönnek hozzánk, hogy rajtunk ke-
resztül szólítsák meg a cigányságot. 
Közben a Roma Tehetséggondozó 
Közhasznú Egyesület vezetőjeként 
tevékenykedem hatodik éve. Év-
ről évre körülbelül százhúsz tehet-
séges cigánygyereknek igyekszünk 
mentort, zeneiskolát, sportegyesü-
letet találni. Célunk, hogy leérett-
ségizzenek, majd felsőfokú oktatási 
intézménybe járjanak. Az adatbázi-
sunkban nem kizárólag romák szere-
pelnek. Nekem jó ideje nem fontos, 
hogy roma-e, vagy sem. Legyen gye-
rek és legyen tehetséges.

Ditzendy Attila

„Szeretek tanulni”
Noha a Pesterzsébeten élő Szilvási István, az 1993-as Ki Mit Tud?-győztes, 
Szilvási Gipsy Folk Band frontembereként lett méltán híres országszerte, a 
muzsikálás mellett számos, a cigányság felzárkózását segítő programban 
dolgozik. Ezekről és életéről beszélgettünk.
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A tested a tiéd, tegyél érte! Az egészségről 
egy gyógytornász szemével:

Babatervezés, várandósság, szülésfelkészítés 
és szülés utáni regeneráció

előadó: Varga Orsolya gyógytornász, 
manuálterapeuta

márc. 21-én, 17 órától

Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő közössé-

gi program
minden csütörtökön 10 órától

Beszélgessünk angolul! 
márc. 7-én, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
márc. 21-én, 17.30-tól

Kötő-horgoló és Gasztro Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Kezdő angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

minden hétfőn, 17 órától
 

Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával 
Hétfői napokon 9.30: Mondókás móka; 

10.10: Bábos torna

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

márc. 7-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

Nyers ételek bemutatója – Lénárt Gitta a vegán élet-
mód és a nyersételek szakértője tart előadást március 
21-én, szerdán, 17 órakor.

A tested a tiéd, vigyázz rá! – Varga Orsolya gyógy-
tornász előadása február 28-án, szerdán, 17 órakor. 
A gyógytornában rejlő lehetőségekről lesz szó. Márci-
us 28-án, szerdán, 17 órakor pedig az idős kor prob-
lémáival foglalkozunk.

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Várjuk 
szeretettel a babákat és szüleiket március 9-én, pén-
teken, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, 
a foglalkozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Idegennyelvi klubok: Új időpontban, ezentúl szer-
dánként jelentkeznek a klubok, ahol kötetlen társal-

gásra várjuk a nyelvgyakorlókat! Angol klub: már-
cius 7-én, szerdán 17 órakor. Német klub: márci-
us 14-én, szerdán, 17 órakor. Orosz klub: március 
28-án, szerdán 17 órakor.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt március 7-én, 
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre 
Éva nénivel, aki az ünnepről fog mesélni, és lovas hu-
szárt is készítünk!

Színes ötletek klubja: tavaszváró lakásdekorációs 
ötleteket kaphatnak Frisch Tündétől március 21-én, 
szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt ajánljuk a programot.

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

Kiállítás: Galériánkban Czimmermann Mária képeit, 
tárlóinkban pedig a Hajós Alfréd Általános Iskola rajz 
szakkörös diákjainak kiállítását tekinthetik meg. 

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

PROGRAMJAINK

„Főúr fizetek!” 
Vendéglátás története 
Pesterzsébeten, helytörténeti ki-
állítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 
2017. április 19. – 2018. április 1.
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

A Dunaszerdahelyi Kortárs 
Magyar Galéria kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2018. január 25. – 2018. március 4. 
között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

„Színről színre” 
A színjátszás kezdetei Erzsébeten 
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 

2017. október 11. – 2018. április 15. 
között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 

„Civilizált táj” a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesülete Fo-
tóművészeti tagozatának kiállítása
Megnyitó ünnepség: 
2018. március 14., csütörtök, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2018. március 14. – 2018. április 15. 
között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

Kedves Olvasók! 
Március 15-18-ig könyvtárunk zárva tart!

Kedves Olvasóink! 
Értesítjük Önöket, hogy március 15-18-ig, illetve 

március 30-tól április 3-ig zárva leszünk! 
Kellemes ünnepeket kívánunk!
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Horváth Viktorné igazgatónő

Drága Margit néni! 
Emlékszel? 2010. április 16. péntek 17 óra. 

Zsúfolásig megtelt az iskola, özönlöttek a volt kol-
légák, diákok. Igen, jubileum volt, a zenei tago-
zat fennállásának 40. évfordulója. És természete-
sen TE ott voltál, frissen, fiatalosan, pedig akkor 
már több mint 30 éve voltál nyugdíjban. 

A kiállítás megnyitóján szokásodhoz híven, fej-
ből, papír nélkül mondtál köszöntőt: 

„Már több mint három évtized telt el nyugdíj-
ba vonulásom óta, de mindig nagy örömmel tölt 
el, ha volt iskolámról hírt kapok. Több nevezetes 
évfordulón vettem részt az évek során: az iskola 
fennállásának 75. évfordulóján 2002-ben, vagy az 
ének-zene tagozat megalakulásának 25-ik, majd 
30. évforduló koncertjén 1999-ben. 

Azóta ismét eltelt 10 esztendő, és az iskola 
újabb megemlékezésre készül: az ének-zene tago-
zat létrejöttének 40. évfordulójára. Ennek kap-
csán felelevenednek előttem azok az évek, ame-
lyeket a József Attila iskolában 1957-től 1978-ig 
igazgatóként töltöttem. 

Az 1950-es években még a kisebb létszá-
mú iskolák közé tartozott az akkori Attila ut-
cai iskola, de színvonalas oktató-nevelő mun-
kájával kiérdemelte 1959-ben József Attila 
nevét.

Megszépült a régi iskola. Mindig fog-
lalkoztatott az a gondolat, hogyan lehet-
ne még tartalmasabbá tenni az intézmény 
életét. Így született lelkes énektanárunk, 
Máté János elképzelése alapján az ének-
zene tagozat létrehozása 1969-ben, ekkor 
nyílt meg az első tagozatos osztály. Nyolc 
év alatt valamennyi évfolyamon kialakult 
a tagozat.” 

Tele voltál ötletekkel, újításokkal. Erőske-
zű, de emberséges, következetes igazgató vol-
tál. A kollégák, a diákok, szülők egyaránt sze-
rettek, tiszteltek. 

Emlékszem, amikor kissé megszeppenve be-
mentem Hozzád, mert János ajánlotta, hogy fel 
kellene venned az iskolába éneket tanítani, rög-
tön eloszlattad félelmeimet. Szigorú voltál, sokat 
vártál munkatársaidtól, de rengeteget segítettél 
is. Nem véletlenül lett a kerület egyik legjobb – ha 

nem a „legjobb”, legnagyobb tanulólétszámú isko-
lája (több mint 900 tanuló). 

Reméltük, hogy a zenei tagozat 50. évfordulóján 
is mondasz a köszöntőt, de ezt már csak az égi igaz-
gatói székedből teheted meg életed 100. évében.

…Nagyon hiányzol.
R.I.

Emlékmorzsák Margit néniről 

A Filharmónia Magyarország 
„A muzsika világa” bérlet-
sorozatát ismét sikerült el-

hozni a Csilibe, Pesterzsébet Önkor-
mányzata és a Csili Művelődési Köz-
pont jóvoltából. 

A „Muzsika az éjszakában” cím-
mel az Anima Musicae Kamaraze-
nekar kiváló előadását idén január-
ban láthatták, hallhatták a kerületi 
általános iskolák felső tagozatosai. A 
műsort Becze Szilvia, a Bartók rádió 
szerkesztő-riportere nagyszerű, élve-

zetes összekötő szövegével, számos 
érdekes történettel hallhatták a gye-
rekek.

A klasszikus értékek megisme-
réséhez, megőrzéséhez, a koncert-
látogató közönség neveléséhez fon-
tos kiindulópontot jelentenek ezek 
a hangversenyek, amelyek segítséget 
nyújtanak a gyerekek zenei kultúrá-
jának fejlődéséhez. 

Izgatottan várjuk a következő 
előadást!

Rózsavölgyi Ildikó

„Rendhagyó” ének-zene óra 
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A szervezet örömmel kezdemé-
nyezte az akció helyi megvalósítá-
sát, hiszen a külföldi gyakorlat már 
igazolta a gyalogátkelőhelyeknél el-
helyezett, a gyalogosok láthatóságát 
biztosító, és így az átkelés bizton-
ságát növelő sárga zászlók eredmé-
nyességét. 

A jelzőlámpa nélküli gyalogátke-
lőknél fokozott figyelmet igényel a 
zebrán való áthaladás, de a fényvisz-
szaverő zászlók használatával a gya-
logosok sötétedés után is biztonsá-

gosabban kelhetnek át az adott út-
szakaszon.

A Pesterzsébeti Civil Mozgalom 
tagjai készítették el az első sárga zász-
lókat, amelyeket a lakosok a bemuta-
tó végén magukkal is vihettek. Egyéb-
ként a zászlóknak állandó helyük lesz, 
a zebra mindkét oldalán kialakítandó 
tartókban. Ha a tartókat egy közleke-
dési tábla oszlopára rögzítik, az enge-
délyköteles, ezért a civil szervezet már 
elindította az engedélyezést a Buda-
pest Közút Zrt.-nél.          s.z.

Január 24-én ünnepelte 15. év-
fordulóját annak, hogy a Fővá-
rosi Szabó Ervin könyvtár kerü-
leti tagkönyvtára a Bíró Mihály 

utcába költözött. Ez alkalomból két-
féle pályázatot is hirdetett az intéz-
mény: keresték a 15 legfrappánsabb 
érvet, amely a könyvtár mellett szól, 
valamint kreatív pályázatot írtak ki 
„Te miért szeretsz könyvtárba járni?” 
címmel.

Mindkét pályázatra szép számmal 
érkeztek pályaművek, szellemes ér-

vek és sokféle gyönyörű alkotás. A 
születésnap vendége Bosnyák Vik-
tória ifjúsági író volt, aki segített az 
51 beérkezett érv közül a 15 legjob-
bat kiválasztani. A díjátadás előtt 
volt egy kis játék is; Puritánia Köz-
társaság és Extravagancia Királyság 
nagy szinonima-hadjáratban csapott 
össze. A háborút Puritánia nyerte 
3-2-re, de a végén a két ország ösz-
szeolvadt Puritancia néven. 

A díjkiosztó után Holka Edit Ka-
talin festőművész értékelte a beér-

kezett kreatív alkotásokat. A rajzo-
kat, térbeli alkotásokat, fotósoroza-
tot két kategóriában – 10 év alat-
tiak, illetve 10 év felettiek – díjaz-
ták, ezzel együtt az összes beérke-
zett pályaműből kiállítást rendezett 
a könyvtár. A díjazottak ajándékot 
és emlékérmet kaptak, ez utóbbit 
Frisch Tünde, a könyvtár munka-
társa készítette.

Születésnap természetesen nincs 
torta nélkül; ez a könyvtárban sem 
volt másképp. A nap végén egy-egy 
szelet tortával vendégelték meg az 
olvasókat.              z.

2018. január 31-én került megrendezésre a József Atti-
la Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában a német 
nemzetiségi vers- és prózamondó verseny kerületi döntő-
je. A gyerekek lelkesedését mutatja, hogy közel hatva-
nan vettek részt a megmérettetésen.

Eredmények:
vers kategória
1-2. osztály: 1. hely: Szeili Nóra Emma 2.c, felkészítő ta-
nító: Kisné Gopcsa Ágnes
2.hely: Gulyás Réka 2.c,felkészítő tanító: Kisné Gopcsa 
Ágnes
3. hely: Lajkó Sándor 2.c, Tótik Tamás 2.c, felkészítő ta-
nító: Kisné Gopcsa Ágnes  
3. 4. osztály: 1. hely: Tóth Dorka Sára 4.c, felkészítő ta-
nító:  Papp Andrea Loretta 
2. hely: Fehér Bianka 4.c, felkészítő tanító: Kelemenné 
Müller Piroska
3. hely: Miksi Anna 4.c, felkészítő tanító: Kelemenné 
Müller Piroska
5-6. osztály: 1. hely: Balla Levente 6.c, felkészítő tanár: 
Heimné Drenyovszky Barbara

2. hely: Jakab Alexandra 6.c,felkészítő tanár: Heimné 
Drenyovszky Barbara
3. hely: Takács Veronika 6.c,felkészítő tanár: Heimné 
Drenyovszky Barbara
A budapesti döntőbe továbbjutottak:Szeili Nóra Emma 
2.c, Tóth Dorka Sára 4.c,Balla Levente 6.c, 
próza kategória
1-2. osztály: 1. hely: Csizmadia Bori 2.c, felkészítő taní-
tó: Kisné Gopcsa Ágnes, Pápai Andrea
3-4. osztály: 1. hely: Lázár Boglárka 3.c, felkészítő tanító: 
Vágóné Kovács Márta
 Különdíjas: Csizmadia Bence 3.c, Miskolczi Milena 3.c, 
felkészítő tanító: Vágóné Kovács Márta 
 5-6. osztály: 1. hely:Völgyi Júlia 3.c , felkészítő tanár: 
Főző Tamás 
2. hely: Kovács- Sebestyén Dominik 6.c,felkészítő tanár: 
Heimné Drenyovszky Barbara
A budapesti döntőbe továbbjutottak: Csizmadia Bori 
2.c, Lázár Boglárka 3.c, Völgyi Júlia 5.c,. 

Gratulálunk a győzteseknek, köszönjük a felkészítő 
tanárok eredményes és odaadó munkáját!

MOZAIK

Biztonságban a zebrán

Szülinapos könyvtár

Német nemzetiségi verseny

A Pesterzsébeti Civil Mozgalom is csatlakozott a tavaly, lakossági kezde-
ményezésre Gödöllő városából indult, a közúti gyalogosközlekedés biztonsá-
gának növelését célzó „sárga zászlós” zebrák elnevezésű akcióhoz. A helyi 
szervezet február 7-én a Topánka utcában, a Városközpont buszmegállójánál 
lévő zebrán tartott bemutatót. 
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Ha valakinek töredezik, hul-
lik a haja, több oka is le-
het. A hajhullásért például 

a vashiány is felelős lehet, így első lé-
pésben érdemes megpróbálni vasban 
gazdag ételeket fogyasztani, mint 
például hús, hal, olajos magvak, to-
jás és máj. Mivel a vas felszívódá-
sát a C-vitamin segíti, együnk mel-
léjük minél több zöldséget (karalábé, 

karfiol, bimbós kel, káposztafélék, 
paprika) és gyümölcsöt (közülük is 
a citrusfélék tartalmaznak nagyobb 
mennyiségben C-vitamint).

A kevés energiabevitel, magya-
rul az elégtelen táplálkozás és a 
nem megfelelő mennyiségű fehér-
jefogyasztás is okozhat hajhullást. 
Fehérjét a húsok, a tej és a tejter-
mékek, a tojás, a hüvelyesek (szó-
ja, bab, borsó, lencse) tartalmaz na-
gyobb mennyiségben, érdemes ezek-
ből is naponta többször fogyasztani.

Az A-vitaminnak nemcsak a bő-
rünk, hanem a hajunk egészség-

nek megőrzésében is fontos szerepe 
van. Ez a vitamin a tojássárgájában, 
a halfélékben, valamint a tejben és 
a tejtermékekben található nagyobb 
mennyiségben. Ha halat szeretnénk 
enni az egészséges haj érdekében, 
akkor a lazac a megfelelőbb, ugyanis 
nemcsak omega 3 zsírsavat, de rend-
kívül sok fehérjét és B12 vitamint is 
tartalmaz.

A sárgarépa béta-karotinban gaz-
dag, ami a szervezetünkbe jutva 
A-vitaminná alakul, és szabályozza 
a fejbőrön található természetes ola-
jok mennyiségét. A téli hónapokban 
különösen fontos, hogy D-vitamin-
ban gazdagon táplálkozzunk, ami se-
gít abban, hogy a hajunk erős és élet-
teli legyen.

Mivel a haj egyik építőelemének 
a cinket tartják, célszerű az ezt az ás-
ványi anyagot tartalmazó tápláléko-
kat is gyakrabban fogyasztani, úgy 
mint hús, máj, tojás és hüvelyesek.

A nyomelemek és ásványi anya-
gok közül a cinken és a vason kívül 
a magnézium, a kalcium és a szelén 
is nagyon fontos a haj megerősítésé-
ben. A téli időszakban, amikor ke-
vésbé tudunk változatosan táplál-
kozni, érdemes kifejezetten a bőr, a 
köröm és a haj számára nélkülözhe-
tetlen vitaminokat és ásványi anya-
gokat ideális arányban tartalmazó, 
komplex vitaminkészítményt szedni.

Ha az étrendi változtatások elle-
nére sem szűnik meg a hajhullás, for-
duljunk orvoshoz, ugyanis szervi oka 
is lehet a vashiánynak – pajzsmirigy-
alulműködés – , valamint a tápanyag 
felszívódási zavarai (lisztérzékenység 
vagy gyulladásos bélbetegség).

y.a.

A szép, fényes hajért

Az ápolt, tiszta száj nemcsak esztétikai, 
hanem higiéniai szempontból is fontos. 
Nem mindegy azonban, hogy hányszor, 

hogyan és mivel mosunk fogat.
A napi egyszeri fogmosás kevés, legalább két-

szer, de inkább háromszor kell fogat mosni, és az 
esti, lefekvés előtti fogmosást semmiképpen sem 
szabad kihagyni, éjszaka ugyanis kevesebb, a foga-
kat védelmező nyál termelődik.

A fogmosást a rágófelületek vízszintes, súroló 
mozdulatokkal való tisztításával kezdjük, ezt kö-
vesse a külső és belső felszínek körkörös sikálása. 
Ahhoz, hogy minden lepedéket, szennyeződést és 
ételmaradékot eltávolítsunk, a fogmosásnak leg-
alább 2-3 percig kell tartania.

A fogmosás elmaradása kedvez a fogkő kiala-
kulásának, ami nemcsak esztétikai szempont-

ból kevésbé előnyös, de ínygyulladáshoz is vezet-
het. A betegség tünetei közé tartozik a kellemet-
len szájszag, a vörös, duzzadt íny, amely fogmosás 
közben vérezhet is. Súlyos esetben a gyulladás át-

terjedhet az állkapocs-
csontokra, amelynek 

következményeként a fogak meglazul-
nak, érzékennyé válnak. Ahhoz, hogy 
elkerüljük fogaink elvesztését, a rend-
szeres fogmosás mellett fontos a 3 ha-
vonkénti fogorvosi ellenőrzés, amely so-
rán, ha szükséges, a szakorvos – fájda-
lommentes eljárással – eltávolítja a fog-
követ.

Lényeges dolog az is, hogy a fogkefén 
nem érdemes spórolni. Válasszunk jó 
minőségű fogkefét, amelynek fejmére-
te illeszkedik a szánk méretéhez. A sör-
téi lehetőség szerint ferdék legyenek, és 
ne legyenek túl kemények, azzal ugyan-
is könnyen felsértjük ínyünket, de még 

a fogzománcot is károsíthatjuk. Fogkefénket 3 ha-
vonta cseréljük, ha pedig időközben megbetege-
dünk, gyógyulásunk után mindenképpen új fog-
kefét használjunk. Fogmosás után jó meleg vízben 
alaposan mossuk ki a fogkefét, majd hagyjuk meg-
száradni.                  z.n.

Mi nők, többnyire elégedet-
lenek vagyunk alakunk-
kal. Ez különösen a tavasz 

közeledtével válik központi kérdés-
sé, amikor tudjuk, hamarosan le-
kerül rólunk a nagykabát. A tükör 
előtt állva kétségbeesetten méreget-
jük a téli hónapokban ránk rakódott 
zsírpárnákat, kezdjük fel-
fedezni combunkon a 
narancsbőr első jeleit.

Először is vegyük tu-
domásul, hogy nagyon 
nehéz, sőt, nem is érde-
mes megfelelni az aktu-
ális ideálnak, ami ráadá-
sul időről időre változik. 
Gondoljunk csak az öt-
venes évekre, amikor a 
Marilyn Monroe-típu-
sú, kerek vagy dús idomú 
hölgyek számítottak az 
ideális nőtípusnak. Az-
tán eltelt jó néhány év, és 
ennek szöges ellentéte, a 
nádszálvékony Twiggi és a fiús test-
alkat, lapos mellek hódítottak. Sze-
rencsére ez a kóros soványság már el-
tűnt a követendő példák közül.

Persze tennünk kell azért, hogy 
saját magunkból a lehető legjobbat 
hozzuk ki, és ehhez nem is kell ha-
lálra edzenünk magunkat, elegendő, 
ha hetente 3-szor egy órát edzéssel 
töltünk, és ennek néhány hét múlva 
látható eredményei is lesznek.

Emellett azonban tudnunk kell, 
hogy mindegy, mennyit edzünk, 
adott alkatunkat gyökeresen nem 
lehet megváltoztatni. Csontoza-
tunk – ami lehet erős vagy gyenge 

– eleve megszabja, hogy hogyan he-
lyezkedhetnek el a zsír- és az izom-
szövetek. Számítanak még a hormo-
nok is: azok a nők, akiknek szerveze-
te ösztrogén hormonból termel töb-
bet, hajlamosak a csípőn, a combon 
és a fenéken párnásodni. Az ellenke-
ző, fiús típusnál keskeny csípővel és 

kevésbé párnás részekkel találkozha-
tunk.

Ami még nagyon fontos, ha már 
egyszer elkezdtünk formálódni, igye-
kezzünk megőrizni az új állapotot. 
Ehhez elengedhetetlen továbbra is 
a rendszeres testmozgás – főként az 
úgynevezett aerob mozgásformák, 
mint például az úszás, kocogás, tor-
názás. Sokat számít az is, hogy mit és 
mennyit eszünk – ezen a területen is 
találjuk meg az arany középutat. Az, 
hogy kerüljük a zsíros, nehéz étele-
ket, még nem azt jelenti, hogy leve-
leken kell élnünk.

s.z.

Ideális alak?

Fontos a fogmosás
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Zöldsarok Ajánló

A március az egyik 
legaktívabb hó-
nap, már ami a 

kerti munkákat illeti. Miu-
tán a február igen csapadé-
kos és hideg volt, a metszé-
seket csak mostanság tudjuk 
elvégezni. Ha enyhül az idő, 
a rózsákat kitakarhatjuk, és 
elkezdhetjük visszavágásu-
kat. Fontos a szőlő és a gyü-
mölcs-, illetve díszfák met-
szése is, csakúgy, mint az el-
fagyott növényi részek eltá-
volítása. Ha az egész növény 
elfagyott, a talaj fölött vág-
juk vissza.

A március a fák, cserjék 
ültetésének fő időszaka. Az 
ültetési hely kiválasztásá-
nál mindig gondoljunk arra, 
hogy a növény az évek mú-
lásával terebélyesedni fog, 
ezért hagyjunk elegendő he-
lyet neki. Ültetés után alapo-
san öntözzük meg az új nö-
vényt, mivel folyamatos és 
bőséges vízellátás nélkül nem 
gyökeresedik meg.

Ellenőrizzük az elzárt víz-
vezetéket, távolítsuk el a 
csapról a védőborítást, hogy 
elvégezhessük az esetleges ja-
vításokat.

Aki veteményest is ki 
akar alakítani, most érde-

mes a földet fellazítania, az 
ágyásokat kialakítani, vala-
mint beszerezni a vetőmago-
kat. Ez utóbbin nem érdemes 
spórolni, vegyünk jó minősé-
gű, a betegségekre ellenálló 
magokat.

A gyepet tisztítsuk meg 
a téli hónapokban lehullott 

lomboktól és ágaktól, nehogy 
a fű rothadásnak induljon. 
Érdemes a kert sarkában kis 
komposztálót kialakítani, és 
ide hordani a növényi hulla-
dékot. A néhány hét alatt el-
készülő komposzt jól jön majd 
a virágoskert, a sövények és a 
fák talajának javítására.

Végezetül nagyon fontos a 
kert összes lombhullató növé-
nyének lemosó permetezése, 
amit kénnel vegyes bordói lé-
vel végezzünk.             y.a.

Mr. és Mrs. Prioux megszokott, ké-
nyelmes életét teljesen felborít-
ja egy váratlan esemény. Egy nap 

ugyanis becsönget hozzájuk egy bizonyos 
Patrick, aki azt állítja, az ő gyermekük. Bár 
a házaspár meg van győződve arról, hogy ne-
kik nem született utódjuk, mégis, minden jel 
arra utal, hogy tévednek.

A nagy kérdés, hogy ki valójában Patrick? 
Egy szélhámos, ahogy állítólagos apja gyanítja, 
vagy tényleg a fiuk, akit Mrs. Prioux azonnal a 
szívébe zárt, mihelyst betoppant az életükbe?

A Derült égből család című 85 perces 
francia vígjáték egy furcsa család minden-
napjaiba ad bepillantást, vicces, szatirikus, 
néha abszurd elemekkel. Jó szívvel ajánljuk 

a mozit mind-
azoknak, akik 
vágynak egy 
önfeledt más-
fél órás idő-
töltésre. Mivel 
pedig a film 12 
karikás, akár 
kellemes csa-
ládi program-
nak is ígérkez-
het megnézése.

A filmet Vincent Lobelle és Sébastien 
Thiery rendezte, a forgatókönyvét szin-
tén Sébastien Thiery írta. A főbb szerepek-
ben Pascale Abillot-t, Chsitian Claviert, 
Catherine Frot-t, Hervé Pierret, valamint a 
rendező-forgatókönyvíró Sébastien Thieryt 
láthatjuk.        y.a.

Ültetés ideje Derült égből…

Hozzávalók (2 adag): 
1 bögre rizs (2,5 dl-es bögre)
2 ek olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
négyszínű bors ízlés szerint (őrölt)
1 dl fehérbor (elhagyható)
3 dkg vaj (nem margarin)
20 dkg sóska (leveles)
5 dkg parmezán sajt (reszelt, ízlés sze-
rint)
5 dl víz (lehet húsleves is)
0,5 citromból nyert citromhéj (reszelt)

    Felhevítjük a fokhagymát az olajban, 
ráöntjük a megmosott rizst, majd kavar-
gatjuk.

    Felöntjük a borral, ha elfőtt, aprán-
ként hozzáadjuk a kb. 2 -3 bögre vizet, sóz-
zuk, borsozzuk közben is.

    Puhára főzzük, majd a végén kb. 5 
percre beledobáljuk a sóskát és kavargatjuk, 
amíg összefonnyad.

    A tálalás előtt a vajjal összeforgatjuk, 
megszórjuk a parmezán sajttal és reszelhe-
tünk még rá citromhéjat is.

Sóskás rizottó parmezánforgáccsal
Gasztronómia

8 6

9 5 2 7

7 6 2 4

5 4 6 3

7 1

8 9 5 7

3 8 5 6

2 8 7 3

4 9

Sudoku

4 9 7 2

3 9 8

6 1

9 2 3

7 2 8 1

8 4 9

2 9

6 1 3

9 4 7 8

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
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Az ellenőrzés igénybevétele tár-
sasházi és lakásszövetkezeti ingatla-
nok, valamint gazdasági szervezetek 
tulajdonában lévő vagy székhelyéül, 
telephelyéül, fióktelepéül szolgáló 
ingatlanok esetében kötelező. A ké-
ményseprő-ipari tevékenységről szó-
ló törvény 2018. január 1-jétől meg-
szüntette azon egylakásos ingatlanok 
(családi házak) kötelező kéményel-
lenőrzését, melyek nem tartoznak a 
fenti ingatlanok körébe.

A tavaly december végén végzett 
fővárosi reprezentatív kutatás tanú-
sága szerint a családiház-tulajdono-
sok 91%-a igénybe venné a rendsze-
res kéményellenőrzést annak ellené-
re, hogy az számukra idéntől nem kö-
telező. Mivel az érintett ingatlantu-
lajdonosok döntő többsége tovább-
ra is igényt tart a kéményellenőrzés-
re, a fővárosban a FŐKÉTÜSZ idén 
is fel fog ajánlani legalább egy ellen-
őrzési időpontot számukra, mely so-
rán mindenféle adminisztratív te-
her nélkül, ingyenesen igénybe ve-
hetik a szolgáltatást. Ha a felajánlott 

időpontban nem élnek a kéményel-
lenőrzéssel, akkor egyedi megrende-
lés alapján – a jogszabályi feltételek 
betartása mellett – szintén ingyene-
sen igénybe vehetik az ellenőrzést, 
de ebben az esetben hosszú, akár 90 
napos átfutási idővel is számolni kell.

Annak ellenére, hogy a magán-
tulajdonú, bejegyzett székhellyel, 

telephellyel, fiókteleppel nem ren-
delkező egylakásos ingatlanok ese-
tében ettől az évtől a kéményellen-
őrzés igénybe vétele önkéntes, min-
denképpen javasolt annak elvégez-

tetése. Egy baleset, tragédia bekö-
vetkezése esetén az ingatlantulaj-
donost (akár tulajdonosként, akár 
bérbeadóként) büntető- és polgá-
ri jogi felelősség is terhelheti. A ké-
ményellenőrzéssel minimalizálha-
tók a kémény használatában rejlő 
kockázatok.

Az ellenőrzés könnyebb tervez-
hetősége érdekében a cég javasol-
ja, hogy az ügyfelek vegyék igénybe 
a FŐKÉTÜSZ ingyenes elektroni-
kus értesítését, így az ellenőrzési kí-
sérlet előtt e-mailben és SMS-ben 
tájékoztatást adnak az időpontról. 
Ehhez nem kell mást tenni, mint a 
www.kemenysepro.hu oldalon re-
gisztrálni, a regisztrációhoz felven-
ni az érintett címet vagy címeket, 
és a felvett címek kapcsán az ol-
dalon bejelentkezve bejelölni az 
elektronikus értesítésre vonatko-
zó igényt.

A Csepel Evezős Klub 
paraevezőse, Tóth Balázs 
egy nagyon nehéz időszak 

után, új edzője, Rubóczky András 
bizalma és felkészítése segítségével, 
1000 m-es távon Férfi PR 3 ID ka-
tegóriában 3:22:02-es időeredmény-
nyel aranyérmes lett az első hivata-

los FISA ergométeres világbajnok-
ságon a Washingtonhoz közeli Ale-
xandriában.

A magyar paraevezőst felkészülé-
sében támogatták a szülei, a barátai, 
a Csepel Evezős Klub, a Magyar Eve-
zős Szövetség, valamint Pesterzsébe-
ti Önkormányzata.          s.z.

A Csili Művelődési Központ 
január 28-a és február 4-e 
között rendezte meg a Ma-

gyar Sakkszövetség, valamint a Lila 
Futó Bt. segítségével Pesterzsébet 
legsikeresebb sportolója, dr. Vaj-
da Árpád kétszeres olimpiai sakko-

zó emlékére az I. Dr. Vajda Árpád 
Nemzetközi Sakknagymesteri tor-
nát. Vajda Árpád nemcsak itt élt 
Pesterzsébeten, de több évtizeden 
keresztül volt a helyi rendőrség fo-
galmazója, majd egyik kapitánya. 

A versenyen tíz nemzetközi mes-
ter. illetve nagymester – köztük az 
egykori szlovén ifjúsági világbajnok 
Alexander Beljavszkij és az Európa-
bajnok Hoangh Thanh Trang –, va-
lamint több, 2500 élőpont átlaggal 
rendelkező versenyző vett részt.

A verseny kiegészítő program-
ja volt a 37 fővel rendezett vil-

lámsakk-torna, a Nemzet Sporto-
lójával, Portisch Lajossal szerve-
zett szimultán, valamint a „Sikeres 
nők a sportban, a családban” cím-
mel szervezett talkshow Mádl Ildi-
kó kétszeres olimpiai bajnok sakko-
zóval.

A versenyt a kor szellemének 
megfelelően interneten is követni le-
hetett a legnagyobb nemzetközi sakk 
oldalakon is. Emellett a helyi érdek-
lődők egy külön teremben kivetí-
tőn kísérhették figyelemmel a lépé-
seket, felkészült sakkszakértők elem-
zése mellett.

A győztes végül Kántor Gergely 
nemzetközi mester lett, a második 
helyet Nicola Sedlak szerb nemzet-
közi nagymester, míg a harmadik dí-
jat Bokros Albert nemzetközi mester 
szerezte meg.

a.

Világbajnoki arany Nemzetközi sakkverseny

A fővárosban továbbra is biztosított 
a kémények rendszeres ellenőrzése
Bár 2018. január 1-jétől nem kötelező, felmérés szerint a fővárosi családiház-
tulajdonosok 91%-a továbbra is igénybe kívánja venni a rendszeres kémény-
ellenőrzést családja és ingatlana biztonsága érdekében. Ezt a FŐKÉTÜSZ Kft. 
továbbra is ingyen biztosítja számukra – derül ki a cég sajtóközleményéből.
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZHOZ JÁRÓ fodrász – női, férfi hajvá-
gás, festés, dauer. 061/290 43 82

TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál 
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles 
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást vállalok. 0630/783 64 60

KERT, telek és épületek felújítása! Met-
szés, permetezés, bozótirtás, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. 
Teljes körű építési, felújítási, szigetelé-
si munkák reális áron, rövid határidővel. 
www.telekrendezes.hu, 0620/259 63 19, 
061/781 40 21

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást, 
tetőjavítást vállalok. Nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással-fóliázás-
sal. Érd.: 06/30 422 17 39

MASSZÁZS! Svédmasszázs, talpmasz-
százs, kismama-masszázs, fej-, nyak-, 
dekoltázsmasszázs, bőrradír. Bejelent-
kezés: 0630/241 61 10

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. 06-
1/402-4330, 0620/491 50 89

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

NYUGDÍJ ELŐTT álló ügyes kezű ember-
ke házi, ház körüli kisebb alkalmi mun-
káz vállal. 0630/365 86 72

REKLÁMTÁBLÁK, házszámtáblák, név-
táblák, kirakat-, autódekoráció, bélyeg-
zőkészítés. Kossuth L. u. 31/A 6. üzlet 
(szökőkútnál). 0620/920 99 81, www.
rintex.neet.hu/reklam

PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény sze-
rint lakkzselézés, térdig gyantázás, talp-
masszázzsal). 0620/285 18 27

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

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

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

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csa-
tornacsere lakásban és udvaron. Ker-
ti csap cseréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bel-
ső marását, bélelését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06-20-264-7752

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN külön bejáratú búto-
rozott szoba hölgy részére kiadó. 60.000 
Ft rezsivel + 1 hó kaució. 0630/244 76 90

ÁLLÁS

SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő csa-
patunkba munkatársakat keresünk. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a 
kerteszallas.lakihegy@gmail.com ema-
il címen lehet. További információ: 06-
70/931-5957

VÁROSKÖZPONTBAN társasház keres 
takarítót, kuka kihúzással. Munkaidő: 4 
óra. 0620/537 80 93

EGYÉB

FÉLTŐ, gondoskodó tartási szerződést 
kötne idős személyhez értelmiségi há-
zaspár. 0630/277 66 22

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

SOROKSÁRI 
zár- és szerelvényboltba 
nyugdíjas eladó kollégát 

keresünk. 
Eladói tapasztalat nem 

követelmény, segítünk a 
betanulásban. 
Jelentkezés: 

+36 30/266 3684

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-15.30, szerda: 12.30-14.45
Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőségben 

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

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

Aláírás:

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

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

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

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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