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Zenés újévköszöntő

Pesterzsébet első babája
Takaró Csenge Blanka a 2018-as 
esztendő első kerületi újszülött-
je, aki kétéves nővére után, a csa-
lád második gyermekeként jött a vi-
lágra.

2. oldal

Beszámoló A szellemi hanyatlásról
Sikeresnek tekinti Pesterzsébet éle-
tében az elmúlt négy évet Dr. Hiller 
István országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke – derül ki beszá-
molójából.

Ahogy idősödünk, veszítünk szelle-
mi és fizikai teljesítőképességünkből. 
Ez természetes folyamat, van azon-
ban, amikor kóros szellemi hanyat-
lás alakul ki, a demencia.

7. oldal 13 . oldal

Tősgyökeres pesterzsébeti
Domján Edit-díjat vehetett át 2017 
decemberében Märcz Fruzsina, a 
kecskeméti Katona József Színház 
tagja, aki nem mellesleg negyedik 
generációs pesterzsébeti.

11. oldal
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A Humán Szolgáltatások In-
tézményének vezetői poszt-
ja február 1-jétől megürese-

dik, ugyanis Bárány Zsolt, aki 2016. 
júliusától töltötte be ezt a pozíciót, 
munkaviszonyának közös megegye-
zéssel történő megszüntetését kér-
te január 31-ével. A pályázat elbírá-
lásáig, az új vezető kijelöléséig Ódor 
Terézia intézményvezető-helyettes 
látja el az intézményvezetői felada-
tokat – tájékoztatta a képviselőket 
a két ülés között eltelt időszak mun-
kájáról szóló beszámolójában Szaba-
dos Ákos. A polgármester azt is el-
mondta, hogy Trummer Tamás fő-
építész december 31-étől nem dol-
gozik a polgármesteri hivatalnál, az 
ő helyére szintén pályázatot írtak ki.

* * *

A végéhez közelednek a Pester-
zsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő bon-
tásai munkái. A kivitelezésre kiírt 
közbeszerzés nyertesével várható-
an január végén megkötik a szerző-
dést, amelyet követően elkezdődhet-
nek az újjáépítési munkák – közölte 
a jó hírt a polgármester, hozzátéve: a 
beruházás nagyban hozzájárul a Du-
na-part fejlődéséhez.

* * *
Felülvizsgálta és jóváhagyta a 

képviselő-testület a nemzetiségi ön-
kormányzatokkal való együttműkö-
dési megállapodásokat. Pesterzsé-
beten jelenleg 6 nemzetiségi önkor-
mányzat működik, mivel a Pester-
zsébeti Bolgár Önkormányzat 2017. 
szeptember 17-én megszűnt.

y.a.

Igazi különlegességgel találkoz-
hattak mindazok, akik részt vet-
tek Pesterzsébet Önkormányzata 

Újévi koncertjén január 6-án a Csili 
Művelődési Központban.

Horgas Eszter fuvolaművész és a 
Talamba Ütőegyüttes a Francia szere-
lem című előadás ihlette produkciója 

ugyanis kiegészült a kifejezetten erre 
az alkalomra készült, az újévet idéző 
dallamokkal, valamint Sztranyák Zsó-
fia és Márián Gábor grafikusművészek 
munkája nyomán egy olyan vizualizá-

cióval, amit a pest-
erzsébeti közönség 
láthatott első ízben.

Az előadás né-
zői a francia imp-
resszionizmus ko-
rába tett időutazá-
son vehettek részt, 
amely során Ravel, 
Bizet, Debussy és 
más, népszerű fran-
cia zeneszerzők fül-
bemászó dallamai 
hangoztak fel a fu-

vola és a mintegy ötszáz ütőhangszer 
segítségével.

s.z.

Takaró Csenge Blanka a csa-
lád második gyermekeként 
jött a világra, szülei és két-

éves nővére, Anna Réka legnagyobb 
örömére. 

Az édesapa, ifjabb Takaró Ta-
más 14 éve szolgál a Pesterzsébet-
Központi Református Egyházközség 
beosztott lelkipásztoraként, az édes-
anya, Martsa Anna óvónő.

Testületi ülésen történt

Zenés újévköszöntő

Pesterzsébet első babája

MEGHÍVÓ

Tisztelt Szülők!
A XX. kerületben a leendő első osztályos diákok szüleit hívja 

és várja szülői fórumra 2018. február 20-án 17 órára 
a Csili Művelődési Központba 

a Pesterzsébeti Önkormányzat és a Külső-Pesti Tankerület. 

A fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az iskolaérettség 
kritériumairól, valamint a beiskolázással kapcsolatos jogszabályokról, 
a beiskolázási eljárásról. A szülői fórumon az intézmények igazgatói és 

a leendő első osztályos tanítók is részt vesznek. 
A fórum után lehetőség lesz kérdések feltevésére is. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy ez a fórum nem helyettesíti 
az iskolák óvodások számára szervezett programjait.

A fórumot megnyitja és az óvodákkal kapcsolatosan tájékoztatót tart 
Szabados Ákos, a kerület polgármestere. 

Az iskolaérettség kritériumairól Herneczki Márton klinikai 
szakpszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XVIII. kerületi Tagintézményének vezetője, a beiskolázás jogszabályi 
hátteréről Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi Igazgató tart előadást.

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

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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– Milyen év elé nézünk idén?
– Kíváncsian várom a 2017. évi 

beszámoló eredményét. A részada-
tok alapján úgy tűnik, hogy pozitív 
mérleggel zárjuk a tavalyi évet, ami 
mindenféleképpen bizakodásra ad-
hat okot az idei esztendőre. Megér-
kezett a forrásmegosztás is, amely-
ből, ha nem is kiemelkedő nagyság-
renddel, de a tavalyi évet meghaladó 
mértékben részesül kerületünk.

Sokak – elsősorban azok véle-
ménye – szerint, akik részt vettek 
az idén új alapokon szervezett új-
évi koncerten, szépen indult az év 
Pesterzsébeten. Horgas Eszter és a 
Talamba ütőegyüttes koncertje min-
denkinek nagy élményt jelentett, jó 
hangulatot teremtett, amely, remé-
lem, végigkíséri majd az egész esz-
tendőt. Újévi köszöntőmben is arra 
hívtam fel a figyelmet, hogy bízom 
benne, a választások ellenére is meg 
tudjuk őrizni azt az együttműködést, 
ami Pesterzsébeten a mögöttünk ha-
gyott években jellemző volt. Ahogy 
az ország egészére, így nálunk is ér-
vényes lesz az a felfokozott hangu-
lat, ami egyébként minden ország-
gyűlési választási kampányidősza-
kot jellemez, de remélhetőleg a helyi 
pártok önmérsékletet tanúsítanak a 
versenyben. Az önkormányzatnak az 
lesz a feladata, hogy megfelelő me-
derben tartsa a helyi kampányt, a 

polgármesteri hivatalon keresztül, a 
jegyző irányításával pedig zökkenő-
mentesen és hibátlanul történjen a 
választás. Én mindennek megvaló-
sulásában számítok az összes kerüle-
ti indulóra, valamint a kampánystá-
bok vezetőire is.

– Februárban tárgyalja a kép-
viselő-testület a kerület 2018. évi 
költségvetését. Milyen fejlesztése-
ket terveznek idén, milyen priori-
tások alapján határozták meg azok 
irányát?

– Ahogy a választásra való felké-
szülés is elkezdődött már az őszi idő-
szakban, úgy a költségvetés készíté-
séé is. Bár már nem szükséges kon-
cepciót készíteni, mi mégis ennek 

mentén gondolkodtunk. A fő irány-
vonalakat a lakossági igényekhez 
igazodva határoztuk meg, így – a tel-
jesség igénye nélkül – 2018-ban foly-
tatjuk a lakótelepi zöldfelületek fej-

lesztését és bővíté-
sét, a családi házas 
övezetekben a ta-
valyi évihez hason-
ló mértékben lesz-
nek járdajavítások, 
a kerület egészére 
vonatkozóan pedig 
a köztisztaságra fó-
kuszálunk. Ez nem-
csak az illegális hul-
ladékok elszállítá-
sát jelenti, hanem a 
megelőzést, a bün-
tetést is. Bővítjük 
mind a rendőrség, 
mind a Rendvé-
delmi Osztály által 
üzemeltetett térfi-
gyelő kamerák szá-
mát, hiszen az ed-
digi tapasztalatok is 

azt bizonyítják, hogy ezeknek nem-
csak visszatartó erejük van, de álta-
luk elejét tudjuk venni a közterületi 
illegális személykihelyezésnek.

Folytatódik a Csili tavaly év vé-
gén elkezdett felújítása is. Az étte-
rem korszerűsítése, a színházterem 
klimatizálása és a lapostető szigete-
lése után idén az intézmény Nagy 
Győry István utcai homlokzata újul 
meg, valamint a színházterem és az 
ahhoz kapcsolódó létesítmények.

Óvodáinkban, bölcsődéinkben 
folytatódnak a karbantartások és ki-
sebb felújítási munkák – elsősorban 
fűtéskorszerűsítés és a vizesblokkok 
felújítása, valamint az udvari játszó-
szerek rendbehozatala.

Folytatódnak a Kis-Duna partján 
elkezdődött fejlesztések is, a csónak-
házak felújítása.

A beruházások és fejlesztések 
mellett természetesen az általános 
működés feltételeit is biztosítani kí-
vánjuk, sőt, ezen a területen szintén 
szeretnénk előrelépni. Javasolni fog-
juk a képviselő-testületnek a közal-
kalmazotti és köztisztviselői bérek 
emelését, próbáljuk Pesterzsébetet 
ebből a szempontból is felzárkóztat-
ni a nálunk jobb költségvetési hely-
zetben lévő kerületekhez.

Mindenképpen szólni kell arról, 
hogy Pesterzsébeten az önkormány-
zattól függetlenül is zajlanak komoly 
beruházások, elkezdődött például a 
jódos-sós gyógyfürdő bontása, és re-
ményeink szerint még idén elkezdő-
dik a teljes újjáépítés. A főváros más 
részeit érintő, de kerületünkön is át-
haladó kerékpárút megépítése is el-
kezdődhet ebben az évben.

Vannak továbbá olyan beruhá-
zások, amelyeket a versenyszféra fi-
nanszíroz, ilyen például a Mediter-
rán lakótelepen hosszú időn át állt 
építkezés, amely tavaly újrakezdő-
dött, és már idén befejeződhet, úgy-
hogy új lakók beköltözésére is szá-
míthatunk.

– Számszerűen milyen összegű 
felújításokra számíthatunk idén?

– A városfejlesztési osztály összes-
ségében 3,5 milliárd forintnyi beru-
házási, felújítási, karbantartási mun-
kára tett javaslatot, amely természe-
tesen meghaladja lehetőségeinket, 
képességeinket. Azért szeretnénk, 
ha ezekre a célokra legalább a 2017. 
évi szintet meghaladó összeget, ami 
valamivel több mint 1 milliárd forin-
tot jelent, tudnánk fordítani.

– Milyen kulturális rendezvé-
nyek várják idén az itt élőket?

– Sokat várok 2018-ban a lakos-
ság szélesebb rétegeit érintő szabad-
téri rendezvényekről. A már megszo-
kottak – mint például a térzenei so-
rozat vagy az Erzsébet Napok, illetve 
az adventi programok – mellett szá-
míthatnak az itt élők újdonságokra 
is, amelyek egy részét a vásártartás-
sal megbízott Integrit XX Kft. szer-
vez majd az önkormányzat közremű-
ködésével. Ilyen lehet például a hús-
véti forgatag a sétáló utcában. Au-
gusztusig tart a 100 éves Csili ren-
dezvénysorozat, ahol szintén talál-
kozhatunk majd új programokkal.

Sz. A.

Lakossági igényekhez igazított költségvetés
Ha a képviselő-testület elfogadja az önkormányzat ez évi költségvetését, úgy 
változásokban gazdag, még ha kiemelkedően nagy fejlesztésekben nem is 
bővelkedő éve lehet Pesterzsébetnek 2018-ban is – nyilatkozta lapunknak 
Szabados Ákos polgármester, akit a tavalyi év értékeléséről és az idei ter-
vekről kérdeztünk. 

Idén a Rendvédelmi Osztály által üzemeltetett térfigyelő kamerák 
száma is bővül
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Az ünnepélyes megnyitón Libor 
Józsefné, a főiskola rektora elmond-
ta, hogy a létesítmény új képzések, 
konferenciák helyszíne lesz. Az épü-
letben egy kápolnát is kialakítottak, 
amely Apor Vilmos nevét vette fel. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára ezt követően a felsőok-
tatásban bekövetkezett, illetve ter-
vezett változásokról beszélt.

Szabados Ákos elmondta: Pest-
erzsébet kiemelkedő pillanata a mai, 
amikor egy új intézmény megnyitá-
sát ünneplik. Felidézte, hogy az isko-
la épületét 1933-ban kezdték építeni, 
majd 24 éve, a bezárása óta gazdát-
lanul állt. Beszéde végén hangsúlyoz-
ta: az önkormányzat a rendelkezésre 
álló eszközeivel igyekezett támogatni 
a fejlesztés megvalósítását, és szeret-
ne az intézménnyel a jövőben is szo-
ros kapcsolatot fenntartani.

Beer Miklós váci megyés püspök 
köszöntőjében kiemelte: az a neve-
lő-oktató küldetés, amelyet a főis-
kola teljesít, határokon átnyúlik, és 

az egész magyar 
pedagógustár-
sadalomnak le-
hetőséget nyújt 
a felkészülésre. 
Az új campus 
sok lehetősé-
get kínál – tette 
hozzá, majd be-
szédét követő-
en megáldotta 
az intézményt 
és a kápolnát.

y.a.

Felhívjuk a kerületben élő lako-
sok figyelmét, hogy a közössé-
gi együttélést szabályzó rende-

letek mind a kertes házas övezetek 
ingatlantulajdonosaira, mind a tár-
sasházakra vonatkozó feladatokat, 
kötelezettségeket fogalmaznak meg.

Az ingatlanhasználóknak és a tár-
sasházaknak gondoskodniuk kell az 
ingatlanon belüli és az ingatlan előtti 
terület úttestig terjedő részének (jár-
da és zöld sáv, vagy burkolt padka) 
gondozásáról.

Az ingatlan előtti terület tisztán-
tartása magában foglalja a terüle-
ten található szemét összeszedését, a 
járda rendszeres söprését, a zöldsáv-
ban lévő cserjék, sövények metszé-
sét és gondozását, őszi időszakban az 
avar eltávolítását (társasházak ese-
tében is!).

A zöldterületek kaszálása folya-
matos figyelmet igényel, ahogyan a 
téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
is kiemelkedően fontos feladat. 

A tulajdonosoknak gondoskodni-
uk kell továbbá az ingatlanról a köz-
területre benyúló, gyalogosközleke-
dést akadályozó vagy zavaró faágak, 
gallyak visszametszéséről. 

Tájékoztatjuk az ingatlanok tu-
lajdonosait, hogy a fenti kötelezett-
ség elmulasztása esetén Pesterzsébet 
Önkormányzata hatósági eljárást in-
díthat, mely során közigazgatási bír-
ság kiszabására is sor kerülhet.

Helyszíni bejárás és lakossá-
gi fórum keretében mutat-
ták be az érdeklődőknek az 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola új 
Campusát. Az egykori Török Flóris 
Általános Iskolából kialakított léte-
sítmény iránt nagy volt az érdeklő-
dés, több mint százan vettek részt az 
eseményen.

Az érdeklődőket Páricsy Zoltán 
építész-tervező fogadta az új intéz-
mény aulájában, majd az étterem-
ben ismertette az épület történe-
tét, az építkezés főbb állomásait. 
Beszámolójából kiderült, hogy több 
mint 30 tervező dolgozott az épü-

let átalakításán. Munkájuk során 
törekedtek az A épület (a Török 
Flóris utcai front) eredeti formájá-
nak megtartására. A B épületrészt 
azonban szinte teljesen lebontot-
ták, majd újjáépítették, valamint a 
kicsi és rendkívül rossz állapotú tor-
natermet is megszüntették. Ez utób-
bi helyére nem építettek újat, a lé-

tesítményben azonban kialakítot-
tak egy kis kápolnát.

A padlás szinten professzori szál-
lást építettek, a pincében a gépészeti 
berendezések és a közművezetékek 
kaptak helyet, az udvaron pedig par-
kolót létesítettek.           y.a.

Átadták a főiskola új épületét

Ingatlanok előtti 
közterületek gondozása

Bemutatták az új campust
December 15-én adták át a váci 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola új 
campusát az egykori Török Flóris Ál-
talános Iskola helyén.

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



52018. január 30. MOZAIK

A békesség és szeretet jegyé-
ben szervezte évzáró kará-
csonyi műsorát a Pesterzsé-

beti Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat (PRNÖ) december 21-én a Csili 
színháztermében. 

A családok tartósélelmiszer-cso-
magot kaptak, a gyerekeket pedig 
színes programok várták. Az érke-
ző gyerekeknek mikuláscsomag-
gal kedveskedtek az önkormány-
zat munkatársai. Juhász Lajosné 
nemzetiségekért is felelős alpol-
gármester köszöntőjében méltat-

ta a PRNÖ 2017. évi tevékenysé-
gét, amely során számos kulturá-
lis, hagyományápoló és közösségte-
remtő rendezvényt szervezett, és kí-
vánt áldott, békés, szeretetteljes ka-
rácsonyt és boldog újévet a résztve-
vő családoknak.

A műsor első részében Attis bo-
hóc szórakoztatta a gyermeke-
ket, őket a rendezvény sztárvendé-
ge, Bódi Csabi koncertje követte. A 
program zárásaként a Roma Jilo elő-
adását élvezhették a vendégek.

y.a.

December 18-án tartotta a 
Budapesti Mozgássérül-
tek Egyesülete Pesterzsébe-

ti Bice Kószák Klubja karácsonyi ün-
nepségét, amelyen Juhász Lajosné 
alpolgármester adta át Pesterzsébet 
Önkormányzata nevében az aján-
dékcsomagokat és tolmácsolta az 
üdvözlő szavakat.

A jó hangulatú ünnepség részt-
vevői az ajándékozás után saját ké-
szítésű, 50 kilogramm halból készült 
halászlét fogyasztottak el.

A civil szervezet a Csili Művelő-
dési Központ Fészek klubjában ka-
pott otthont, amely a mozgáskorlá-
tozottak számára megközelíthető, és 
ahol az önkormányzat elvégeztette a 
mosdó akadálymentesítését is.

A klub szeretettel várja új ta-
gok jelentkezését, klubnapok hét-
főnként 9 és 12 óra között vannak. 

Érdeklődni Papp Mihály elnöknél a 
0630/430 45 80, vagy Hengl Tibor-
nál a 0620/966 39 63 telefonszámon 
lehet.              sz.

A Pesterzsébeti Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat, 
mint minden évben, így 

idén is karácsonyi csomagokkal ked-
veskedett a Virág Benedek utcai 
Idősek Otthona összes lakójának. 

A karácsony a szeretet, a törődés, 
a meghitt hangulat, és a beszélgeté-
sek ideje.  Ezt a karácsonyi hangula-
tot  teremtette meg december 18-án 
az ünnepélyes keretek között az ott-
hon lakóinak átadott csomagokkal, 

a kedves szavak tol-
mácsolásával és be-
szélgetésekkel Ju-
hász Lajosné nem-
zetiségekért is fe-
lelős alpolgármes-
ter, Nagy Karolina, 
a Pesterzsébeti Len-
gyel Önkormányzat 
elnöke és Marosiné 
Benedek Ildikó 
nemzetiségi referens.

y.a.

Békesség és szeretet

Bice Kószák karácsonya

Ajándék az időseknek

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 hozzátartozó 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).
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Tájékoztatjuk a kerület lakossá-
gát a helyi önkormányzati adókkal 
kapcsolatban 2018. január 1-jén 
hatályba lépő változásokról, illetve 
egyéb adózással kapcsolatos tudni-
valókról:

Az adózással kapcsolatosan 
2018. január 1-jén új törvények 
léptek hatályba, melyek a követ-
kezők:

Az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény, az adóigazgatá-
si rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
törvény, az adóhatóság által fogana-
tosítandó végrehajtási eljárásokról 
szóló 2017. évi CLIII. törvény.

A képviselő-testület a hatályban 
lévő helyi építményadó és telekadó 
rendeletet az alábbiak szerint módo-
sította: 

Építményadó:

2018. január 1-től a helyi épít-
ményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) 
számú rendelet 2/A §-a alapján a 
reklámhordozó után 5000 Ft/m2/év 
adót kell fizetni.

Az építményadó évi mértéke to-
vábbra is 1658 Ft/m2.  

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. 
(XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján 
a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 
megtartása mellett a Kerületi Építési 
Szabályzatban meghatározott Ek-1, 
Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 
200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, 
a szabályzat XIX. fejezete szerinti te-
lek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/
m2.  Mentes az adó alól a magánsze-

mély ingatlan-nyilvántartásban kül-
területként  nyilvántartott üzleti célt 
nem szolgáló telke. 

Az építmény- és telekadóról az 
egyenlegértesítőt és csekket feb-
ruár hónapban küldjük az adóala-
nyok részére. 

A 2018. január 1-jei állapot 
alapján a hatósági adatszolgáltatás 
szerinti adóalanyok részére a gép-
jármű egyenlegértesítőt, határo-
zatot, csekket február hónapban 
kezdjük küldeni.

A talajterhelési díj bevallását a 
2017. évi vízfogyasztásról 2018. 
március 31-ig kell benyújtani és a 
díjat megfizetni. A bevallási nyom-
tatványt, tájékoztatót és csekket 
február elején küldjük ki a nyilván-
tartás szerinti díjfizetők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

A magánfőző a desztillálóberen-
dezés feletti tulajdonszerzést, vala-
mint a bejelentett adatokban történt 
változást az azt követő 15 napon be-
lül köteles bejelenteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. 2016. évtől változás, hogy pár-
lat adójegyet a vámhatóságtól lehet 
igényelni.

Az adókötelezettség keletkezé-
sét, változását és megszűnését az 
adóhatóság felhívása nélkül önként, 
adatbejelentés benyújtásával kell 

megtenni építményadó, telekadó 
ügyekben. 

Gépjárműadó esetén a jármű el-
tulajdonítását, mentességgel kapcso-
latos változást ugyancsak adatbeje-
lentés útján kell bejelenteni.

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

A törvényi mentességeken túl ke-
rületünkben a lakás célú építmények 
közül mentes a „valamennyi magán-
személy tulajdonos, haszonélvező, il-
letve közeli hozzátartozója által la-
kott olyan lakás, ahol a magánsze-
mély tartós ottlakásra rendezkedett 
be, életvitelszerűen ott lakik. Életvi-
telszerűen lakásként használt ingat-
lan: a tulajdonos olyan lakása, ahol az 
életviteléhez szükséges tevékenysé-
get (étkezés, főzés, mosás, családi élet 
szervezése, közüzemi szolgáltatások 
igénybe vétele, elérhetőségi címkénti 
megjelölése,stb.) rendszeresen, legjel-
lemzőbben folytatja és máshol, nincs 
olyan lakás, amelyet ténylegesen az 
életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti 
feltételeknek kell megfelelni. 

A bevallási kötelezettség késedel-
mes teljesítése mulasztási bírság ki-
szabását vonja maga után.

Amennyiben adóellenőrzéssel 
kerül megállapításra az adó, illetve 
a díj, úgy az adóhiány mellett a tör-
vény szerinti adóbírság és késedelmi 
pótlék is kiszabásra kerül.

Az adóügyi nyomtatványok 
(adatbejelentések, bevallás), rende-
letek letölthetők a pesterzsebet.hu 
honlapról (az építményadó rende-
let száma: 40/2012 (XII.07.) Ökr., 
a telekadó rendelet száma: 41/2012. 
(XII.07.) Ökr.)

Érdeklődni lehet személyesen 
(1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 
25.), vagy telefonon a következő szá-
mokon:

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

Gépjárműadó: 283-0640/1258, 
1257, 1025, 1325

Talajterhelési díj: 283-0640/ 
1250, 1225 

Ezúton mondunk köszönetet 
azon adózóinknak, akik bevallá-
si és adófizetési kötelezettségeik-
nek határidőben eleget téve segítik 
munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály
Adócsoportja

Adóhírek

FIGYELEM! 
Csalók járnak a kerületben!

Január közepén az Igló utca egyik társasházában egy férfi azzal 
kereste meg az ott lakó idős embereket, hogy az önkormányzat 
nevében fel kell mérnie a lakások nyílászáróinak szigetelését, 

mivel az önkormányzat 40 százalékos támogatást ad 
a szigetelések korszerűsítésére.

Sem Pesterzsébet Önkormányzata, sem az Integrit XX. Kft. nem adott 
ki ilyen megbízást senkinek (nincs is ilyen célra támogatási lehetőség 

az önkormányzatnál), ezért kérjük, legyenek óvatosak, és ne nyissanak 
ajtót az ilyen megkereséssel próbálkozó embereknek!

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

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.



72018. január 30.

A leglényegesebb, hogy minden 
pesterzsébeti lakos képviselőjeként 
dolgoztam és dolgozom, függetle-
nül attól, hogy annak idején ki kire 
szavazott. Pesterzsébet országgyűlési 
képviselőjeként és az Országgyűlés 
alelnökeként minden itt élő gond-
jával, problémájával vagy éppen 
örömével, sikerével foglalkoztam. 
Nem egy réteggel, nem egy csoport-
tal, hanem a közösségünkkel, Pest-
erzsébet egészével. A képviselői fo-
gadóóráimon sok száz ember for-
dult meg. Minden egyes alkalom-
mal olyan sokan voltak jelen, hogy 
az iroda ilyenkor egy orvosi rende-
lőhöz hasonlított, olyan értelemben, 
hogy széket is alig tudtunk biztosí-
tani a várakozóknak. Sokan kértek 
tanácsot, segítséget, mondták el vé-
leményüket. Mindenki ügyével tö-
rődtünk, azt mondhatom, a több-
ségét megoldottuk. Egy ilyen foga-
dóórai beszélgetésen merült fel még 
2014-ben, hogy többen eljönnének 
az Ország Házába, megnézni, ho-
gyan dolgozunk, meg persze a gyö-
nyörű épületet, a Szent Koronát 
is. Ebből az ötletből szinte állandó 
program lett, és négy év alatt több 
mint 2000 pesterzsébeti járt a Par-
lamentben, meg az alelnöki irodám-
ban. Szerettem volna, ha minél töb-
ben látják, hogyan dolgozom, hiszen 
az ő választásuknak, a pesterzsébe-
tiek választásának köszönhetően le-
hetek az Országgyűlés alelnökeként.

Büszke vagyok a közös munkára 
és az elért sikerre. Állami támogatást 
kaptunk – 1 milliárd forintot – a gya-
logos-kerékpáros felüljáróra, amely a 
Helsinki út felett köti majd össze a 
kerület két részét. Nagyon is ideje 
van már ennek, és korábban ígéretet 
tettem arra, hogy közelebb hozom a 
kerület ezen két meghatározó terüle-
tét, a Mediterrán lakóparkot és kör-
nyékét, a hagyományos értelemben 
vett városközponttal. A képviselő-
nek ilyen esetben az a dolga, hogy 
meggyőzze a döntéshozókat, a be-
adott pályázat fontos projekt és ér-
demes arra, hogy közpénzt áldozza-

nak rá. Bebizonyítani azt, hogy Pest-
erzsébet fejlődő kerület, ahol a ki-
dolgozott terv az itt lakók valós ér-

dekeit szolgálja. Ez szerencsére sike-
rült. Most már a kivitelezés, a meg-
valósítás jön, ez már az önkormány-
zat dolga.

Ha már az önkormányzatnál tar-
tunk, több mint másfél évtizedes az 
együttműködésem a polgármester 
úrral. Jó és szoros szövetség ez. Azért 
eredményes, mert mindenki tudja, 
mi a dolga. Nem avatkozunk egy-
más munkájába, de gyakran egyezte-
tünk, egymást segítve minden kétsé-
get kizáróan az együtt munkálkodá-
sunk sikeres.

Örülök, hogy a közösségünk érde-
kében az elmúlt években más ügyek-
ben is sikerült kisebb összegű, mégis 
fontos támogatásokat szerezni. Ilyen 
volt például Benkó Sándor Karácso-
nyi miséje, amelyet az összes testvér-
városunk élőben nézhetett Erdély-
től Olaszországon át Finnországig, és 
amely – a rendkívül színvonalas le-
bonyolítás mellett – azért is emlé-
kezetes, mert – bár akkor még nem 
tudhattuk – sajnos ez lett a világhí-

rű művész utolsó koncertje. Hason-
lóképpen kiemelkedő eseménynek 
tartom, hogy idén 100 éves a Csili, a 
magyar munkás kultúra egyik felleg-
vára. Izgalmas és érdekes programso-
rozatot készítettek elő a Csili mun-
katársai, a lebonyolításhoz pedig ez 
alkalommal is sikerült valamennyi 
hozzájárulást hozni a közösbe.

Több olyan 
kérdésről is be-
szélnem kell, ame-
lyek Pesterzsébe-
tet és a pesterzsé-
betieket közvetle-
nül érintették, de 
amelyeket önkor-
mányzati szinten 
nem lehetett már 
megoldani, ha-
nem a Parlament-
ben kellett eljár-
ni. Ilyen  – orszá-
gos visszhangot 
kiváltó –  problé-
ma volt az Illatos 
úti Vegyiművek 
környezetszennye-
zési ügye, amely-
re már korábban 
Csaszny Márton 
képviselő úr hív-
ta fel a figyelme-

met. A megoldás érdekében több-
ször felszólaltam, és Burány Sán-
dor képviselő úrral közösen is kiáll-
tunk. Az ügy jelentősége meghalad-
ta a szaktárca döntési kompetenciá-
ját, a károk elhárításának elkezdésé-
re miniszterelnöki utasításra szüle-
tett döntés, amelyben biztosan sze-
repe volt a felszólalásainknak. A 
veszély közvetlenül érinthette vol-
na Pesterzsébetet, ennek elhárítása 
fontos eredmény.

Környezetünkben a legsúlyosabb 
problémának a Dél-pesti Kórház 
helyzetét látom. Ez Pesterzsébeten 
gyakorlatilag mindenkit érint, a pa-
nasz pedig általános. Ez ügyben több 

javaslatot, többek között költségve-
tési módosító indítványt adtam be. 
Remélem, az egészségügyért felelős 
kormányzati döntéshozók belátják 
végre, hogy átfogó korszerűsítésre, 
jelentős beruházásra van itt szükség, 
mert a jelenlegi helyzet tarthatatlan.

Megvalósult tervek és felmerülő 
új elképzelések. Viták, egyeztetések, 
tárgyalások teszik ki a hétköznapja-
im legjavát. Annak örülök, hogy a 
mögöttünk hagyott években is gyak-
ran vehettem részt helyi rendezvé-
nyeken, a MASZSZ nyugdíjas egye-
sületében vagy más nyugdíjas szer-
vezetnél. Jó volt együtt szurkolni az 
ESMTK Birkózó Szakosztályának és 
látni a sportolók sikereit, más alka-
lommal lokálpatrióta, hagyományőr-
ző helyi társaságokban feleleveníte-
ni Pesterzsébet múltját, továbbadni 
ezt a helyszeretetet a fiatalabb nem-
zedékeknek.

Itt élek a pesterzsébetiek között. 
Ide járok a postára feladni a csekke-
ket, van kedvenc pékségem, virág-
boltom, van olyan étterem, ahová a 
barátaimmal a legszívesebben járok. 
Gyakran megszólítanak az utcán, a 
pénztárnál sorban állás vagy éppen 
vásárlás közben. Kedvesek, érdeklő-
dőek, barátságosak az emberek ezek-
nél a spontán találkozásoknál. Ez az 
egyik legfontosabb visszajelzés. Ér-
zem a bizalmukat. Ezért érdemes csi-
nálni, és ezért szeretném folytatni.

BESZÁMOLÓ

Pesterzsébet Önkormányzata 
képviselőinek – a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény ér-
telmében – évente egyszer írás-
beli beszámolót kell készíteniük 

tevékenységükről. 
A képviselők beszámolói a 

https://pesterzsebet.hu/
onkormanyzat/kepviselok/ 

oldalon találhatók.

Beszámoló Hiller István, Pesterzsébet országgyűlési 
képviselőjének munkájáról
Pesterzsébet életében sikeresnek tekintem az elmúlt négy évet, ennek alapja 
a megválasztott országgyűlési képviselő és a pesterzsébetiek közötti együtt-
működés volt. Ugyanilyen eredményesnek látom a polgármesterrel és az ön-
kormányzattal való közös munkát is – értékelte a mögöttünk álló négy évet 
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája 2018. február 1-én, csütör-
tökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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– Júlia, sorsszerűen, a reformáció 
napján született. Meghatározta ez az 
életét? Isten ujjának mondhatjuk?

– Legfeljebb parányi jelzés, meg-
erősítés lehet ez Istentől. Az elhí-
vás: először bűnbánatra, kegyelem-
re, majd hitre és a lelkészi szolgálat-
ra, mélyebb forrásból fakad.

– Ráadásul református gimnázi-
umban tanult, vagyis családja pro-
testáns?

– Édesapám ágán evangélikus, te-
hát protestáns, édesanyám ágán pe-
dig görög-katolikus a családunk. A 
történelem során a Hammersberg 
Ganczstuckh ősök jelentős szerepet 
töltöttek be az ország és az evangé-
likus egyház életében, ez örömmel, 
büszkén vállalt örökségem. Éppen 
úgy, mint görög-katolikus nagyma-
mám rendkívül komoly és mély lel-
kisége, hite is.

– Még a rendszerváltás előtt 
egyházi iskolát vagy hite, vagy a 
családi hagyományokat folytatva 
választott valaki.

– A rendszerváltás évében kezd-
tem meg tanulmányaimat Sárospa-
takon, az ekkor még állami gimnázi-
umban.  Egy évvel később kapta visz-
sza a református egyház ezt az intéz-
ményét, országunk egyik legrégebbi 
– 1531-es alapítású – középiskoláját.

– Vélhetően, ha polgári iskolá-
ba jár, nem jut eszébe a lelkészi hi-
vatás.

– Ma már nehéz lenne egy ilyen 
„mi lett volna, ha” típusú kérdésre 
válaszolni, így meg sem kísérlem. Az 
biztos, hogy a sárospataki reformá-
tus gimnáziumban nagyon is a helye-
men voltam, rendkívül pezsgő lelki 
és szellemi élet részese lehettem. Iga-
zán nagy szerepe volt lelkészeimnek, 
Victor Istvánnak és Szabó Máriának 
abban, hogy nyitottá váljak az Isten-
nel való őszinte és személyes kapcso-
latra. Ők nagyon sokat imádkoztak 
értünk, diákokért. 16 éves voltam, 
amikor átadtam az életemet az Úr 
Jézusnak.

– János esetében a pályaválasz-
tás, mondhatni, adott volt, hiszen 
Ön lelkész családban nevelkedett. 
Kötelező volt folytatnia?

– Egyáltalán nem. Családom-
ban ez mindig egyértelmű volt, és 

én is úgy tartom, hogy csupán a csa-
ládi hagyomány miatt nem is sza-
bad a lelkészi szolgálatot választani. 
Az igehirdetés szolgálata Isten elhí-
vásán nyugszik. Eredetileg erdészeti 
pályára készültem. Másodikos gim-
nazista koromban azonban egy ifjú-
sági hétvégén egyértelműen szólított 
meg az Isten azzal, hogy Ő a lelkészi 
szolgálatra hív el. 

– A sorsszerűség ezen túl talán 
abban is megnyilvánult, hogy ke-
resztapja Győri János Sámuel?

– Sorsszerűségről, sorsról nem 
szívesen beszélek. Meggyőződéssel 
vallom, hogy nem egy véletlensze-
rű, megfoghatatlan valami irányít-
ja az életünket, hanem a Minden-
ható, személyes Isten. Keresztapám 
szolgálata, ugyanúgy, mint nagy-
apámé, néhai Győri Jánosé azon-
ban valóban nagy hatással volt 
rám. Az Úristen az ő szolgálatukon 
keresztül is formálta az én elhívá-
somat.

– Hol ismerkedtek össze későb-
bi feleségével?

– Az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemen. Másodéves voltam, 
amikor Júlia az ottani tanulmánya-
it elkezdte.

– Együtt szolgálnak. Gyakori ez 
az evangélikus lelkészpároknál?

– Ez változó – magyarázza Já-
nos. – Az egyetemről gyakran kerül-
nek ki házaspárok. Kétlelkészes szol-
gálati hely nem túl sok van egyhá-
zunkban, ahol ugyanazon gyüleke-
zetben mindketten együtt szolgál-
hatnak. Az elmúlt húsz év alatt mi 
is hol együtt, hol meg külön-külön 
szolgáltunk. Hálásak vagyunk az Úr-
istennek, hogy a pesterzsébeti gyüle-
kezet kifejezetten két lelkészt várt, 
és így szólított meg bennünket. Sze-
retünk együtt szolgálni.

– Tótkomlóson kezdték gyako-
rolni hivatásukat, majd követke-
zett 15 esztendei szolgálat Szügyön, 
azután egy esztendő Pilis, majd Be-
led. Ennyi szolgálati hely soknak 
vagy kevésnek számít lelkészi kö-
rökben?

– Összességében nem számít rend-
kívülinek, az már inkább jelentett ne-
hézséget, hogy rövid időn belül tör-
tént több váltás – mondja Júlia.

– Közben gyarapodott a család. 
A változásokat hogyan viselte a 
négy gyermek?

– Természetesen komoly problé-
mát jelentett számukra a barátoktól 
való elválás, a megszokott, szeretett 
környezetből való kiszakadás – idé-
zi fel Júlia. – Ha a döntés minden 
esetben a mi kezünkben lett volna, 
nyilván nem ezt az utat választjuk. 
Ugyanakkor Isten időnként megen-
gedi, sőt, a Vele való találkozás he-
lyévé teszi a nehézségeket is az éle-
tünkben. Látjuk, hogy a rosszat, a 
nehezet is jóra fordítja.

– Úgy tudom, a család közös 
szenvedélye a zene. Ez miben me-
rül ki?

– Minden szolgálati helyünkön 
fontos szerepe volt a zenének. Hagyo-
mányosan sokat énekel egy evangéli-
kus gyülekezet az alkalmain, mi pe-
dig, mivel mindketten gitáron is ját-
szunk, a fiatalok felé is könnyebben 
utat találunk. Szügyben zenei feszti-
válokat is szerveztünk. Sok helyen ze-
néltünk együtt az ifi tagjaival – ebből 
pedig később kinőtte magát az evan-
gélikus körökben nagy népszerűség-
nek örvendő MISKA zenekar. Fiaink 
is örömmel vesznek hangszert a ke-
zükbe – meséli büszkén János.

– Együtt is muzsikálnak?
– Itt Pesterzsébeten, hála Isten-

nek, nagy hagyománya van a min-
den hónap második vasárnapján tar-
tott Családi istentiszteletnek, ahol 
sok ifjúsági, ébredési ének hangzik 
el, és ebben mi is éneklünk, zené-
lünk, a gyülekezet tehetséges, oda-
szánt életű szolgáló tagjaival együtt.

– Zenei ízlésük közös?
– Mindketten szeretjük a minő-

ségi zenét. Ezen belül engem külö-

nösen is vonz az elektromos gitár, a 
blues zene – vallja be János.

– Hozzám pedig az akusztikus 
hangzás, az alternatív és a népzene 
áll közel – veszi át a szót Júlia.

– Beledről érkeztek Pesterzsé-
betre. A kistelepülések után a fő-
városba. Budapest nem szegényebb 
spirituális téren?

– A gyülekezetek működésében, 
szervezeti kultúrájában vannak el-
térések, az evangéliumra való éh-
ség tekintetében már kevésbé – ma-
gyarázza Júlia. – A nagyváros min-
dig sokszínűbb, ami az egyházi és lel-
ki életet illeti. Kihívás is több van. 
Emellett pedig itt Pesterzsébeten na-
gyon komolyan hitvalló gyülekezet-
be érkeztünk.

– János, milyen érzés keresztap-
ja gyülekezetében folytatni?

– Nagy tisztelettel tekintünk 
Pesterzsébeten végzett 26 évnyi szol-
gálatára. Jobbára ismerkedési időn-
ket töltjük, nagyon sokat jelent az a 
szeretet és elfogadás, amit tőle és a 
gyülekezettől tapasztalunk.

– Győri János Sámueltől sem áll 
messze a zene. Voltak közös zené-
lések?

– Természetesen. Az ő régi ze-
nekarán, a Hermons-on nőttem fel. 
Később időnként doboltam, vagy gi-
tároztam velük, ahogyan a szükség 
hozta. Aztán a szolgálatunk révén 
messze kerültünk, ritkán találkoz-
tunk.

– Mit folytatnak az ő általa te-
remtett gazdag hagyományokból?

– Máshonnan közelítenénk: 
ugyanúgy tiszta evangéliumot sze-
retnénk hirdetni, minden lehetsé-
ges módon.

D. A.

Együtt az életben, együtt a hitben
Szeptembertől a nyugdíjba vonult Győri János Sámuel helyett új lelkész, pon-
tosabban lelkész házaspár szolgál a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet 
élén. Blatniczky János Dániellel és Blatniczkyné  Hammersberg Ganczstuckh 
Jú lával beszélgettünk.
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Dóczy Gabriella hárfamuzsiká-
ját követően Szabados Ákos polgár-
mester köszöntötte a megjelent ven-
dégeket. 

– Nagyszerű kiállításnak lehe-
tünk részesei, és lehetnek részesei 

majd mindazok, akik az elkövetke-
ző másfél hónapban a főváros más 
részeiről látogatnak el ide, és elvi-
szik nemcsak Pesterzsébet, hanem 
dunaszerdahelyi barátaink jó hírét 
is – mondta.

A polgármester ezt követően egy, 
ahogy fogalmazott, a Magyar Kultú-
ra Napjáról nála jóval felkészültebb 
személyt, Dr. Hiller Istvánt, a Parla-
ment alelnökét, volt oktatási és kul-
turális minisztert kérte fel a hivata-
los köszöntő megtartására.

Ezt követően D. Udvary Ildikó, 
a Pesterzsébeti Múzeum igazgató-
ja, a kiállítás kurátora a gyűjtemény-
ről elmondta: nagyon gazdag és nagy 
anyagot magáénak mondható gyűj-

teményről van szó, így a válogatás is 
nagyon nehéz volt. Ígéretet tett arra, 
hogy a későbbiekben azok a művé-
szek is bemutatkozási lehetőséget 
kapnak Pesterzsébeten, akiknek mű-
vei a helyhiány miatt ezen a tárlaton 
nem kaphattak helyet.

A kiállítást Baky Péter festőmű-
vész nyitotta meg, aki beszédében a 
szlovákiai település gyűjteményét és 
alkotóit méltatta.

y.a.

Értékőrzés és -teremtés
A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg a Dunaszerdahelyi Kortárs Ma-
gyar Galéria gyűjteményének egy részét bemutató tárlat a Gaál Imre Galériá-
ban. A kiállítás március 4-éig tekinthető meg. 

December 9-én este Pester-
zsébet valamennyi mérték-
adó kórusa együtt lépett fel 

a 100. születésnapját ünneplő Csili 
színháztermében. A centenáriumi 
programsorozat keretében rende-
zett eseményen a kórusok egy-egy 
dal erejéig külön-külön énekeltek 
repertoárjukból, majd a több mint 
háromszáz énekes együtt mutatta be 
Gryllus Samu zeneszerző és Szabó T. 
Anna költő erre az eseményre kom-
ponált, „Örömének Pesterzsébet tör-
ténetéről” című dalművét.

Az esten fellépett az Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Kórus, a Bella 

Musica Nőikar, a Csili Népdalkör, 
a József Attila és Lázár Vilmos ál-
talános iskolák alsó és felső tagoza-
tos kórusai, a Pesterzsébeti Baptis-
ta Kórus, a Pesterzsébet-Központi 
Református Kórus, a Pesterzsé-
beti Városi Vegyeskar. Vezé-
nyeltek: Czeróczki Judit, Gryllus 
Samu, Heimné Drenyovszky Bar-
bara, Lovászné Gellén Katalin, 
Nikischer Zsuzsanna, Pálffi Krisz-
tina, Rózsavölgyi Ildikó, Szeghalmi 
Ágnes és Takaró Mihály. A külön-
leges zenei estet Schermann Már-
ta rendezte.

a.

A Csili 100 éves születésnapja 
alkalmából különleges ren-
dezvényt, egyben magyar és 

Guiness-rekord-kísérletet szerveztek 
a művelődési központ munkatársai: 
a folyamatos tánc kategória csúcsát 
kívánták megdönteni, méghozzá 100 
órán keresztüli tánccal.

A kísérlet sikerült. Az összesen 
több mint ezer résztvevő december 
27-én este 8 órától szilveszter éjfé-
lig ropta felváltva, megállás nélkül 
a táncot, hol élő-, hol gépzenére, de 

még magyar és délszláv táncház is 
belefért a programba.

A magyar rekord megszületéséről 
szóló tanúsítványt mindjárt éjfél után 
átadta Sebestyén István, a Magyar 
Rekord Egyesület elnöke a szervezők-
nek. A Guiness rekord bejegyeztetése 
még több hetet vesz igénybe.

A szervezők ezúton is köszö-
nik mindenkinek, aki nem sajnálta 
a fáradtságot, és elment táncolni a 
Csilibe, a Csiliért.

a.

Pesterzsébeti Kórusünnep

Guiness-rekord: 100 óra tánc
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Az elmúlt hetekben két pesterzsé-
betit köszönthetett az önkormányzat 
90. születésnapjuk alkalmából.

Járfás Istvánné született Lapo-
sa Erzsébet 1928. január 23-án szü-
letett Ácsott. Ma is abban a pester-
zsébeti házban lakik, ahová 1958-ban 
költözött férjével és lányaival a Ko-
márom megyei Banáról. Ma kisebbik 
lánya, Éva családjával él ott együtt. 
Nagyobbik gyermeke, Erzsébet, szülei 
megismerkedéséről elárulta: édesany-
ja fiútestvérei ismertették össze édes-
apjával.

Erzsi néni anyósának több gyere-
ke felköltözött már a fővárosba, ők 
csábították Pestre a kis családot. Er-
zsébeten a Pöltenberg és a Vörös-
marty utca sarkán álló faipari kuta-
tóban dolgozott a konyhán, majd a 
Csepel Művekben helyezkedett el, 
ahol nehéz fizikai munka várt rá. En-
nek ellenére nyugdíjig nem keresett 
más munkahelyet. Meglehet, mert 
férje szintén ott dolgozott.

A mai napig rendkívül aktív, 
minden munkát saját kezűleg végez: 
főz, mos, takarít, besegít lányának a 
házimunkában, gondozza a kertet, 

sőt, fát vág. Két gyermeke két-két 
unokával, ők pedig két-két  déduno-
kával ajándékozták meg.

Sándor László Levente 1928. 
január 12-én, Mezőtúron szüle-
tett ötödik gyerekként. Mint meg-
jegyezte: – Halva születtem. Csak 
félórával később tértem magamhoz, 
amikor édesanyám fejjel lefelé ló-
gatott, és felváltva locsolt hideg és 
meleg vízzel.

1950-ben költözött Pesterzsébet-
re, abban az esztendőben, amely-
ben megházasodott. Érettségit kö-
vetően óradíjas hivatalnokként dol-
gozott a fővárosnál, miközben adó-
tiszti iskolát végzett. Karrierje gyor-
san ívelt felfelé, nemsokára a Belke-

reskedelmi Minisztériumban minisz-
teri biztos lett, számos szállodát ő in-
dított be.

Egy lánya és egy fia három unoká-
val, ők pedig hat dédunokával aján-
dékozták meg.

– Előre tudom, mi lesz a felada-
tom holnap, holnapután, sőt egy 
hónapra előre – árulta el, és hozzá-
fűzte: soha nem volt munka nélkül 
egy percig sem, 52 esztendeig dolgo-
zott. Mostanában hétvégi házukhoz 
járnak kertészkedni, és horgászni is 
szokott, bár, mint bevallotta: kevés 
eredménnyel.

– Feleségem nélkül semmit sem 
értem volna el – hangsúlyozta.

D. A.

Szépkorúak köszöntése

FELHÍVÁS MÚZEUMI – TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐRE

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére 
a Kossuth Társaság a 25 éves emlékéve zárásaként kétfordulós, 

két kategóriás múzeumi – történelmi vetélkedőt hirdet „1848, Te csillag!” 
címmel 3-5 fős csapatoknak. 

A csapatok összetétele felső tagozatos és középiskolás diákokból és 
csapatonként egy felnőttből kell álljon. 

A felnőtt lehet szülő, nagyszülő, felnőtt testvér, vagy akár tanár is.

Az első forduló anyaga a Magyar Nemzeti Múzeum feladatlapjának és a Tár-
saság által megadott rajzos, írásos feladatokból áll. A feladatlapokat kiküldjük 

az iskoláknak, megtalálhatók lesznek a Csili portákon, illetve a 
06-70/327-3928-as telefonszámon, sturczvilma@citromail.hu e-mail címen a 

Kossuth Társaság elnökétől , dr. Sturcz Zoltánnétól kérhető.

A második (szóbeli) fordulóra a legtöbb pontszámot elért csapatokat hívjuk 
be, de természetesen a többi csapat egy-egy képviselőjét szívesen látjuk. 

Az időpontja: 2018. március 27,16 óra (a helyszínt meghívóban küldjük).
A második, szóbeli forduló anyaga a Nemzeti Múzeumban a feladatlap 

szerinti termekben (3 teremben) látottak, valamint a 
„Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője” 

3. kötetének 41-66. oldal képeinek és szövegének ismerete.

JELENTKEZÉS: 2018. március 16-ig papír alapon, személyesen vagy 
postai úton a Kossuth Társaságnál (1203 Bp. Topánka u. 3. II. em. 25. 

dr. Sturcz Zoltánné), díszes benevezési lapon a csapat adataival: 
csapattagok neve, életkora, elérhetősége: cím, telefon, e-mail, iskola, 
ha a felnőtt tanár + a megoldott írásbeli, rajzos stb. feladatokkal.

A Kossuth Társaság elnöke és elnöksége
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– Negyedik generációs erzsébeti 
vagyok. Még a dédnagypapám költö-
zött ide Pécs mellől. A Kosutin mű-
ködött a vasedény kereskedése, az 
egykori üzlethelyiség mind a mai na-
pig a családunké. De itt élnek a szü-
leim, fivéreim, itt végeztem az isko-
láimat, ráadásul minden családta-
gom a Kossuth gimibe járt.

– Apropó középiskolás évek, ak-
koriban sem járt bulizni a városba?

– Nem, bulizni se nagyon men-
tünk be a belvárosba, itt voltak a 
Csili koncertek, a Bora-bora. A sa-
ját szalagavatóm, a fivéreimé, az ál-
talános és középiskolai ünnepségek 
mind-mind a Csilihez kötnek. Világ-
életemben vidéki lánynak tartottam 
magam, mert nem budapesti vagyok, 
hanem pesterzsébeti.

– Nem szeretem a Budapest-vi-
dék megkülönböztetést, hiszen az 
ország nagyobbik fele vidék. Rá-
adásul, mondjuk, a kecskeméti né-
zők számára a Katona József Szín-
ház nem vidéki együttes. Mégis a 
nem fővárosi társulatokat mintha 
kissé lesajnálná a közvélekedés…

– Sajnos centralizált a színházi 
élet, minden szál Budapesten fut ösz-
sze. Ugyanakkor közel sincsen akkora 
különbség a vidéki és a fővárosi szín-
házak között, vidéken éppoly tehet-
séges színészek, rendezők dolgoznak.

– Ráadásul több lehetőséget kap 
egy színész, mert nem adott karak-
tert osztanak rá, hiszen zenés da-
rab, vígjáték, gyerekelőadás, drá-
ma egyaránt szerepel a repertoá-
ron, amelyekben mind helyet kell 
állnia.

– Igen, tény, sokkal színesebb egy 
vidéki társulat kínálata, mint vala-
melyik fővárosié. Én tudatosan dön-
töttem a vidéki színházi lét mel-
lett, mert úgy éreztem, nagyon egy-
félét játszanék egy fővárosi társu-
latnál. Hozzáteszem, sosem ígérték, 
hogy pályám elejétől kezdve min-
dig nagy és fontos szerepeket kapok. 
Édesapám szerencsés alkatát örököl-
tem: magas vagyok, vékony, karakte-
res arcú és mély hangú, emiatt nem 
áltattak azzal, hogy a naivák naivája 
leszek. Azért is szültem fiatalon, mert 
ez még a tanulás időszaka, most alá-
zatosnak, türelmesnek kell lennem.

– A tanulás időszaka? Hiszen 
tíz éve végzett, és Kecskemét előtt 
megjárta már a pécsi, a miskolci és 
a szombathelyi színházat.

– Édesanyává válásommal meg-
változott a gondolkodásom, a habi-
tusom a színpadon. Talán ennek is 
köszönhető az, hogy kisfiam születé-
sétől találtak meg a nagyobb kalibe-
rű szerepek. Viszont most már föld-
rajzilag könnyebb: az eddigi társula-

taimmal ellentétben Dél-Pestről há-
romnegyed óra alatt leérek a szín-
házhoz. Ez a közelség az oka, hogy 
nem egy néző választja innen a kör-
nyékről a kecskeméti együttest vala-
melyik belvárosi helyett.

– Ötéves gyermeke hová jár 
óvodába, Erzsébetre vagy Kecske-
métre?

– Kecskemétre, most ott a csa-
ládi élet központja. A már említett 
centralizált színházi élet miatt sokat 
kell a tűzfészek közelében tartózkod-
ni, mert annál több munkára kérik 
fel az embert. Kecskemét közelsége 
lehetővé teszi a szinkronizálást, a fil-
mes castingot, vagy, hogy játsszam az 
Átrium Színházban, a Cserháti Zsu-
zsa életéről szóló független előadás-
ban. Mióta ennyi fajta dologban ki-
próbálhattam magam, olyan sokféle 
lett számomra a szakma, amire nem 
is számítottam: kinyílt a színházon 

kívüli világra, ami eddig teljesen ki-
maradt az életemből.

– Akkor most már nemcsak 
színházat, de a színészet egyéb vál-
fajait is tanulhatja?

– Így van, de szakmánk alap-
ja azért természetesen a színház. A 
színészet élő műfaj, a filmbeli ala-
kításon utólag az ember már nem 
tud javítani. Ellenben a színházban 
húsz-harminc előadásban jut idő a 
javításra, ráadásul nemcsak együtt 
él, de együtt is tud érni az ember a 
produkcióval.

– Nem lehet elmenni a szín-
házi szakmát sújtó, közelmúltbe-

li abúzus botrányok mellett. Volt 
önnek efféle közvetlen, vagy köz-
vetett tapasztalata?

– Soha. Megvan a magamhoz 
való eszem, hogy az ilyen embere-
ket visszautasítsam, de megértem 
azokat is, akik nem mernek nemet 
mondani a hatalommal bíró em-
bernek. Vélhetően a hollywoodi 
Weinstein-botrány nyomán azért a 
színházat érte el nálunk a zaklatá-
si hullám, mivel a színház közvetle-
nebb, barátságosabb az egyéb mun-
kahelyekhez képest. Ráadásul az in-
nen kikerülő nevek mind híresek, 
ami érdekesebb a közvélemény, a 
sajtó számára. Egyébként az egész 
szakma felbolydult. Úgy tapasztal-
tam, nem nagyon érti senki, mi-
ért nem hallottunk ezekről a dol-
gokról, mielőtt kirobbantak? Igaz-
gatóm, Cseke Péter felhívta a tár-
sulat figyelmét, ha bárki tud efféle 

esetről, azonnal jelentse. Egyet biz-
tosan állíthatok: a színházi világban 
nem jellemzőbb az abúzus, mint más 
szakmákban. Elgondolkodtató, ami 
megesett velem a televízióban, hogy 
a hangmérnök nem merte rám adni 
a mikroportot, mert félreérhetőnek 
ítélte a helyzetet.

– Térjünk vissza a vidék-fő-
város közti megkülönböztetésre. 
Másképp viszonyulnak-e a Kapos-
vári Egyetem művészeti karán – 
ahová ön is járt – végzett színész-
hez, mint a budapesti Színház- és 
Filmművészetin diplomát szerzett 
pályatársához?

– Amikor én végeztem, akkor ha-
tározottan úgy vélekedtek: mi azért 
vagyunk, hogy a vidéki színházakat 
feltöltsük. Később változott a hely-
zet, például, mert ismét tendencia 
lett, hogy a Budapesten végzettek 
lemennek vidékre tanulni. A tavaly 
diplomázott kaposvári Vidnyánszky-
osztályosok közül többen már a fő-
városban dolgoznak, Eperjes Károly 
növendékei pedig a Nemzeti Szín-
házban töltik gyakorlati idejüket.

– Ön Kecskeméten sztár?
– A celebkultusz nem jellemző 

annyira vidéken, mint a fővárosban. 
Szomszédlányosabb a helyzet. Ter-
mészetesen felismernek és szeretnek 
helyi hírességként kezelni, de olyan-
ként, akire jó barátként tekintenek. 
Pesterzsébet hasonló közeg, ahol 
mindenki ismer mindenkit. Én most 
nem is vágyom nagyobb hírnévre.

Ditzendy Attila

„Nem budapesti vagyok, hanem pesterzsébeti”
A Domján Edit-díjat évről évre a kiemelkedőt nyújtó, nem fővárosi társulat-
ban dolgozó színésznőnek ítélik oda. Az első kitüntetett 1990-ben Jónás Ju-
dit volt, aki itt él Pesterzsébeten. Az idei díjazott szintén erzsébeti művész, 
Märcz Fruzsina, a kecskeméti Katona József Színház tagja.
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A keresztény vallás legrégeb-
bi és legnagyobb ünnepe a 
húsvét, amely az egyik leg-

mélyebb emberi vágy, a feltámadás, 
a megváltás és az örök élet alapgon-
dolatait foglalja magában.

Az azt megelőző időszak, a Jézus 
sivatagi böjtjének emlékére tartott 
negyvennapos böjt hamvazószerdá-
tól nagypéntekig tart.

Régen a nagyböjt után csak Hús-
vét első napján lehetett először húst 

enni. Az előírások az elmúlt évszá-
zadok, évtizedek során sokat eny-
hültek, a római katolikusokra pél-
dául a nagyböjt időszakában ezek 
az előírások vonatkoznak a pénte-
ki napokra: „Tilos a hús fogyasztá-
sa, a nap folyamán egyszer szabad 
jóllakni, de megengedett két másik, 
csökkentett mértékű étkezés. Meg-
tartása a betöltött 18. évtől a meg-
kezdett 60. évig kötelező. (…) Fel 
vannak mentve a betegek, a terhes 

és szoptató anyák, s 
akik egy étkezés al-
kalmával csak keve-
set fogyaszthatnak, 
a koldusok, a meg-
erőltető munkát vég-
zők, az utazók, s azok 
a szellemi dolgozók, 
akiket a szigorú böjt 
akadályozna köte-
lességük teljesítésé-
ben.” (Magyar Kato-
likus Lexikon).

– A keresztény 
ember nagyböjt idő-
szakában keresi, ho-
gyan szabadulhat-
na meg belső lelki 
fáradtságától, hibái-
tól, reményvesztett-
ségétől. Megpróbál-
ja fegyelmezni ma-
gát testben és lélek-
ben. A test törekvése az önfegyelem, 
azaz a böjt, a léleké pedig a szeretet. 
A feltámadott azt üzeni, hogy lehet-
séges és van megújulás. Ez az üzenet 
pedig nemcsak annak a maroknyi 

közösségnek szól, amely ezen a na-
pon, kilépve a templomból, körme-
netben mond hálát Istenének, ha-
nem mindenkinek – mondta Tóth 
Ferenc lelkész.           -y-

Javában benne járunk a farsan-
gi szezonban, ami Vízkereszt-
től Hamvazószerdáig, a nagyböjt 
kezdetéig tart. Idén viszonylag 

korán, április elején lesz húsvét, így a 
nagyböjt már február 14-én elkezdő-
dik, ami azt is jelenti, hogy hivatalo-
san a szokásosnál rövidebb időszakot 
ölel át a farsangi vigadalom.

„Hivatalosan” – írtuk, hiszen ma-
napság már sokan nem tartják be a 
„határidőket”, és a böjti időszakban is 
gondtalanul mulatnak. De nem csak 
ez változott. Más lett a viszonyunk a 
farsanghoz is, más ma ez az ünnep, 
mint egykor volt, sőt, más, mint akár 
csak néhány évtizeddel korábban.

A mai kisgyerekes szülőknek sok-
szor csak nyűgöt, felesleges pénzki-
dobást és sok-sok utánajárást jelent 
a jelmez beszerzése. Rég elmúltak 
azok az idők, amikor az egyik család-
tag leült, és ráérősen megvarrta/ösz-

szerakta a csemete által hőn óhajtott 
maskarát.

A kicsik persze még örömmel vár-
ják a farsangot, hiszen más bőrébe 
bújni, és társaikkal együtt játszani, 
táncolni jó mulatság.

Pedig jó volna nekünk, nagyok-
nak is. Különösen így tél közepén 
érdemes volna kicsit felrázni ma-
gunkat. Vegyünk hát erőt magun-
kon, és szervezzünk farsangi mu-
latságot családunknak, barátaink-
nak, várjuk el a jelmezes megje-
lenést, süssünk fánkot, játsszunk, 
táncoljunk mi is.

Szerencsére, ami kicsiben kevés-
bé, nagyban még mindig jól műkö-
dik. A farsang „csúcspontja” az idő-
szak utolsó három napja, azaz a „far-
sang farka”. A nagyobb falvakban 
ekkor indulnak útjára az álarcos, 
jelmezes felvonulások, mint példá-
ul Mohácson a busójárás, melyet az 
UNESCO 2009-ben felvett az em-
beriség szellemi kulturális örökségé-
nek listájára.

Szintén emberek tízezreit vonzza 
az egész világból a híre Riói és a Ve-
lencei Karnevál. Ez utóbbi számunk-

ra is viszonylag olcsón és könnyen 
elérhető, hiszen ma már számos uta-
zási iroda kínál 6-7 ezer forintos bu-
szos utakat Itália egyik legnevesebb 
eseményére.

S.Z.

V annak, akik vallási okok-
ból, vannak, akik pedig a 
tavaszi tisztítókúra miatt 

döntenek úgy, hogy egy időszakra 
lemondanak egy-egy táplálékfélé-
ről. A léböjtkúra idején ugyan szigo-
rúan kerülni kell az aktív sportolást, 
de akik kevesebbet esznek, vagy ke-
rülik a húst, odafigyeléssel nyugodt 
szívvel hódolhatnak kedvenc sport-
águknak – állítják táplálkozástudo-
mányi szakemberek.

Azoknak, akik tavaszi tisztító-
kúrába kezdtek, arra kell figyelni-
ük, hogy a szervezet alapműködé-
seihez szükséges napi energiameny-
nyiség (alapanyagcsere) alá nem 
mehetnek, már amennyiben a böjt 
idején is rendszeresen szeretnének 
mozogni.

Sportolás után pedig mindenfé-
leképpen gondoskodni kell a folya-
dék-utánpótlásról, a verejtékezés-
sel távozó ásványi anyagok (főként 
a vas és a magnézium), valamint az 
A-, C- és E-vitamin pótlásáról. Vas 
a húsmentes táplálékok közül a to-
jásban, magnézium a hüvelyesekben, 
a gabonafélékben, a tejtermékekben 
és a halban található. A-vitamin a 

tojássárgájában, a zsíros sajtokban és 
a tejszínben, E-vitamin pedig az ola-
jos magvakban, növényi olajokban, 
búzacsírában, zöldségekben, gyü-
mölcsökben, valamint a halban for-
dul elő leggyakrabban. C-vitamin-
ban gazdag a paradicsom, a savanyí-
tott káposztafélék, a citrusfélék, a 
szamóca és a csipkebogyó.

Bár a szervezet szükséges táplálék-
igénye egyénenként eltérő, általános-
ságban elmondható, hogy egy sporto-
ló étrendjének 60 százaléka szénhid-
rátból, 25 százaléka zsírból, 15 száza-
léka pedig fehérjéből álljon. Ezeket az 
arányokat böjt idején is célszerű meg-
tartani, értelemszerűen a fehérjét eb-
ben az időszakban nem hús, hanem 
tej, tojás, hal, szója, vagy egyes gabo-
nafélék fogyasztásával biztosítva.

Sz.

Van megújulás

Itt a farsang…

Sport és böjt 
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A szakemberek enyhe kog-
nitív károsodásnak neve-
zik  azt az állapotot, ami-

kor az értelmi, figyelmi és emlékeze-
ti funkciók már nem olyanok, mint 
egészséges korunkban, de a hanyatlás 
még nem éri el a demencia szintjét. 
A tünetegyüttes a 65 év feletti kor-
osztály 19 százalékánál lép fel, azaz 
nagyjából minden ötödik idős embert 
érint. Az enyhe kognitív zavarban 
szenvedő páciensek mintegy felénél 3 
éven belül megjelennek a demencia 
tünetei – írja a demencia-info.hu.

A kutatások szerint kiemelkedő-
en fontos az enyhe kognitív hanyat-
lás felismerése, és ha felismertük, 
nem kell pánikba esni, ugyanis eb-
ben a szakaszban még tudunk tenni 
az ellen, hogy a betegség demenciába 
forduljon.

A cukorbetegség, a túlzott alko-
holfogyasztás és a túlsúly növelik a 

szellemi hanyatlás esélyét. Ezek mel-
lett a szakemberek szerint a táplálko-
zás is befolyással van szellemi állapo-
tunkra. Kutatások bizonyítják, hogy 
a folsavban gazdag étkezés (folsavval 
dúsított magvak, müzlik, a kacsa-, 
a sertés- és a marhamáj, a lencse, a 
bab, a csicseriborsó, valamint a zöld 
leveles zöldségek), valamint a medi-
terrán étrend jelentősen csökkenti a 
szellemi képességek romlását. A me-
diterrán étrend alapja a bőséges gyü-
mölcs- és zöldségfogyasztás, emellett 
sok olajos mag, hüvelyes és hal fo-
gyasztása. Zsiradékként olívaolajat 
használjunk, és minimalizáljuk a fe-
hér liszt, a péksütemény, a cukor és a 
vörös hús gyakori fogyasztását.

Az egészséges életmódra való át-
térés mellett több olyan gyógyszer 
és gyógyhatású készítmény közül 
választhatunk, amelyek lassítják a 
szellemi hanyatlás folyamatát. A 

gyógyszerek többsége az úgyneve-
zett antikolinerg szerek csoportjá-
ba tartozik, ezeket részletes kivizs-

gálást követően, indokolt esetben 
neurológus szakorvos írhatja fel. 
Az étrendkiegészítők közül hasznos 

a folsav, de egyes kutatások szerint 
a gingko biloba (páfrányfenyő) ha-
tóanyagának kivonata is hatéko-

nyan lassítja a szellemi hanyatlás 
folyamatát.

Y.a.

– Az elbutulás lehet korai és ké-
sői – mondta a doktornő, majd hoz-
zátette: tapasztalatai szerint a kolesz-
terinszinttől szintén függ, kinél mi-
kor jelentkezik. Ennek magyaráza-
tát abban látja, hogy a magas kolesz-
terin – amely genetikus hiba – kö-
vetkeztében szűkülnek az erek, ezál-
tal csökken az oxigénleadás, és ellá-
gyul az agy.

Dr. Szabó Zsuzsanna fontosnak 
tartja megkülönböztetni a demenciát 

és az Alzheimer-kórt. Mint fogalma-
zott: ez utóbbi általában az idős em-
berek életszakaszának végén jelent-
kezik, ám kimutatható korábban is. 
A betegek végül már saját rokonai-
kat sem ismerik fel.

– Az esetek mindegyike örök-
lődés következménye, tehát a fel-
menők között biztosan előfordult 
Alzheimeres beteg – szögezte le az 
orvos, aki a demenciára visszatérve 
kifejtette: a kezdeti tüneteket kog-

nitív zavarnak nevezik. Ekkor a be-
teg elfelejt eseményeket, szavak nem 
jutnak eszébe.

– A vizsgálat folyamán megkér-
dezzük tőle, mikor született, illetve 
egyéb személyes kérdéseket teszünk 
fel – mesélt a vizsgálat menetéről, 
amelynek része például a három szó 
próba, amikor a hallott kifejezéseket 
kell visszaismételnie a páciensnek, 
és a szavakra a későbbiekben több-
ször visszatérnek.

A doktornő tapasztalatai szerint 
sokan észre sem veszik, hogy bu-
tulnak, csak családi visszajelzések-
kor szembesülnek állapotukkal, amit 
gyakorta nem vesznek jó néven.

– Cavintont szoktam felírni. A 
gyógyszer tágítja az agyi ereket, ez-
által fokozza a vér- és az oxigénel-
látást, továbbá cukormolekulát visz 
a sejtekbe. Ha nem csökken a várt-
nak megfelelően a demencia, akkor 
idegsejtműködést serkentő gyógy-
szert alkalmazok. Ennek hatására 
jobban kifejezi magát a beteg, illetve 
csökken a feledékenysége.

A tabletták mellett Szabó Zsu-
zsanna a fejszámolást, az olvasást, a 
rejtvényfejtést javasolja, mint olyan 
tevékenységeket, amelyek mind-
egyike gondolkodásra serkenti az 
agyat.

– Idős korban azért fokozódik a 
demencia, mivel gyakorta ingersze-

gény környezet veszi körül a koro-
sabb embereket – magyarázta az or-
vos. – A családtagok dolgoznak, ta-
nulnak, ezért kevés időt töltenek 
otthon, azonban amikor hazaérnek, 
mindenképpen hasznos elmesélni, 
mi minden történt velük aznap, és 
szintén hasznos, ha kikérik a szülők, 
nagyszülők tanácsát, ezzel aktivitás-
ra sarkallva őket.

Ezek mellett Szabó Zsuzsan-
na természetesen fontosnak tartja a 
testmozgást, a sétát, a kerti munkát.

– Van egy 104 éves betegem, aki 
minden áldott nap kimegy a friss le-
vegőre. Soha életemben nem lát-
tam annyira tudatos embert, mint 
ő – árulta el.

D. A.

A szellemi hanyatlásról

Életmód és táplálkozás a demencia ellen

Életkorunk előrehaladtával mindannyian veszítünk teljesítőképességünkből, 
fizikai és szellemi téren egyaránt. A szellemi képességek hanyatlása orvosi 
szaknyelven a demencia. Azonban nem mindenki lesz demens a hatodik iksz 
betöltését követően. Arról, hogy mikor beszélhetünk kóros szellemi hanyat-
lásról, dr. Szabó Zsuzsannát, a Virág Benedek utcai háziorvosi rendelő orvo-
sától kérdeztük.

A mediterrán étrend jelentősen csökkenti a szellemi 
képességek romlását
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A tested a tiéd, tegyél érte! 
Az egészségről egy 

gyógytornász szemével
A gerinc betegségei: 

gerincsérv, gerincferdülés, stb.
előadó: Varga Orsolya 

gyógytornász, manuálterapeuta

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

Beszélgessünk németül!
febr. 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 

febr. 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

A tested a tiéd, vigyázz rá! 
Varga Orsolya gyógytornász előadása január 31-én, 
szerdán, 17 órakor. Első alkalommal az intim egészség-
ről lesz szó! Február 28-án  17 órakor pedig a gyógy-
tornában rejlő lehetőségekről beszélünk.

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Új fog-
lalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat és szülei-
ket február 9-én, pénteken, 17 órakor. A részvétel ol-
vasóinknak ingyenes, a foglalkozást Tóthné Kéri Bar-
bara tartja!

Idegennyelvi klubok: Új időpontban, ezentúl szer-
dánként és péntekenként jelentkeznek a klubok, 
ahol kötetlen társalgásra várjuk a nyelvgyakorló-
kat! Angol klub: február 7-én, szerdán 17 órakor. 

Német klub: február 14-én, szerdán, 17 órakor. 
Francia klub: február 16-án, pénteken 17 órakor. 
Orosz klub: február 21-én, szerdán 17 órakor. Olasz 
klub: február 23-án, pénteken 17 órakor.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt február 7-én, 
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre 
Éva nénivel!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket kap-
hatnak Frisch Tündétől február 21-én, szerdán, 17 
órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánl-
juk a programot.

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

Kiállítás: Galériánkban Szarka Bence 3D-s képeit, 
tárlóinkban pedig Frisch Tünde kártyanaptár gyűjte-
ményét tekinthetik meg.

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

PROGRAMJAINK

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

„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
Megnyitó ünnepség: 2018. január 
25., csütörtök, 17 óra
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. 

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

TÓTH MENYHÉRT FESTŐMŰVÉSZ FELÚJÍTOTT, 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA 2018. JANUÁR 25-TŐL 

ÚJRA LÁTOGATHATÓ.
VÁRJUK ÖNÖKET A GAÁL IMRE GALÉRIÁBAN!

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A XX. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a 

MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán (1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., 
Szakrendelő mögötti parkoló

tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

2018. január 8. – február 19.

2017. decemberében Magyarország 
Kormánya 125 millió forint támoga-
tást hagyott jóvá a Jahn Ferenc Kór-
ház Sürgősségi Betegellátó Osztályá-
nak bővítésére, felújítására és korsze-
rűsítésére. 
A felújítási folyamat első fázisában, 
2018. január 12-én 18 órától előrelátha-
tólag 2018. február közepéig gyógyinté-

zetünk Sürgősségi Betegellátó Osztálya 
továbbra is fogadja a kórház ellátási te-
rületéhez tartozó betegeket. 
A sürgős differenciáldiagnózist és/vagy 
állapotstabilizálást igénylő, egyértel-
műen sürgősségi osztályos elhelyezés-
re szoruló eseteket az Országos Men-
tőszolgálat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház-
ba, a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központjába, a Semmelweis Egyetemre, 
az Uzsoki utcai Kórházba, vagy a Szent 
Imre Kórházba szállítja. 
A kapott támogatásból bővítjük a Sür-
gősségi Betegellátó Osztály alapterüle-
tét, belső átalakítással megnöveljük a 
betegellátásra rendelkezésre álló helyi-
ségek számát. A felújítás során megújít-
juk és komfortosítjuk a beteg- és hozzá-

tartozói várót is, klimatizáljuk az egyes 
helyiségeket. 
Az átalakítás kapcsán kérjük tisztelt be-
tegeink és hozzátartozóik szíves türel-
mét és megértését. A korszerűsítést kö-
vetően megújult és modernizált környe-
zetben várjuk a sürgősségi betegellátás-
ra szoruló lakosságot. 

 Jahn Ferenc Kórház

A rendőrség 2017. december 21-én 
2600 új gépjárművet vásárolt, amelyek-
ből a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitány-
ság ünnepélyes keretek között 6 új au-
tót vehetett át.

A régi rendőrautók megérettek a cse-
rére, mert a fokozott igénybevétel és 
a magas futásteljesítmény miatt fo-
lyamatosan szervizelésre szorultak. Az 
új gépjárművek gyorsak és megbízha-
tóak, megérkezésükkel a rendőri sze-

mélygépkocsik átlagos életkora csök-
kent. 
A legmodernebb környezetvédelmi és 
biztonsági követelmények alapján ké-
szültek, számos vezetést segítő és tá-
mogató rendszer megtalálható bennük, 

közepes vagy nagy teljesítményű motor-
ral felszereltek.A gépkocsikra új típusú, 
led-technikán alapuló, szöveges felira-
tok megjelenítésére is alkalmas fényhi-
dakat szereltek.

s.z.

Korszerűsítik a Jahn Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályát 

Új rendőrautók a kerületben

A Kossuth Társaság közgyűlése

2018. február 5-én (hétfőn) 
16 óra 30 perctől a Csili nyugdíjas 

klubjában tartja a Kossuth Társaság 
(közhasznú civil szervezet) az éves beszámoló és 

programtervező közgyűlését. 

Várjuk szeretettel minden tagunkat, illetve a 
szervezet történelmi hagyományápoló és 
kulturális munkája iránt érdeklődőket. 

Ez alkalommal megismerkedhetnek a társaság 
céljaival, tevékenységével, illetve szívesen 

várunk új tagokat egyesületünkbe.

Tisztelettel: a Kossuth Társaság elnöksége
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A hideg, szeles idő, a fűtött 
helyiségek száraz levegő-
je, a szennyezett levegő, a 

külső és belső hőmérséklet nagy kü-
lönbsége, a napfény és a vitamin hi-
ánya megviseli a bőrt. Mivel pedig 
a téli hónapokban amúgy is lelassul 
a bőrregeneráció természetes folya-
mata, a káros hatásokat a szokásos-
nál gondosabb bőrápolással egyensú-
lyozhatjuk.

Az alapszabály a hidratálókrémek 
rendszeres használata, amit reggel, 
indulás előtt és este, közvetlenül für-
dés után ejtsünk meg.

Bőrünket azonban nemcsak 
krémmel, hanem olajkivonatokkal is 
ápolhatjuk, amelyeket akár mi ma-
gunk is összeállíthatunk. Egy tipp: 
keverjünk össze 15 ml ligetszépe vagy 
édesmandula olajat 1 csepp levendu-
la vagy narancsvirág olajkivonattal. 
A készítményt a szemkörnyék kivé-
telével masszírozzuk a bőrbe. 

Külsőnket és közérzetünket is ja-
víthatjuk pihentető gyógynövényfür-
dővel. Ma már számtalan aromaterá-
piás és gyógynövénytermék kapható 
az üzletekben, melyeket beleönthe-
tünk fürdővizünkbe, vagy akár saját 

magunk is összeállíthatjuk a megfele-
lő készítményt. A nyugtató fürdőhöz 
nem kell más, mint kamilla, komló 
és golgotavirág (mindegyikből azo-
nos mennyiség).

dr.

Sokak kedvence a jó sós 
burgonychips, amelynek egyik 
fontos ismérve, hogy evését 

nem lehet abbahagyni. Egyre többen 
tudják azonban azt is, hogy rengeteg 
rossz zsírt is tartalmaznak, ami miatt 
a tudatos táplálkozást követők in-
kább kiiktatják étrendjükből.

Az egészséges étkezés híveinek 
sem kell lemondani a ropogtatni-
valóról, más alapanyagokból és más 
módszerrel ízletes rágcsálnivalót ké-
szíthetnek maguknak és családjuk-
nak. Például zöldségből – jó válasz-
tás a cékla, a paszternák, a répa vagy 
az édesburgonya –, amelyeket ala-
pos megmosás után nagyon vékony-
ra (1,5-2 milliméter vastagságra) kell 

legyalulni, majd kevés olívaolajban 
megforgatni. Ezután a sütőt állítsuk 
be 140 fokra, sütőpapírra egymás 
mellé helyezzük a zöldségkarikákat, 
majd süssük 30-40 percig. Ha elké-

szült, kevés Himalája-sóval hintsük 
meg, és máris kész a friss, ropogós, 
egészséges nassolnivaló.

Ha pedig édesre vágyunk, szele-
teljünk fel szintén nagyon vékony-
ra kimagozott almát, majd kenjük 
be citromléből, kevés fahéjból, éde-
sítőszerből vagy mézből készült „pác-
cal”. A karikákat tegyük sütőpapír-
ra, majd 100 fokos légkeveréses sü-
tőbe, ahol körülbelül 1 óra alatt sül-
nek készre.

A gyümölcsök közül banán-
ból, eperből, kiviből is készíthetünk 
chipset, de ezeket ne szeleteljük 
olyan vékonyra, mint az almát. Még 
egy jó tanács: ha a banánkarikákat 
citromos-mézes vízbe áztatjuk, nem 
fognak megbarnulni.

Z. Y.

Chips másként Bőrápolás

Itt a tél, egyre rövidebbek a nappalok, az idő 
hideg, gyakran nyirkos. Mindez a kedélyálla-
potunkra is kihat, sokan a legszívesebben egy 

meleg takaró alatt töltenék szabadidejük nagy ré-
szét, nem kívánkoznak a szabadba. Pedig ilyenkor 
érdemes igazán erőt venni magunkon, és valami-
lyen mozgásformát választani.

Kutatások bizonyítják ugyanis, hogy a depresz-
sziós betegek tünetei jelentősen javulhatnak test-
mozgás hatására. A szorongással, stresszel ter-
helt időszakoktól szenvedőknek segít a sport, sőt, 
a keveset mozgó idősek körében már a könnye-
debb mozgásformák (például a séta) is csökken-
tik a depresszió kialakulásának esélyét. A rend-
szeres edzések elterelik figyelmünket a minden-

napos gondoktól, a vérkeringés serkenté-
sével felfrissítik egész testünket, mindettől 
pedig nemcsak gyorsabbak és erősebbek le-
szünk, hanem még boldogabbak is. A moz-
gás során ugyanis azt a fajta boldogsághor-
mont – az endorfint – szabadítja fel szerveze-
tünk, amelynek termelődését például a cso-
koládéevés is serkenti.

Vegyünk hát erőt magunkon, és kezdjünk 
hozzá az edzésnek, készüljünk fel a rendsze-
res testmozgásra. Először is készítsünk ütemter-
vet. Nézzük meg állandó, kötelező programjain-
kat, írjuk fel rendszeres heti elfoglaltságainkat, 
az üresen maradt helyekre, a szabad órákra pe-
dig ütemezzük be az edzéseket. Fontos, hogy ne 

akarjunk egyik napról a másikra teljes életmódot 
váltani. Kis lépésekben haladjunk előre, szokjuk 
meg, hogy törődünk magunkkal, így valóban elér-
hetjük célunkat.

y.a.

Otthonunk – különösen a 
fürdőszoba és a konyha – 
igazi baktériumtenyészetté 

válhat, ha nem figyelünk oda egyes 
eszközeinek cseréjére, illetve a meg-
felelő tisztaságra.

A fürdőszobai kéztörlő rendkívül 
gyorsan koszolódik, hiszen naponta 
többször használja a család. Hiába a 
kézmosás, főleg a gyerekekkel fordul 
elő, hogy az nem sikerül tökéletesre, 
a maradék kosz így megy a törölkö-
zőre. Ezért azt naponta, kétnaponta 
kell cserélni.

A fürdés, zuhanyozás után hasz-
nálatos törölközőt, ha azt minden 
egyes tisztálkodás után kiteregetjük, 
és hagyjuk megszáradni, elég hetente 
cserélni, ha azonban nedves marad, 
kétnaponta érdemes tisztát elővenni.

Fogkeféből kéthavonta érdemes 
újat venni, nem is csak azért, mert 
ennyi idő elteltével elkezd kopni, 
szétállni a sörtéi, hanem mert szá-

mos bacilus megbújhat 
benne. Ha pedig megfá-
zunk, vagy egyéb felső lég-
úti gyulladást kapunk el, 
gyógyulásunk után azonnal 
cseréljük le a régi fogkefét, 
függetlenül attól, mennyi 
ideje volt használatban.

A sminkszivacsot minden hasz-
nálat után gondosan mossuk ki, szá-
rítsuk meg, ilyen esetben fél évet is 
kibír. A bőrradírozáshoz használt 
luffa szivacsot azonban, a benne lévő 
elhajt hámsejtek és a fürdőszoba pá-
rás levegője miatt, ennél jóval gyak-
rabban, háromhetente cseréljük.

A szappantartót, a fogmosó po-
harakat, a kádat és a mosdót heten-
te tisztítsuk meg alaposan, a WC-csé-
szét 3-4 naponta fertőtlenítsük ki, és 
ne feledkezzünk meg az ülőkéről sem.

A konyha duplán veszélyes, hi-
szen az ételmaradékok megtapadnak 
a mosogató oldalán, a zsíros lerakó-

dások pedig ideális helyet biztosíta-
nak a baktériumoknak. Éppen ezért 
a mosogatót és a konyhai szivacso-
kat naponta tisztítsuk meg alaposan, 
és ügyeljünk a konyharuhák gyako-
ri cseréjére. A lefolyót kis szűrővel 
óvjuk az ételmaradékoktól és a zsí-
ros lerakódásoktól. A nyers hús fel-
dolgozása után alaposan tisztítsuk 
meg a vágódeszkát és a munkalapot, 
és ne feledkezzünk meg a mikrohul-
lámú sütő nyomógombjairól sem, 
amelyekhez gyakran azzal a kézzel 
nyúlunk, amellyel a nyers alapanya-
gokat dolgoztuk fel.

s.a.

A higiénia fél egészség

Sporttal a depresszió ellen
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Zöldsarok Ajánló

A több hónapos tét-
lenség után bizto-
san sokan várják 

már, hogy kiszabadulhassa-
nak a szabadba, és elkezd-
hessék a kerti munkálatokat. 
Ez az egyik legfontosabb fel-
adat, hiszen attól függően, 
hogyan és mit végzünk, ker-
tünk egész éves képét 
meghatározzuk. Még 
a növények lomb-
ba és virágba borulá-
sa előtt tennünk kell 
azért, hogy nyáron 
minél kevesebb per-
metezésre, növény-
védőszer-felhaszná-
lásra legyen szükség.

Az egyik leglénye-
gesebb dolog a metszés, amit 
száraz és fagymentes nap-
ra időzítsünk. Akinek van a 
kertjében, a jobb termés ér-
dekében vágja vissza gyü-
mölcsfáinak ágait. Ugyan-
ez igaz a díszfákra is. A sö-
vények előző években nyílt 
hajtásait körülbelül 5 cen-
timéterre vágjuk vissza, az 
erősebb ágakat 10 centire 
hagyjuk meg. Felkopaszodá-
sukat úgy tudjuk megelőzni, 
ha a növények keresztmet-
szetét trapéz alakúra vágjuk, 
így elegendő fényt kapnak.

A rózsák metszésének is 
itt az ideje. A bokros rózsá-
kat 2-3 szemre, rügyre vágjuk 
vissza, még ha ez túl merész-
nek is tűnik. A futórózsákhoz 
csak akkor kell hozzányúlni, 
ha ágaik útban vannak.

Fontos, hogy a tavasszal 
virágzó bokrokat (mint pél-

dául a tamariska, a bazsaró-
zsa vagy az aranyeső) ilyen-
kor ne, csak az elvirágzásuk 
után metsszük vissza.

Egész éves kerti munkánk 
sikerét befolyásolja a szőlő és 
a gyümölcsfák alapos lemosó 
permetezése, amelyet szin-
tén ebben a hónapban, még 
a rügyfakadás előtt célsze-
rű elvégezni, mivel ilyenkor 
sokkal nagyobb koncentrá-
cióban juttathatók ki a vegy-
szerek anélkül, hogy a növé-
nyeket károsítanánk velük.

s.z.

Irodalmi szintű paródia – röviden így le-
het jellemezni a tavalyi év egyik siker-
könyvét. Bödőcs Tibor: Addig se iszik 

című kötete már megjelenése után nem sok-
kal az eladási listák élén járt, ami már csak 
azért sem meglepő, hiszen az ország egyik 
legnépszerűbb stand-up komikusáról van 
szó, így vélhetően sokan – értsd: az átlagos-
nál többen – voltak arra kíváncsiak, írásban 
miként állja meg a helyét.

Amint kiderült, nagyon jól. A könyv tulaj-
donképpen egy sajátos novelláskötet, amely-
nek „fejezetei” a magyar és külföldi, klasszikus 
és élő szerzők nagyjainak – a teljesség igénye 
nélkül: Rejtő Jenő, Karinthy Frigyes, Móricz 
Zsigmond, George Orwell, Hrabal – paródiái.

A könyv 
ugyan nem lett 
egységes szín-
vonalú, de az 
írások zöme 
igazán szóra-
koztató, na-
gyon szelle-
mes, és Bödőcs 
Tibornak a 
legtöbb eset-
ben sikerült el-
kapnia a kiválasztott írók stílusát.

Akinek kedve támad egy minőségi hu-
morban bővelkedő szórakoztató könyvre, 
mindenféle habozás nélkül olvassa el ezt a 
kötetet.          y.

(Bödőcs Tibor: Addig se iszik – 
Helikon Kiadó Kft. 2017)

Februári kert Novella-paródia

Hozzávalók: 
1 db vöröshagyma, 1 ek olívaolaj,
2 ek darált pritamin paprika vagy pap-
rikakrém, 40 dkg savanyú káposzta, ka-
por, csombor, 25 dkg darált sertéscomb, 
1 db tojás, só, bors, 2 ek zabpehely, 15 
dkg sárgarépa, 1,5 dl joghurt, 1 ek tön-
kölybúzaliszt

A hagymát apróra vágjuk, és olí-
vaolajon kicsit megdinszteljük, majd rátesz-
szük a ledarált pritamin paprika (vagy papri-
kakrém) felét. Együtt pirítjuk, majd hozzá-
adjuk a felvágott savanyú káposztát. Felen-
gedjük 3-4 dl vízzel, és fedő alatt főzzük, ka-
porral és csomborral ízesítjük.

Közben elkészítjük a gombócokat. A da-
rált húst összekeverjük a maradék papriká-
val, hozzáadjuk a tojást, megsózzuk, megbor-
sozzuk, és belerakjuk a zabpelyhet. Ízesítjük 

két csipetnyi szárított kaporral és csombor-
ral. Jól összegyúrjuk, és nedves kézzel diónyi 
gombócokat formázunk belőle.

Belerakjuk a káposztába, és hozzáad-
juk a gyufaszál vékonyra szelt sárgarépát is. 
Kb. 15-20 percig főzzük, közben elkészítjük 
a habarást. A joghurtot elkeverjük a liszttel, 
majd egy merőkanál levet kimerünk a fazék-
ból, összekeverjük és hozzáadjuk. Összefőz-
zük, és azonnal tálaljuk. 

Diétás töltött káposzta
Gasztronómia

1 7 2 3

3 6 9

9 8 3 4

5 9 8 6

3 8

1 3 2 7

5 6 4 1

8 3 4

3 6 9 2

Sudoku

6 5 8

5 7 8

2 7 4

1 5 2 6

3 7

5 6 3 9

4 5 7

5 1 9

2 3 4

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
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Fantasztikus évet zártunk, torony-
magasan, nagyobb fölénnyel nyertük 
meg az egyesületek közötti rangsor-
versenyt, mint a 2016-ban!

Hagyományainknak megfelelően 
2017. december 15-én került meg-
rendezésre az ESMTK Birkózó Szak-
osztály évzáró karácsonyi ünnepsé-
ge, ahol az év legeredményesebb bir-
kózóit díjaztuk. Az eseményen kö-
zel kétszáz birkózó, edzőink, a szü-
lői munkaközösség tagjai, valamint 
meghívott vendégeink vettek részt. 
Az évzáró ünnepségen tiszteletét 
tette többek között Dr. Hiller István, 
a Parlament alelnöke, országgyűlési 
képviselő, Dr. Vas Imre országgyű-
lési képviselő, Szabados Ákos, Pest-
erzsébet polgármestere, Harót János, 
az ESMTK elnöke, valamint Pest-
erzsébet alpolgármesterei és önkor-
mányzati képviselői.

A szakosztály elnöke, Losonczi 
Ottó a karácsonyi rendezvényen ér-
tékelte a 2017-es évet.  Elmondta, 
hogy mind a hazai, mind a nemzet-
közi versenyeken nagyszerű eredmé-
nyeket értünk el. 2017-ben összesen 
117 versenyen vettünk részt, ebből 
38 nemzetközi megmérettetés volt. 
Ezeken a versenyeken 886 érmet sze-
reztünk, 430 arany-, 200 ezüst- és 
256 bronzérmet, ezzel túlszárnyaltuk 
a 2016-os évet. A hazai kiemelt ver-
senyeken is kitűnően szerepeltek bir-
kózóink, hiszen magyar bajnokságo-
kon 35 arany-, 20 ezüst- és 35 bronz-
érmet, diákolimpiákon 12 arany-, 5 
ezüst- és 19 bronzérmet, Budapest 
Bajnokságokon pedig 27 arany-, 16 
ezüst- és 20 bronzérmet szereztünk. 
A diák csapatbajnokságon kötött-
fogásban első, szabadfogásban pedig 
a második helyen végeztünk. A ser-
dülő csapatbajnokságon mindkét fo-
gásnemben mi bizonyultunk a leg-
jobbnak az országban, az utánpótlás 
szabadfogású csapatbajnokságról pe-
dig ezüstéremmel térhettünk haza. A 
2017-es év sem maradt el történelmi 
pillanatok nélkül, hiszen az első ízben 
megrendezett felnőtt Extraliga csa-
patbajnokságon mindenkit magabiz-
tosan magunk mögé utasítva szerez-
tük meg az aranyérmet. 

Természetesen a nemzetközi si-
kerek sem maradtak el, a hazai ren-
dezésű U23 Európa-bajnokságon 
Tóth Bendegúz második helyen 
végzett a szabadfogásúak 86 kg-os 
mezőnyében, míg ifj. Losonczi Ottó 

a hatodik helyet szerezte meg a kö-
töttfogású 66 kg-os súlycsoportban. 
Szőke Alex a remekül sikerült 2016-
os éve után a tavalyi évben is sikert 
sikerre halmozott, hiszen a boszniai 
kadet Európa-bajnokságon kötött-
fogás 85 kg-ban megszerezte élete 
első Európa-bajnoki címét, majd ezt 
követően bronzérmet szerzett a gö-
rögországi kadet világbajnokságon. 
Alex ezzel világ- és Európa-bajnok-
ként, valamint világbajnoki bronz-
érmesként búcsúzik a kadet korosz-
tálytól. Reméljük ,az idei évben a ju-
niorok között is megtalálja számítá-
sait, és hasonló sikerekben lesz ré-
sze. Kiváló birkózónk a tavalyi év-
ben kiérdemelte az ESMTK Birkó-
zó Szakosztály különdíját, hiszen ő 
lett az év legeredményesebb birkó-
zója, valamint megkapta Pesterzsé-
bet Önkormányzatának legmaga-
sabb sportért járó kitüntetését is, a 
„Pesterzsébet Sportjáért” kitünte-
tő címet. 

A fenti eredményeinknek kö-
szönhetően 2017-ben toronyma-
gasan megnyerte szakosztályunk az 
éves pontversenyt. A második he-
lyezett Ceglédet közel 1000 pont-
tal, a harmadik helyezett Buda-
pest Honvédot 1500 ponttal, a ti-
zedik helyezett BVSC-t 2165 pont-
tal, a huszadik helyezett Kertvárost 
pedig 2679 ponttal előztük meg a 
rangsorban.

Szakosztályunk mindent meg 
fog tenni annak érdekében, hogy a 
2018-as évben is mi legyünk a leg-
jobbak, és nemcsak hazánknak, ha-
nem Pesterzsébetnek is dicsőséget 
szerezzünk, csakúgy, mint az előző 
években.

Köszönjük Pesterzsébet pol-
gármesterének, Szabados Ákos-

nak és az önkormányzat képvise-
lő-testületének segítő támogatását, a 
gyerekek kitartó munkáját, a szülők 
hozzáállását és a pesterzsébeti lako-
sok biztatását!

ESMTK OVIS FESZTIVÁL 
SZUPERDÖNTŐ

2018. január 11-én a Kruj Iván 
Sportcsarnok birkózótermében ke-
rült megrendezésre a szakosztá-
lyunk által indított „Ovis Fesztivál” 
elnevezésű rendezvénysorozat Szu-
perdöntője. 2017 decemberében 

a meghívott óvodák 3 alkalommal 
mérhették össze tudásukat a selej-
tezők során, melyből a legügyesebb-
nek bizonyult csapatok kerültek a 
döntőbe.

A Szuperdöntőben a Pester-
zsébeti Lurkóház Óvoda (Mártí-
rok Ovi), a Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvo-
dája (Vörösmarty Ovi) és a Pester-
zsébeti Nyitnikék Óvoda (Lila Ovi) 
képviseltette magát. A selejtező for-
dulóihoz hasonlóan a gyerekek ez-
úttal is egy játékos sorversenyben, 
valamint grundbirkózásban mér-
hették össze tudásukat. A felada-
tok között a gyorsfutás, nyusziugrás, 
békaugrás, pókjárás, rákjárás, ku-
tyafutás, macijárás, térden futás és 
laposkúszás szerepeltek. 

A Szuperdöntő során igazi ver-
senyhangulat uralkodott a birkó-
zóteremben, a szülők kiélezett küz-
delmeket láthattak a verseny során. 
A sorversenyeket követően a Lila 
Ovi vezetett, megelőzve a Mártírok 
Ovi és a Vörösmarty Ovi csapatát. 
A grundbirkózás után eldőlt, hogy a 
Szuperdöntő 3. helyét a Vörösmarty 
Ovi csapata szerezte meg, a második 
helyen a Mártírok Ovi, míg az első 
helyen a Lila Ovi végzett.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Szőke Alex, a 2017-es év legeredményesebb birkózója

ESMTK Ovis Fesztivál Szuperdöntő

Az Ovis Fesztivál győztes csapata
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Manjula sensei és csoportja 10 
évvel ezelőtt csatlakozott Harsányi 
senseihez, és azóta is együtt  dolgoz-
nak.  Az indiai-óceáni szigeten éven-
te egy alkalommal rendeznek tábort, 
melyre oktatóként és vizsgáztató-
ként azóta mindig a pesterzsébeti 
mestert hívják.

Az edzések minden nap 3 csoport-
ban zajlottak, a fehér és színes öves 
gyerekcsoport délelőttönként, míg a 
barna és fekete öves gyerekcsoport 
kora délután edzett, majd őket kö-
vette a felnőtt csoport. – Az edzése-
ket nagyfokú fegyelem és tanulni aka-
rás jellemezte – tudtuk meg Harsányi 
Lászlótól, aki hozzátette: a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig mindenki 
maximális fegyelemmel és szorgalom-
mal edzett, és igyekezett minél többet 
elsajátítani a tananyagból.

A magyar sensei a goju-ryu karate 
kihon technikái, katái, bunkajai mel-
lett a WKF kumitét oktatta az edző-
tábor résztvevőinek, a fekete öves 
felnőttek ezen kívül megismerked-
hettek a tradicioná-
lis kumite és kyusho 
technikákkal is.  Az 
egyhetes intenzív kép-
zés vizsgákkal zárult, 
ahol sokan sikeresen 
teljesítették a követel-
ményeket, és így előre 
léphettek kyu és dan 
fokozatokban.

Az edzéseken kí-
vül városnézés, ten-
gerpart, hajókirándu-
lás és az északi hadi-
flotta meglátogatása 
is szerepelt a program-

ban. A tábort meglátogatta a köz-
lekedési és légügyi miniszter, vala-
mint sportvezetők, magas rangú ka-
tona- és rendőrtisztek is. – Megbe-
szélést folytattunk Kurunegala vá-
ros Maspotha kerületének vezetői-
vel, akik szeretnék ezt a jó kapcsola-
tot kiterjeszteni kerületünkkel a ke-
reskedelem, a kultúra és a turizmus 
területére is. A házigazdák, a szülők 

és a rangidősök nagyszerű vendéglá-
tók voltak, mindent megtettek, hogy 
jól érezzem magam, és maximálisan 
az oktatásra tudjak koncentrálni – 
mondta Harsányi László.

(További információ, fotók a 
www.sakura-kai.hu weblapon és a 
hozzá tartozó Facebook oldalon ta-
lálható.)

s.

Alig győztem szedni a lábam Pin-
tér Ferenc mögött, amint az emele-
teket róva mutatta be büszkeségét, 
a Fitness 2000 edzőtermet. A tá-
gas, világos, levegős, csodagépekkel, 
-eszközökkel ellátott termeket járva 
akadt idő kérdéseimre. Például hogy 
testépítésben hazánk milyen ered-
ményeket tudhat magáénak?

– Nemzetközi viszonylatban egy 
évtizeden keresztül uraltuk a vilá-

got, amit 75 világbajnoki cím is iga-
zol, köztük erőemelőké, testépítőké, 
fitneszmodelleké. Évente 2-3 világ-
bajnokot adott Magyarország – ma-
gyarázta többük edzője, ugyanis ta-
nítványai öt ízben lettek a világ leg-
jobbjai.

Hogy mi volt a titka? Edzői mód-
szeréről így beszélt:

– Mindenkihez másként kell hoz-
záállni, így lehet a benne lévő ered-

ményeket előcsalogatni. Ám ez azt 
feltételezi, hogy az edzőnek meg kell 
látnia, melyik versenyzőjében meny-
nyi van, és el kell érnie, hogy sporto-
lója partner legyen.

Az edzés, az építkezés idősza-
kában pontosan szabályozott a 
kalóriabevitel, sőt, még az alvás is. 
Mindez éveken keresztül tart, csak 
utána következhet a verseny, ami-
kor elérik a kívánatos izomtömeget.

– A legalkalmasabb, akinek 5 
éven keresztül lehet izmossá, erős-
sé tenni a testét – árulta el Ferenc, 
majd azt is: a versenyek előtti hetek-
ben az addigitól eltérő étkezést kell 
folytatni, több fehérjét, kevesebb 
szénhidrátot bevinni.

– Ki kell szárítani a szervezetet, 
hogy az izomzat minél látványosabb 
legyen – magyarázta. – Ha valaki 
mégis zugban iszik vagy eszik, ami-
kor feláll a dobogóra, a bíró azon-
nal kiszúrja, hogy vizes. Én magam 
1994-től nemzetközi bíróként tevé-
kenykedtem, és amint megmozdult 
az izom, azonnal láttam, mennyire 
nedves.

Sportpályafutásáról elmesélte: 
a katonaság alatt, hogy a 18 hónap 
mihamarabb elteljék, állt neki gyúr-
ni. Végül leszereléskor, 20 kiló plusz-

szal kezdett komolyan foglalkozni a 
testépítéssel. Olyan komolyan, hogy 
5 évre rá, 1984-ben elnyerte a ma-
gyar bajnoki címet. A ’70-es évek-
ben a hazai testépítés atyjának szá-
mító Tasnádi László edzette, de so-
kat tanult Fekete Ferenctől is.

Az edzőségbe 1990-ben fogott 
bele a Csili pincéjében, amit 4 év 
alatt kinőtt. Az egykori posztógyár 
háború óta pusztuló épületében saját 
kezűleg vett részt az építkezésben, 
hogy megvalósuljon a mára 4 szin-
tet uraló edzőkomplexum, a Fitness 
2000.

Amint idáig jutottunk történeté-
ben, váratlanul megjegyezte:

– Eljött az idő, hogy lejárt az öreg 
mandátuma, bele is fáradtam.

Fáradtságáról annyi: nyáron fél 
év alatt egyedül épített fel egy két-
szintes, 100 négyzetméteres, fa hét-
végi házat. Mert, mint fogalmazott:

– Munka nélkül nem megy.
Ezt ajánlja mindenkinek. Min-

denkinek kell a mozgás. Sétáljon, 
lépcsőzzön. Kicsit meg kell erőltet-
ni a szervezetet, akkor regeneráló-
dik, frissül. Ne feledjük jó tanácsát:

– Ameddig az ember élni akar, 
addig mozognia kell.

DIA

Ameddig élni akarunk, mozognunk kell

Téli karate tábor Srí Lankán

A legendás testépítő bajnok, a bajnokok edzője, Pintér Ferenc nyugdíjba vo-
nult. Beszélgetésünkkor tüzetesen szemügyre vettem, de bizony nem fedez-
tem fel rajta semmi, korosodó nyugdíjasra jellemzőt. Remek kiállás, dagadó 
izmok, szellemi frissesség, szűnni nem akaró tettvágy. 

Manjula Vitharana sensei meghívására tavaly év végén, december 23-a és 
31-e között Harsányi László, a Magyarországi Goju-Ryu Karate Szövetség el-
nöke edzőtábort és dan-vizsgákat tartott a Srí Lankai Goju-Ryu Karate Szövet-
ség karatékáinak. 
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

INGATLAN

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

ÁLLÁS

SOROKSÁRI zár- és szerelvényboltba 
nyugdíjas eladó kollégát keresünk. El-
adói tapasztalat nem követelmény, se-
gítünk a betanulásban. Jelentkezés: +36 
30/266 3684

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

Apróhirdetések 
felvétele

hétfőnként 14-15.30 között, 
szerdánként 12.30-14.45-ig 

a Pesterzsébet újság 
szerkesztőségében 

(Csili Művelődési Központ 
1201 Budapest, 

Nagy Győry I. u. 4-6., 
I. emelet 2.).

A következő lapszám 
2018. február 27-én 

jelenik meg, 
hirdetés-felvételi 

időpontok: 
február 5., 7., 12.

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa, 
11 szótól 25 szóig 

szavanként 150 Ft+áfa.
www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!

A kerület életét érintő hírekről, eseményekről 
tájékozódhat az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 

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



232018. január 30. SPORT

A kiírás szerint Igazi Zöld-Fehér 
Hős olyan ferencvárosi sporto-
ló lehet, aki különleges sportembe-
ri nagyságáról tett tanúbizonyságot. 
A most kilencéves Patlók Olivér az-
zal érdemelte ki az elismerést, hogy 
rendszeresen segítette egy beteg ba-
rátját, és több százezer forintot gyűj-
tött számára.

Olivér története 2013 végén kez-
dődött. A szülei akkor vitték le az 
FTC uszodájába, ahol kiderült, ott 
az utánpótlás-nevelés a cél. A kis-
fiú mozgását biztatónak találták az 
edzők, így maradt, majd hamar meg-
szerette az úszást és a közeget. Már 
az első versenyeken jó eredményeket 
ért el, és azóta is gyűlnek az érmek 
a pesterzsébeti ház emeleti szobájá-
ban, Olivér kuckójában. A nagy célt 
határozottan fogalmazta meg: olim-
piai bajnok akar lenni. A Fradi gyor-
san a kedvence lett, egész családját 
„megfertőzte”, és ma már gyakran 

a vidéki futballmeccsekre is elutaz-
nak. Büszkén mutatta a Dibusz Dé-
nestől és Jova Leventétől kapott de-
dikált mezeket.

A nádudvari Szabó Csabit az ifjú 
úszó édesanyján keresztül ismerte 
meg, aki az interneten tartotta a kap-
csolatot a családdal. Két éve derült 

ki, hogy a kisfiúnak mellékvese-daga-
nata van. Olivérrel kiskora óta min-
dent megbeszélnek, ezt is elmondták 
neki, ő pedig egyből azon törte a fe-

jét, hogyan tudna segíteni Csabinak. 
Elhatározta, hogy az Iron Kids-en fut 
érte, a Csodalámpa Alapítvány tá-
mogatásával pedig pénzt gyűjtött a 
számára. Később megszervezte, hogy 
együtt ülhessenek le az FTC kispad-
jára egy meccsen a Groupama Aré-
nában. Amikor néha meglátogathat-
ta, mindig vitt neki jó pár csomagot 
kedvencéből, a Fradi-ropiból.

Egy ideig javult Csabi állapota, de 
tavaly kiújult a betegsége. Az újabb 
kezelés sokba kerülne, ezért Olivér 
felajánlotta, hogy azt a sálat, amelyet 
aláíratott a futballistákkal, árverez-
zék el az interneten. Ez még egy kül-
földön élő Újpest-drukkerre is ha-
tással volt, aki, bár nem nyert, mégis 
átutalta a pénzt. A becses ereklyét a 
győztes meghagyta Olivérnek, ő pe-
dig úgy vélte, Csabinál lenne a leg-
jobb helyen.

– A díjnak nagyon örültem, a 
legfontosabb viszont az, hogy Csa-
bi meggyógyuljon – mondta komoly 
arccal Olivér. – Tudom, hogy súlyos 
beteg, és szeretném, ha minél több-
ször látnám örülni.

s

Zöld-fehér hős Erzsébetről
A Ferencváros hozta létre elsőként Fair Play Bizottságát, és szeretné évről 
évre megünnepelni a klub számára is fontos példaképeket. Az első Fradi Fair 
Play Gálán egy pesterzsébeti ifjú úszó is érdekelt volt: Patlók Olivér lett az 
Igazi Zöld-Fehér Hős kategória díjazottja.
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