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Testületi ülésen történt

A

képviselő-testület tavaly júniusi ülésén hozott határozatában felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a Belügyminisztériumnál, hogy a
1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározattal a pesterzsébeti gyalogos- és
kerékpáros híd megvalósítása érdekében biztosított bruttó 1 milliárd forint összegű támogatást más beruházási, felújítási célra használhassa fel az
önkormányzat. A kormány elfogadta
a javaslatot, az erről szóló határozat a
Magyar Közlöny 2018. december 17ei számában jelent meg – tájékoztat-

ta a képviselőket Szabados Ákos a január 17-ei képviselő-testületi ülésen.
***
Felülvizsgálták és jóváhagyták
a képviselők a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokat. Pesterzsébeten
jelenleg 6 nemzetiségi önkormányzat
működik, mivel a Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat 2017. szeptember 17-én megszűnt.
***
A testület döntése alapján a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség 90 százalékos támogatásával, 10 százalékos önkormányzati önrésszel 300 négyzetméter alapterületű öltözőépület és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek létesülhetnek az ESMTK Zodony utcai
sportpályáján. A beruházás a
megnövekedett utánpótláskorú gyermeklétszám, valamint
a csapatok számának növekedése miatt vált szükségessé.
s.z.

Újévköszöntő az ExperiDance-szel
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I

gazi különlegességnek, lenyűgöző
és színvonalas előadásnak lehettek részesei mindazok, akik részt
vettek Pesterzsébet Önkormányzata
hagyományos újévköszöntő estjén. A
január 4-én a Csili Művelődési Központban rendezett programon ugyanis az ExperiDance társulat Ezeregyév
– A történelem extázisa 21 képben
című produkciója volt a fő műsorszám.
Az esten megjelenteket Szabados Ákos polgármester köszöntötte, aki elmondta: – Sikeres évet tud-

hat maga mögött Pesterzsébet Önkormányzata. Ez nagymértékben köszönhető annak a közös munkának,
amely az elmúlt évek során erősítette azt az összetartozást, azt a lokálpatrióta érzést, azt az otthonszeretetet, amely jellemző az itt élőkre, az itt dolgozókra. Bízunk abban,
hogy ez az eredményesség a 2019-es
évben is folytatódhat. Mindehhez a
költségvetési tervezés mellett további együttműködésre, együtt gondolkodásra is szükség van.
y.a.
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Donát az év első
pesterzsébeti babája

K

arel Donát 2019. január
1-jén 17 óra 34 perckor jött
a világra, a család első gyermekeként. Az édesapa, Karel Alex
tíz éve, édesanyja, Karel Enikő
gyermekkora óta Pesterzsébeten él.

Kerületünk első újszülöttjét Szabados Ákos polgármester köszöntötte, és adta át a szülőknek Pesterzsébet önkormányzata ajándékcsomagját.
y.

JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület lakosságát,
tegyenek ajánlásokat
„Az Év Sportolója”, és az „Az Év Edzője, az Év Sportvezetője”
kitüntető címekre.
A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja,
hogy a Pesterzsébeten működő sportegyesületek
sportolóit, edzőit és sportvezetőit
méltó elismerésben részesítse.
A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat.
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét,
születési dátumát, lakcímét, sportágát, sportegyesületének
nevét, az „Év Sportolója” javaslat esetében
a sportszövetségek által kiadott,
az előző évi eredményekről szóló igazolást.
A jelölések határideje: 2019. március 01.
A jelöléseket írásban e-mailen, illetve postai úton,
papír alapon várjuk a Polgármesteri Hivatal,
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság
és a protokoll@pesterzsebet.hu címre.
Szabados Ákos, polgármester
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2019 a kihívások éve lesz
Mozgalmas és kihívásokkal teli év előtt áll mind a képviselő-testület, mind a
polgármesteri hivatal, hiszen idén két választás is lesz hazánkban, és az ehhez kapcsolódó feladatokat a napi munka mellett kell elvégezni. Ráadásul a
beruházások és karbantartások megvalósítására – amelyek idén is elsősorban az itt élők környezetének javítását, mindennapi életét befolyásolják – a
szokásosnál rövidebb idő áll majd rendelkezésre – tudtuk meg Szabados Ákos
polgármestertől.

rosi, vagy akár országos érdeklődésre
is számon tartott rendezvénnyé vált.
– Milyen feladatok várhatók
ebben az esztendőben?

– A 2019-es év nagy kihívások
elé állítja nemcsak a képviselő-testületet, hanem a polgármesteri hivatalt is. A legnagyobb feladatot a két
választás lebonyolítása jelenti. Nem
tehetünk úgy, mintha ez bennünket
nem érintene közvetlenül, hiszen
ez szó szerint húsba vágó kérdés az
én esetemben is. Itt szeretném újra
megerősíteni, hogy szándékomban
áll újra megméretni magam, mint
ahogy a képviselő-testület nagyobb
része is így készül.
– Egyáltalán nem mindegy, hogy a
választásokra való felkészülés, amelynek sok politikai kapcsolódása és vonzata is van, mennyiben forgatja fel a
helyben jellemző együttműködést,
amellyel a költségvetés elfogadásában és annak beteljesítésében közösen munkálkodtunk. Én azon leszek,
hogy továbbra is megőrizzük azt a fajta
„helyi politikai nyugalmat”, ami hoszszú évek óta jellemző Pesterzsébetre.
– A polgármesteri hivatal számára pedig egy éven belül két választást
lebonyolítani nagyon komoly technikai, adminisztratív kihívást jelent,
komoly felkészülést igényel, miközben a napi feladatokat is el kell látni,
végre kell hajtani.
– Szoros lesz az idei év időbeosztása is, a költségvetést minél hamarabb el kell fogadni, hiszen ezzel tud-
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– Több év végi rendezvényen, és
a január eleji újévköszöntő esten is
elhangzott: sikeres évet zárt 2018ban Pesterzsébet Önkormányzata. Minek köszönhető ez, és miben
mutatkoznak meg az eredmények?
– A sikeresség alapját elsősorban
a költségvetés stabil helyzete adta,
hiszen azt már most látjuk, hogy
szufficitesen zártuk a 2018. évet,
az, hogy milyen mértékben, majd a
beszámolókor válik nyilvánvalóvá.
Mindeközben a képviselő-testület
által meghatározott feladataink nagyobbrészt teljesültek, vállalásaink
döntő többsége a kellő időben befejeződött. Remélhetőleg a lakosság
is látja és érzékeli, hogy 2018-ban
a zöldfelület-fejlesztések nemcsak
folytatódtak, hanem jó minőségben
valósultak meg, és ugyanez elmondható a Csili felújításáról is. Ezek mellett vannak olyan fejlesztések, amelyek ugyan csak részeredményeket
hoztak eddig, de már most látványos változást jelentenek a kerület
életében. Ilyen a jódos-sós gyógyfürdő rekonstrukciója, amelynek eredményeként a létesítmény már tesztüzemben működik, és a visszajelzések alapján mindenki tetszését elnyerte. De mondhatom a szintén a
Duna-parton nyílt VakVarjú éttermet is, ami nagyon népszerű mind a
kerület lakosai, mind a főváros más
részeiből érkezők körében. Mindkét
beruházás része a Kis-Duna part fejlesztésének, amit évekkel ezelőtt tűzött ki célul a képviselő-testület.
– Sikeresek voltak a már hagyományosnak tekinthető rendezvényeink is, többek között az Erzsébet Napok, amelyek évről évre újat is hoznak a kerület kulturális életében. Az
Advent Pesterzsébeten program keretében decemberben minden nap
színpadi produkciókat láthatott a
közönség, megjelent a kis korcsolyapálya, ami színesítette a szórakozási lehetőségeket. A szintén tradicionális újévköszöntő koncerttel idén
második éve, hogy sikerült minőségben előrelépnünk, így a program
már nemcsak kerületi, hanem fővá-

juk igazán elindítani éves feladatainkat, az abban meghatározott beruházásokat, karbantartásokat pedig még
az önkormányzati választások előtt
meg kell valósítani azért, hogy az
újonnan felálló képviselő-testület ne
befejezetlen munkákkal találja szembe magát. Mindez nagyon komoly
tervezést igényel nemcsak pénzügyi,
hanem pályáztatási szempontból is.
Míg máskor 11-12 hónapra tervezhetünk, ez idén 9-10 hónapos intervallumra szűkül le. Mindeközben végre
kell hajtani az európai uniós választás
előkészületi munkáit, a kampányt, és
le kell bonyolítani a választást. Nyár végén pedig egy újabb kampányidőszak
következik,
majd az önkormányzati
választás. Ezután az új
képviselő-testületnek
nemcsak meg kell alakulnia, hanem az új bizottsági struktúrát is fel
kell állítania.
– Milyen beruházások, fejlesztések várhatóak 2019-ben?
– Az év kiemelt feladata lesz a Csili felújításának befejezése, és folytatódik a lakótelepi zöldfelújítási program is. Idén
a tűzoltóság és környéke, a Városközpont déli részén, a Baross utca Nagysándor József utca felől eső részén lévő
belső parkok felújítása valósul meg,
valamint a Vécsey lakótelep másik felének zöldterületei. Itt tervezzük a lakótelep központjának, a patika, posta,
orvosi rendelő környezetének rehabilitációját is, burkolatcserével, új padok kihelyezésével. Komolyabb energiát próbálunk fordítani a járdafelújításokra, és remélhetően sikerül felújítani a Pöltenberg utcát, ami technikai okok miatt csúszott át tavalyról az
idei évre. Reményeink szerint a Tátra
téri régi csarnok homlokzatának felújításához is hozzá tudunk kezdeni. A
Klapka téri templom elkészülte után
felújítjuk a teret.
– A sport területén is igyekszünk
továbblépni, a Budapesti Pályaépítési Program keretében új öltözőépület és kiszolgálóhelyiségek létesülnek
az utánpótlás-nevelés szempontjából kiemelten fontos Zodony utcai
sportpályán.
– Ami nem fog megvalósulni, az
elmúlt évek során emlegetett és tervezett gyalogos- és kerékpáros felüljáró a Helsinki úton, a beruházás
költségei ugyanis olyan magasak lennének, hogy a kormánytámogatás el-
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lenére sem tudnánk finanszírozni. A
kormány ugyanakkor az erre a célra
adott támogatását nem vonta viszsza, hanem decemberben úgy döntött, hogy azt beruházásra és felújításra használhatjuk, amiért mindenképpen köszönet jár, hiszen jelentős
összegről van szó.
– A sétáló utcában komolyabb
karbantartásokat tervezünk, és bővíteni kívánjuk az ide tervezett rendezvények számát. Tavaly először szerveztünk Húsvéti vásárt, ami az idén
is lesz, jobb minőségben és tartalmasabban, mint amilyen az első próbálkozás volt, ezzel együtt azt is örömmel
fogadta a lakosság. Célunk továbbá,
hogy az Advent Pesterzsébeten rendezvénysorozatot és a karácsonyi vásárt még színvonalasabbá tegyük.
– Szorosabbra szeretnénk fűzni a
kerületi rendőrkapitánysággal az eddig is jó együttműködésünket. Munkájukkal elégedettek vagyunk, eredményeik fővárosi szinten is kiemelkedőnek számítanak. Nagyon jó volt
az együttműködés a polgárőrség és
a rendőrség, a rendvédelmi osztály
és a rendőrség között. Kiemelendő
a rendvédelmi osztály munkatársainak és vezetőjének munkája, mert
az általuk üzemeltetett térfigyelő kamerák nagyon sokat segítettek a kapitányságnak is. A térfigyelő rendszer idén tovább bővül, így a ciklus
végére sikerül teljesíteni ígéretünket, 100 kamerás rendszer fog működni Pesterzsébeten Úgy tűnik, ez
elegendő lesz ahhoz, hogy megszűnjenek az olyan fehér foltok a kerületben, amik jelenleg még lehetőséget
biztosítanak arra, hogy az elkövetők
kereket oldjanak.
– Nagyobb gondot kell fordítanunk általában a megelőzésre, mind
az egészségügy, mind a közbiztonság, mind a közterületi rend területén. Szükséges lesz olyan nyomtatványokat eljuttatnunk a lakossághoz,
akár közvetlenül, akár a gyerekeken
keresztül, amelyek a különféle magatartásformákra hívják fel a figyelmet,
információt adnak az előírásokról és
azok teljesítésének lehetőségeiről, arról, hogy kihez kell és lehet fordulni
egy-egy nem várt esemény után. Ezt
nagyon fontos kezdeményezésnek
tartom, hiszen a kerület külső megjelenése nagymértékben múlik azon,
hogy a lakosság mennyire együtt- és
közreműködő, mennyire képes az
összefogásra azért, hogy nyugodtabb
és rendezettebb környezetet biztosítsunk saját magunk számára.
Sz. A.
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Adóhírek 2019
Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi
önkormányzati adókkal kapcsolatban 2019. január 1-jén hatályba lépett változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9.
§ (1) bekezdésének aa) pontja szerint minden gazdálkodó szervezet 2018. 01. 01-től elektronikus
ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az E-papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudnak.
Az önkormányzati adóhatóság
minden gazdálkodó szervezetnek
kizárólag a Cégkapura küldi meg
az általa hozott hivatalos – régen
tértivevényesen kézbesített – iratokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk
a Cégbíróság felé. Az át nem vett
(meghiúsulási igazolás), érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben
szokásos módon, Hirdetmény útján
értesülhetnek a küldeményekről.
A képviselő-testület hatályban
lévő helyi építményadó és telekadó
rendelete nem módosult.

Építményadó
2018. január 1-től a helyi építményadóról 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 továbbra is 1658 Ft/m2.

Telekadó
A helyi telekadóról szóló 41/2012.
(XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/
m2megtartása 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 telek 0 Ft/m2, külterületi telek
50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott
üzleti célt nem szolgáló telke.
Az építmény- és telekadóról
adószámla-kivonatot, csekket február hónapban küldjük az adóalanyok részére.
A 2019. január 1-jei állapot
alapján a hatósági adatszolgáltatás
szerinti adóalanyok részére a gépjárműadóról adószámla-kivonatot,
határozatot, csekket 2019. február
hónapban kezdjük küldeni.
A talajterhelési díj bevallását a
2018. évi vízfogyasztásról 2019.
március 31-ig kell benyújtani és a
díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket
február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

Egyéb fontos tudnivaló
Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az
adóhatóság felhívása nélkül, önként, adatbejelentés benyújtásával
kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.
Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak adatbejelentés útján kell bejelenteni.
A gépjárművekkel kapcsolatos
adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem
az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni!
A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek
költségátalánya minden esetben
5.000,- Ft.
Korábbi tájékoztatásainkban is
hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és
a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények
közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott
olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos
olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi
szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol, nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.”
A lakás adómentességéhez a fenti
feltételeknek kell megfelelni.
A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt
változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatóság-

hoz. 2016. évtől párlat adójegyet a
vámhatóságtól lehet igényelni.
Az adóügyi nyomtatványok
(adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a pesterzsebet.hu
honlapról (az építményadó rendelet száma: 40/2012 (XII.07.) Ökr.,
a telekadó rendelet száma: 41/2012.
(XII.07.) Ökr.)
Érdeklődni lehet személyesen
(1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz.
25.), vagy telefonon a következő számokon:
Helyi építmény- és telekadó: 2830640/1250, 1251, 1254.
Gépjárműadó: 283-0640/1258,
1257, 1025,
Talajterhelési
díj:
2830640/1250,1225
Ezúton mondunk köszönetet
azon adózóinknak, akik bevallási és
adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
Adócsoportja

Ingatlanok előtti
közterületek gondozása

F

elhívjuk a kerületben élő lakosok figyelmét, hogy a közösségi együttélést szabályzó
rendeletek mind a kertes házas övezetek ingatlantulajdonosaira, mind
a társasházakra vonatkozó feladatokat, kötelezettségeket fogalmaznak meg.
Az ingatlanhasználóknak és a társasházaknak gondoskodniuk kell az
ingatlanon belüli és az ingatlan előtti

terület úttestig terjedő részének (járda és zöld sáv, vagy burkolt padka)
gondozásáról.
Az ingatlan előtti terület tisztántartása magában foglalja a területen található szemét összeszedését, a
járda rendszeres söprését, a zöldsávban lévő cserjék, sövények metszését és gondozását, őszi időszakban az
avar eltávolítását (társasházak esetében is!).
A zöldterületek kaszálása folyamatos figyelmet igényel, ahogyan a
téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés
is kiemelkedően fontos feladat.
A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell továbbá az ingatlanról a közterületre benyúló, gyalogosközlekedést akadályozó vagy zavaró faágak,
gallyak visszametszéséről.
Tájékoztatjuk az ingatlanok tulajdonosait, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása esetén Pesterzsébet
Önkormányzata hatósági eljárást indíthat, mely során közigazgatási bírság kiszabására is sor kerülhet.

ÖNKORMÁNYZAT
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Pesterzsébet Aranykezű Mesterei
A Pesterzsébet újságon keresztül a lakossághoz intézett felhívásra érkezett
jelölések, valamint a BKIK XX.-XXIII. kerületi tagcsoportja javaslatát figyelembe véve, a gazdasági bizottság döntése alapján 2018-ban tíz mesterember vehette át kiemelkedő szakmai munkájáért az önkormányzat elismerését Szabados Ákostól és Tarjányi Jánostól, az iparkamara elnökétől. A polgármester idén először egy különleges elismerő címet, a „Kiváló pincér” elismerést és a vele járó dicsérő oklevelet is átadott a december 17-én rendezett ünnepségen.

A rendezvényen Szabados Ákos
köszöntötte a meghívottakat, majd

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

felidézte a cím történetét. – Az elmúlt évek során a politikámat az jellemezte, és amennyiben lesz rá a következő években lehetőség, úgy a
későbbiekben is az fogja jellemezni,
hogy Pesterzsébeten egy olyan öszszetartó közösséget építsünk, ahol a
munkát elismerik, megbecsülik, és
ahol a közösség tagjai egymás felé
ismerősként fordulnak. Úgy ítélem
meg, hogy ebben a kerületben nagyobb részt a konszenzusra való törekvés, az együttműködés volt a jellemző az elmúlt időszakban is, és én
ezt a fajta mentalitást szerettem vol-

na a képviselő-testületen belül és
azon kívül is megvalósítani. Ennek si-

keres évét hagytuk magunk mögött.
Amikor annak idején kezdeményezője voltam annak, hogy mindazoknak, akik mások felé kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, adjunk erkölcsi elismerést, és ilyen módon közöljük velük mint Pesterzsébet Önkormányzata és annak mindenkori képviselő-testülete, hogy tisztelettel tekintünk az általuk elvégzett tevékenységre, akkor a kerület lakossága
nagy többségének véleményét közvetítjük. A képviselő-testület ezt a
kezdeményezést oly mértékben támogatta, hogy rendeletben is szabá-

lyozta a kitüntető cím adományozásának feltételeit. A kezdeményezésben társra találtam Tarjányi János személyében, aki mint a kerületi iparkamara elnöke az első pillanattól kezdve azt mondta, igen, szükség
van erre, hiszen közösségteremtő és
-építő ereje van. Annak pedig, hogy
a kiemelkedő munkát nemcsak napi
szinten, hanem ünnepi alkalommal
is elismerik, nem is kell több és jobb
lehetőség,
mint amilyen a mai
is – mondta a polgármester.
Szabados Ákos
hangsúlyozta: – A cím
azt jelenti,
hogy Pesterzsébet lakóinak jelentős
része mondja azt, hogy
igen,
köszönjük, elé-
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Pesterzsébet Aranykezű
Mestere 2018-ban:
Bálint László – ingatlanszakértő
Dömény Márta – fodrászmester
Gyurika Ferencné – divatáru kereskedő
Horváth Tivadarné – pedikűrös mester
Kállai Csaba – autószerelő mester
Kerekes Miklós – cipészmester
Lőrikné Kalapos Viktória – fodrászmester
Molnár Tibor – géplakatos mester
Rácz Béla – optikus mester
Salamon Endre – bőrdíszműves mester
gedettek vagyunk az Önök munkájával, és szükségünk van az Önök tevékenységére.
A Pesterzsébet Aranykezű Mestere címek átadását követően a polgármester elmondta, felmerült, hogy
azok, akiket a kerület lakosai az évek
során munkájukon keresztül ismertek meg, és elégedettek azzal, kaphassanak a jövőben a szakmájukban kiemelkedő címet. Az első ilyen elismerést, „A kerület pincére” címet és a
vele járó dicsérő oklevelet Varga Mátyás – ismerőseinek Matyi –, a Csili
étterem pincére kapta.
Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

6

2019. január 31.

Búcsúzunk

M

ély megrendüléssel fogadtuk a hírt: dr. Keserű Józsefné tavaly decemberben örökre itt hagyott bennünket. Évike Pesterzsébet ismert és sokak által szeretett közéleti személyisége volt, aki két cikluson át, 1998
és 2006 között önkormányzati képviselőként is segítette az itt élők életét, mindennapjait.
Igazi lokálpatriótaként tett meg
majd’ egy évtizeden át minden tőle
telhetőt a hozzá fordulókért. „Itt éltek nagyszüleim, szüleim, itt lakom
én is, itt laknak gyermekeim és unokáim. Szeretem Pesterzsébetet, szeretem lakóit. Osztoztam örömeikben, részem volt gondjaikból.” – írta
lapunkban 2000-ben, az 1998-2002es ciklus félidejének értékelésekor.

Képviselői
munkáját
pártállástól függetlenül, a
lakosság, a választópolgárok érdekeinek előtérbe helyezésével végezte. Azt vallotta: „A politizálás az én
olvasatomban arról szól,
hogy az ember tiszta szívvel, legjobb tudása szerint
szolgálja azt a közösséget,
kerületet, várost, nemzetet,
amelyhez maga is tartozik.”
1998 és 2002 között, a
gazdasági és a szociális és
egészségügyi bizottság tagjaként csupa, az itt élőket közvetlenül érintő problémákkal, feladatokkal foglalkozott, sok száz ügy intézésében
vett részt. Közreműködésé-

Színes diploma pedagógusoknak
Pesterzsébet Önkormányzata 2019-ben is megemlékezik
a jubiláló pedagógusokról.
A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik ebben az
évben szerzik meg erre a jogosultságot.
A kérelmet 2019. 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

nek köszönhetően leltek szponzorra
többek között az egykori Baba utcai
és a Vas Gereben utcai kórházak betegei, a Gondozási Központ ellátottjai, valamint a Szent Erzsébet főplébánia, a Jézus Szíve és a Damjanich
utcai templomok közösségei.
Második képviselői ciklusában
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökeként nagy szakértelemmel segítette a képviselő-testület munkáját is.
Bár képviselői tevékenységét
2006-ban befejezte, hosszú éveken
át rendszeresen találkozhattunk
vele a kerület fontosabb rendezvényein, eseményein.
Évike, nagyon fogsz hiányozni
Pesterzsébet közéletéből, emléked
megőrizzük!

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 2019. 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).

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).

Fogadóóra

Képviselői fogadóóra

Dr. Hiller István országgyűlési képviselő fogadóórája november 8-án, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Juhász Lajosné alpolgármester képviselői fogadóórát tart a Lázár Vilmos Általános Iskolában (Lázár u. 20.) február 18-án,
március 25-én és április 29-én 17 órától 18
óráig.

KÖZBIZTONSÁG
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Biztonságos december

A

Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelőinek legfontosabb feladata 2018 decemberében a Városközpontban rendezett karácsonyi vásár és a bevásárlóközpontok környékének folyamatos
járőrözése volt. A XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának járőreivel közösen ellátott szolgálat célja a bűncse-

A járőrszolgálatok során a közterület-felügyelők mindent megtettek a szabálysértések, szabályszegések feltérképezésére, tettenérésére,
szankcionálására a jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében.
– Decemberben 50 esetben figyelmeztettük a szabályszegőket, akik
minden esetben eleget tettek a felszólításnak, és jogsértő magatartása-

Térfigyelő kamerák

lekmények elkövetésének megakadályozása, az elkövetői kör távoltartása
volt, ezek mellett ellenőrizték a karácsonyi vásár árusait, hogy a közterület-foglalási engedélyeiknek megfelelően végzik-e tevékenységüket.
Amint Puskás Péter Pál osztályvezetőtől megtudtuk, a kiemelt szolgálat, a folyamatos és látható jelenlét kellő visszatartó erőt jelentett,

így viszonylagos nyugalomban teltek
a karácsonyt megelőző hetek Pesterzsébet közterületein.
Az év utolsó hónapjában a közterület-felügyelők szintén a rendőrséggel közösen több alkalommal szolgálatot láttak el az ESMTK Pesterzsébet Jégcsarnok környezetében, felnőtt bajnoki jégkorong-mérkőzések
biztosítása miatt.

ikat megszüntették, 11 alkalommal
pedig szabálysértési feljelentést tettünk – mondta el az osztályvezető.

Üzemképtelen járművek

kat, majd ezt követően automatikusan
új felvételt indít. A felvett képeket
internet kapcsolaton keresztül figyeli
egy monitoron a nap 24 órájában egyegy közterület-felügyelő, és amennyiben szabálytalanságot, szabálysértést
észlel, azonnal értesíti a járőröket.
A mobil kamerarendszer felvételei alapján a Rendvédelmi Osztály
decemberben 18 esetben tett szabálysértési feljelentést a XX. kerületi
Kormányhivatal felé.

A képviselő-testület által elfogadott határozat szerint ismét bővülhet mind a Rendvédelmi Osztály által
üzemeltetett mobil kamerák, mind a
rendőrség által működtetett térfigyelő
kamerák száma. A szerződéseket Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere már aláírta a közbeszerzési pályázatok nyertes cégeinek képviselőivel,
így a fejlesztés – az időjárás függvényében – rövidesen megkezdődik.
Amint Puskás Péter Pál elmondta, a mobil kamerák nagy előnye,
hogy rövid időn belül, egyszerűen,
egyik helyről a másikra áthelyezhetőek. Az eszköz a szabályszegők eljárás alá vonását könnyíti meg, hiszen

A Rendvédelmi Osztályon december óta – a képviselő-testület által engedélyezett létszámnak megfelelően
– 12 fő közterület-felügyelő és 1 fő se-

nagyon jó minőségű digitális felvételeket készít, így a szabálysértés bizonyításában is segítséget ad az eljáró hatáságnak, de a szabálysértések
megelőzését is jól szolgálja.
A kamera rögzítője nyolc napig tárolja az adott területen felvett adato-

gédfelügyelő dolgozik, akit december
20-án véglegesítettek. – Ezzel végre
sikerült úgy összeállnia az osztálynak,
hogy a megnövekedett feladatoknak,
a lakosság igényeinek meg tudjunk
felelni – mondta az osztályvezető.
Sz. A.

Létszám

A járőrözés egyik folyamatos és
lényeges eleme a kerület közterületein tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezése és elszállíttatása.

Decemberben 18 üzemképtelen gépjárművet térképeztek fel kerületszerte az osztály munkatársai. A 10 napos várakozási idő 11 gépjármű esetében járt le, melyet a közterület-felügyelők visszaellenőriztek. Az év
utolsó hónapjában 4 gépjárművet
szállíttattak el, a többit – eleget téve
a felszólításnak – elvittek a közterületről a tulajdonosaik.

Keressük őket!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő
személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.

MOZAIK
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MEGHÍVÓ
Tisztelt Szülők!
A XX. kerületben a leendő elsőosztályos diákok szüleit
hívja és várja szülői fórumra

2019. január 31.

Pesterzsébet Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja
tisztelettel meghívja Önt
a
Vállalkozók Báljára.

2019. február 5-én 17 órára

A bál ideje:
2019.03.09. 20.00 óra
Helyszíne:
Csili színházterem
XX. Nagy Győri István u. 4-6.
Műsorvezető:
Tarsoly Krisztina
színművész
Zene:
Standard Pasik zenekar
Műsor:

a Csili Művelődési Központba
Pesterzsébeti Önkormányzata
és a Külső-Pesti Tankerületi Központ.
A fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az iskolaérettség
kritériumairól, valamint az beiskolázással kapcsolatos
jogszabályokról, a beiskolázási eljárásról.
A szülői fórumon az intézmények vezetői 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 Molnár Anikó klinikai
szakpszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
XIX. kerületi Tagintézményének munkatársa,
a beiskolázás jogszabályi hátteréről Bak Ferenc,
a Külső-Pesti Tankerület igazgatója tart előadást.

Cuba Baila – Latin Salsa
Show
Tombola
A meghívó ára: 8000,- Ft/fő,
mely a vacsora árát is tartalmazza
Jegyek igényelhetők a +36 30 566-7939 telefonszámon.

A pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola 50 évvel ezelőtt, 1968 szeptemberében alakult meg Máté János igazgató vezetésével. Ennek
az eseménynek az évfordulóját nagyszabású, egyéves rendezvénysorozattal ünnepeli a zeneiskola a
2018 tavaszától 2019 tavaszáig.

A tavaly márciusban kezdődött megemlékezéssorozat főbb eseményei közé tartozott a III. Konrád Péter Ütőfesztivál, a Családi Hangverseny, a
„Zenehíd” Vonóstalálkozó, valamint az Évfordulós
Hangverseny.
A rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye volt
a tavaly április 9-én megtartott Művésztanári Hang-

verseny a Zeneiskola Máté János
termében, a Csili Művelődési
Központban megrendezett zenekari hangverseny és Gálakoncert.
Az intézmény október 1-jén rendezte meg jubileumi ünnepi hangversenyét a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet Templomában, melyen Szabados Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket,
és adta át Pesterzsébet Önkormányzata díszoklevelét Balásházi
Bálint intézményvezetőnek, aki
akkor így fogalmazott: – Azok az
értékek, amelyeket iskolánk képvisel, soha nem múlnak el. Pedagógiai feladatunk a szép, jó, igaz
értékek formálása. Pesterzsébet egyetlen művészeti iskolájaként ma mintegy hétszáz gyermeket oktatunk, együttműködünk társintézményekkel, kulturális és szakmai szervezetekkel. A „lajthás” értékek
tanulóink viselkedésében, kultúrájában, egyéni és
közösségi kapcsolataikban gyarapodnak. Azonban
semmit nem érhetnénk el legfontosabb értékeink,
a hit, bizalom, tisztelet és szeretet nélkül.
Az esten a zeneiskola jelenlegi tehetséges növendékei és együttesei mellett felléptek egykori
tanítványok is, akik jelenleg már a zenei élet elismert művészei.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Jubileumi programsorozat a zeneiskolában

A jubileumi megemlékezés idén tavasszal folytatódik. Április 1-jén rendezik meg a Művésztanári Hangversenyt, egy héttel később, április 8-án pedig a Régi növendékek hangversenyét, az elmúlt 50
év történetét bemutató kiállítással egybekötve. Az
eseménysorozat záró koncertje az április 26-ai Zenekari Hangverseny lesz. Április 9-én a Csili Helytörténeti Klubjában Balásházi Bálint intézményvezető tart előadást a zeneiskola ötven évéről.
A rendezvényekre szeretettel várnak minden
érdeklődőt!
Sz.

HITÉLET

2019. január 31.

Enni adok – Enni kapok

Szentek festője

Enni adok doboz használatával bárki segíthet rászoruló embertársain, amenynyiben ételt helyez el az ország számos helyén felállított ételtárolókban. Pesterzsébeten az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom mellett állították
fel a dobozt.

pesterzsébeti Árpád-házi
Szent Erzsébet kórus Szent
Erzsébet szülővárosába, Sárospatakra látogatott el zarándoklat
keretében. A Szent Erzsébet Házban nyitották meg az egyik kórustag,
a textiltervező T. Pálmai Katalin selyemkép kiállítását, amely pünkösdig
látogatható.
A Rajk János atya
szervezte és vezette zarándokút természetesen
nem
maradhatott fellépés nélkül. Homor
Máté
kántor-karnagy Szent Erzsébet életéről, cselekedeteiről szóló dalokat
kutatott elő, és tanított be az énekkarnak. Produkciójukra T. Pálmai Katalin
Selyembe álmodott
szentek című kiállításának megnyitóján
került sor. A kórus
mellett fellépett még
a textilművész férje,
Tóth Károly fuvolatanár, valamint lányuk, M. Tóth Eleonóra fuvolaművész. A megnyitón Dr. J. Újváry Zsuzsanna, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem docense kiemelte: Katalin
virágokat, fákat, hitvallást, szenteket ábrázoló selyemképei különleges
ihletettségűek. Mindegyikből sugárzik az isteni teremtőerő magasztossága. Művészeti hitvallása így szól: a
szépet, a jót keresem és látom mindenben, melyet selyemre próbálok

Segíteni vágyó civilek
A kezdeményezés 2017-ben
vett újabb lendületet, amikor a ReFormáló Egyesület Budafokon, Rózsavölgyben és Halásztelken helyezte ki Enni adok – Enni kapok dobozait. Az egyesületet Smudláné Fazekas Margit és barátai hozták létre. Több éves vágyukat valósították
meg az ételosztó dobozokkal.
Kezdetben baráti társaságuk fogott bele az élelmiszergyűjtésbe és
adományozásba. Első ízben a vörösiszap-katasztrófa idején segítettek. Akkor két teherautónyi adományt gyűjtöttek össze. Aztán Margit meglátott egy zöld dobozt, és
nyomban eldöntötte, ilyen kell nekik is. A szándékot tett követte, létrehozták a Re-Formáló Egyesületet.
Dobozaikba bárki tehet élelmiszert,
a szükséget szenvedők pedig kivehetik azt.

Erzsébeti ételdoboz
„Annyit vegyél, amennyire szükséged van.” „Ne legyen romlandó élelmiszer.” Ezekre figyelmeztet
többek között a Pesterzsébeti Főplébánia Templom tövében álló,
Bernhard Károly és Beck Rita házaspár készítette Enni adok doboz felirata. A házaspár nem kizárólag elkészíti az élelmiszertárolókat, de
azokkal felkeresik az önkormányzatokat, hogy segítsenek kihelyezésükben. Pesterzsébet Önkormányzata
készségesen mondott igent. A Gyermekjóléti Központ oldalán helyezték
el a dobozt. Azonban mivel az intézményt rászorulók keresik fel, így az
ételtartó feltöltése rendre elmaradt,
ráadásul felújították az épületet.
Búza Judittól, a központ családgondozójától jött az ötlet, hogy a do-

bozt vigyék az Árpád-házi Szent Erzsébet templom mellé. Czap Zsolt
plébános nyomban támogatta az elképzelést. Hogy megóvják a 110 esztendős épületet, Judit férje állványt
készített, arra helyezték a templom
tövében az Enni adok – Enni kapok
dobozt.

Valami mindig akad az
ételtartóban
Judittól megtudtuk: a karácsonyi
időszakban folyamatosan tele volt az
élelmiszerdoboz.
– Kiporciózva várta a rászorulókat több adag töltött káposzta,
mindegyikhez csomagolt műanyag
evőeszközökkel – emlékezett.
Szerencsére azóta sem árválkodik
üresen soha.

Mit tegyünk a dobozba?

– Amikor legutóbb néztem, kekszet tett bele valaki, de kenyér vagy
konzerv mindig található benne –
árulta el a szociális munkás, majd
hozzátette: fontos figyelni, hogy tartós élelmiszereket helyezzenek el
benne, mivel például a nyári időszakban sütni fogja majd a nap, és
nagyon felmelegszik.
A plébániai hirdetések sorában
erre fel is hívták a figyelmet: „Akik
szeretnének ily módon is adakozni,
őket arra kérjük, hogy a dobozba elsősorban tartós élelmiszert (lisztet,
olajat, konzerveket) tegyenek, és írják rá, mikor tették a dobozba a csomagot. Továbbá kérjük minden testvérünket, hogy ha a környezetükben
olyan emberrel találkoznak – akár az
ismerőseik körében, akár az utcán –,
akinek ez segítséget jelenthet, tájékoztassák őket erről a lehetőségről.”
D. A.
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Magyarország első ételdobozát
2012-ben szerelték fel a pécsi Irgalmas Betegápoló Rend Rendháza és
Kórháza kerítésére, Morvay Imre,
Pió atya kezdeményezésére. Ezzel indult a „zöld dobozok” története. A
név onnan való, hogy zöldre festett,
amolyan üvegajtós almáriumokat állítottak ki országszerte.
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átültetni és így megörökíteni. A selyemfestészet áll hozzám a legközelebb, ebben tudok a legjobban kiteljesedni. Hiszem, hogy a „szép” az
emberi lélekben harmóniát teremt.
A következőkben Bakos Veronika, az énekkar tagja méltatta az alkotó három művét, Szent Erzsébet
portréját, a pesterzsébeti Árpád-házi

Szent Erzsébet templomot ábrázolót,
illetve az Erzsébet teret megörökítőt.
Mint kiderült: ez utóbbit húsvéti kóruséneklésüket követően alkotta.
– A sötét felhőkben egy fehér angyali szilf sejlik – fogalmazott Bakos Veronika. – Ez a kép nekem a
templom kisugárzásának és az onnan
hangzó ünnepi zenének lélekemelő,
környezetet tisztító hatását tükrözi.
D. A.

ÉVGYŰRŰK
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Szépkorúak köszöntése
Dunaszentgyörgyön látta meg a
napvilágot Halász Józsefné 1928.
december 18-án. Mint megjegyezte: egy református faluban. Földművesek voltak már ősei is, szülei nem
léptek be a tsz-be, így elvették földjüket. Férjével szülőfalujában ismerkedett össze.
– Nem volt valami romantikus
szerelem, együtt nőttünk fel, kis falu

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A tavalyi esztendő végén és az idei
kezdetén három erzsébetit köszöntött az önkormányzat kilencvenedik
születésnapjuk alkalmából.

kájára vigyázott. Az a bizonyos kert
nem volt kicsi, nagy szőlőből és tágas gyümölcsösből állt, mint elárulta: csak francia barackfából volt 18
darab.
Ma már külön lakásban él, ablaka
a zebrára néz.
– Nagyon élvezem, mint falusi, ahogy járnak a népek egész nap
ide-oda.
Ugyanakkor sajnálta otthagyni a
falut, ami azóta is hiányzik neki.
Szente Ferencné Fehér Anna
Mária néven született 1928. december 21-én Soroksáron. Ott végezte

tet és a hivatástudat jellemezte. Mai
napig teljes szellemi frissességgel bír,
szeret olvasni, zenét hallgatni. Férje
építészmérnök, közgazdász volt, Erzsébet leánya ének-zene szakos tanár, karvezető, Dóra unokája jogtanácsos. Családja nagy szeretettel veszi körül.
A Viharsarokban jött világra
Breznai János, Végegyházán, 1929
első napján. Közel négy évtizede él
Pesterzsébeten. Munkás életét cipészsegédként kezdte Mezőhegyesen, a fővárosban már közalkalmazottként folytatta pályafutását. Egészen negyvenhét esztendős koráig,
amikor egészségi okok miatt nyugdí-

Breznai János
Halász Józsefné
volt az, ahol a fiatalok udvaroltak
egymásnak, táncolni és templomba
jártak – emlékezett.
Mivel földjüket államosították, a
paksi konzervgyárban vállalt munkát fia születéséig, attól fogva 14
esztendőn keresztül bedolgozóként

polgári tanulmányait. 16 évesen ismerte meg későbbi férjét, akivel 63
évet élt együtt házasságban, immáron hetedik éve özvegy. Érettségi
után egészségügyi főiskolát végzett.
1953-tól a pesterzsébeti szakrendelő
sebészeti osztályán dolgozott főnő-

Szente Ferencné
szőtt, méghozzá olyan színvonalon,
hogy ma is büszkén mutogatja alkotásait. Egyetlen gyereke Budapesten
tanult, aki 2006-ban felköltöztette a fővárosba, mondván, 80 évesen
ne dolgozzon már a kertben, ráadásul megépült erzsébeti házuk. Attól
kezdve az akkor egy esztendős uno-

vérként, majd pár év múlva a rendelő főnővére lett. Jelen volt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház alapkőletételénél, majd annak 1980-ban történő
átadását követően nyugdíjba vonulásáig a kórház intézetvezető főnővér-helyetteseként dolgozott. Munkáját mindig az emberek iránti szere-

2019. január 31.
jazták. A tétlenség helyett egy iskolában vállalt munkát.
– Részt vettem az 1954-es nagy
dunai árvíz elleni védekezésben,
amiért elismerést kaptam a Minisztertanácstól – mondta el, és hozzáfűzte: közéleti tevékenységéért Erzsébeten is elismerésben részesült.
Hobbija a kertészkedés volt, őszibarackot termelt, megesett, hogy
két kertben egyszerre. Lánya külföldön él, unokája Magyarországon,
így ő látogatja rendszeresen. Közösségi emberként napközben a kerület egyik nyugdíjas klubjában keresi
a társaságot.
D. A

KARÁCSONY

Ünnepváró
az idősek otthonában
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Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat idén
is műsorral és karácsonyi
csomagokkal kedveskedett a Virág
Benedek utcai Idősek Otthona öszszes lakójának.
Az időseket Juhász Lajosné nemzetiségekért is felelős alpolgármester
köszöntötte az immár hagyományos
karácsonyi köszöntésen. – Nagyon
szívesen jövünk Önökhöz, számunkra is öröm, hogy évről évre itt lehetünk. Úgy gondolom, az ilyen alkal-

Nagycsaládosok karácsonya
December 15-én ötven kerületi nagycsaládot ajándékozott meg karácsony alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata.

makkor egy pici fényt tudunk az életükbe csempészni. A karácsony még
csak most következik, remélem, szépen meg tudják majd ünnepelni akár
itt, akár családtagjaik körében – fogalmazott.
A műsort követően Juhász
Lajosné, Nagy Karolina, Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Marosiné Benedek Ildikó nemzetiségi referens átadta a csomagokat, és beszélgetett az
otthon lakóival.
y.a.

A Csili Művelődési Központ színháztermében rendezett ünnepségre
érkező gyerekek egy-egy csokit kap-

tak, majd Szabados Ákos köszöntötte a meghívottakat, kívánt nekik áldott karácsonyt és békés, boldog újesztendőt. A polgármester ezt követően a családok képviselőinek vásár-

Béke és szeretet

lási utalványt és 1-1 doboz szaloncukrot adott át.
A gyermekek szórakoztatására
meglepetésműsorral is készült az önkormányzat, a kicsik Fabók Mancsi
Bábszínháza „Ha betér az égi király”
című betlehemes játékát nézhették
meg.

Az előadás után a kijáratnál Kovács Eszter alpolgármestertől 1-1,
gyümölcsöket és édességet tartalmazó csomagot vehettek át a családok.
y.a.
nak. Kívánom mindenkinek, hogy a
szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket!
A műsorban a Lajtha László
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, valamint a Lázár
Vilmos Általános Iskola Hangyabanda csapata is fellépett. A sztárvendégek Bódi Guszti és Bódi Margó vol-

Negyedik alkalommal tartotta a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat évzáró ünnepségét a Csili Művelődési Központ színháztermében. A december 18-ai rendezvényen a gyerekeknek hagyományosan Mikulás-csomaggal, a családoknak pedig tartósélelmiszer-csomaggal kedveskedtek.

ben gazdag újévet a résztvevőknek.
Köszöntőjében Juhász Lajosné alpolgármester, az évzáró ünnepség védnöke elmondta: – Nagy öröm szá-
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Az ünnepséget Szabados Ákos
polgármester, a program fővédnöke
nyitotta meg, kívánt jó szórakozást,
áldott, békés karácsonyt, egészség-
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momra, hogy immár negyedik alkalommal tudjuk megrendezni az ünnepséget, amelyben főszerepet vállalt Lakatos Attila, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, és az
egész önkormányzat. Mint nemzetiségekért felelős alpolgármester évek
óta figyelemmel tudom kísérni munkásságukat, amely során idén is nagyon sok és színes programot sorakoztattak fel, számos elismerésre
méltó kezdeményezést indítottak út-

tak, őket az Amaro Suno együttes
követte a színpadon.
y.a.
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Kovács Eszter köszöntőjében elmondta: – Azt, hogy manapság mekkora érték, ha valaki ennyi időt képes
egy helyen eltölteni, úgy gondolom,
nem kell külön ecsetelnem. Az ilyen
jellegű rendezvények azért is fontosak, mert a kerületben tevékenykedő orvosoknak
lehetőségük nyílik egymással találkozni, kötetlenül beszélgetni.
Az alpolgármester ezt
követően átadta Szabados
Ákos polgármester ajándékát, majd kívánt a további évekre jó erőt és
egészséget.
Rurik doktor a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház urológiai osztályáról érkezett
körzeti orvosnak a Vörösmarty utcai rendelőbe. A
váltást megelőzően éveken át ügyelt körzetben,
és az ott tapasztaltak hatására döntött úgy, hogy
urológiai praxisát háziorvosira váltja, mivel, mint mondta, ez
utóbbi sokkal emberközelibb és kevésbé technológiafüggő. Ezzel együtt
nem teljesen vált meg az urológiától,

2019. január 9-én volt éppen három évtizede annak, hogy dr. Rurik Imre háziorvos elkezdte praxisát a Vörösmarty utca 5. szám alatti rendelőben. Ez alkalomból január 11-én jubileumi ünnepséget tartott, melyre meghívta a rendelő
régi és jelenlegi orvosait, asszisztenseit, egykori kórházi kollégáit, barátait, a
kerület egészségügyi intézményeinek dolgozóit. Pesterzsébet Önkormányzatát
az egészségügyi ágazatért is felelős Kovács Eszter alpolgármester képviselte.

A kötetlen és vidám hangú összejövetelen Rurik doktor először is bemutatta egymásnak és üdvözölte a
megjelent több tucat vendéget – köz-

tük három korábbi egészségügyi minisztert –, és a meghívottakkal kapcsolatban egy-egy régi kedves emléket
is felidézett.
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Három évtizede a kerület egészségügyében
1989 után még két-három évig ügyeletet vállalt a Dél-pestiben, és a mai
napig rendszeresen részt vesz tanfolyamokon, továbbképzéseken, hogy
szinten tartsa szakorvosi képzettségét,
emellett a mai napig andrológiai és
foglalkozás-egészségügyi magánrendelést is tart.
A háziorvost az elmúlt tíz évben
betegei kevesebbet látták a rendelőben, hiszen 2008 nyarán a Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének vezetőjévé nevezték ki. Egyetemi tevékenységéről így beszélt: – Egy ilyen öreg orvosnak már tanítania kell a fiatalokat,
megpróbálni nekik átadni legalább a
jót és hasznosat. Bár úgy látom, a mai
fiatalság kissé más mentalitású, beleértve az egyetemi hallgatókat is, mint
az én időmben volt, jól szót tudok velük érteni. Ennek a korosztálynak varázsa van. Pácienseim pedig azokon a
napokon is jó kezekben vannak, amikor vidéken vagyok. Helyettesítőm,
dr. Tóth Kovács Krisztina nagyon jó
szakember, ráadásul nálam türelmesebb, kedvesebb, és a férfibetegek is
szívesebben járnak hozzá – tette hozzá mosolyogva.
Sz. A.

Tüdőgyulladás-járvány Pesterzsébeten
meg, amelyik egy egész életre és tizenhárom baktérium ellen szól, ráadásul
idősek számára is adható. Mi több, olcsóbb, mint a betegség lefolyása alatt
a kezelésre szánt gyógyszerek ára.
A tüdőgyulladás bakteriális fertőzés, leggyakoribb a Streptococcus

A doktornő elmondta: az eltelt huszonöt esztendős pályája alatt nem diagnosztizált ilyen nagy számú tüdőgyulladást; karácsony óta szinte nap
mint nap találkozik egy-egy esettel.
Mint felvilágosított: olyan tüdőgyulladás-járvány van, amely esetében
két hét alatt sem tudja meggyógyítani betegeit, holott a manapság rendelkezésre álló kiváló gyógyszerekkel
a gyógyulásra elég lenne egyetlen hét.
– A két hét múlva visszajövőknél
még mindig csecsemő-, illetve kisgyermektenyérnyi a tüdőgyulladás –
árulta el, és hozzáfűzte: minél idősebb
valaki, annál kevesebb a tünet, az ő
esetükben hallgatózással, röntgennel
állapítható meg a betegség.
Füllel az elején és végén hallható
a jellemző tünet, a crepitatio, azaz egy
olyan hang, mint amikor a fülünknél

összedörzsöljük hajunkat. Ennek okául Szabó Zsuzsa a váladékot jelölte
meg, amit a tüdőhólyagocskák termelnek. Ez adja a sajátos hangot. Később, amikor a hólyagok gennyel telnek meg, csak kopogtatással lehet diagnosztizálni, és majd gyógyuláskor,
ha újra nyílnak a hólyagocskák, hallható ismét.
Ijesztőnek hangzik, és a doktornő
figyelmeztetett: ma is halálos betegségnek tekinthető a tüdőgyulladás. A
legveszélyeztetettebbek a legkisebbek
és a legidősebbek, illetve akik krónikus alapbetegségben szenvednek,
mint például cukorbetegség, szív- és
érrendszeri, vagy tüdőbetegség.
– Ők valóban kis híján meghalhatnak, ha nem kapnak megfelelő terápiát – fogalmazott az orvos, aki megjegyezte, hogy vadonatúj oltás jelent
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Nem elég, hogy menetrend szerint megérkezett hazánkba az influenzajárvány,
ráadásnak Pesterzsébeten a tüdőgyulladás járványos megbetegedése is felütötte a fejét. Dr. Szabó Zsuzsanna, a Virág Benedek utcai rendelő családorvosa számolt be tapasztalatairól, beszélt a betegség tüneteiről, gyógyításáról és veszélyeiről.

pneumoniae, a Streptococcus pyoganes és a Staphylococcus aureus felelős a fertőzésekért.
– Cseppfertőzéssel terjed, elég, ha
valaki beleköhög a tenyerébe, majd
megfogja a bolt kilincsét, a következő, aki belép, nyilván nem fertőtleníti a kezét, mivel nincs
tudomása a baktériumokról – magyarázta a
doktornő.
A tünetek, amelyek
esetében mindenképpen forduljunk orvoshoz: hátfájás, magas
láz, hidegrázás, köhögés. – Ez utóbbi először
fájdalmas, később hurutos – így Szabó Zsuzsanna.
Aki elhanyagolja,
az akár meg is halhat,
ami vélhetően elegendő indok arra, hogy
mindenképpen ellátogasson a körzeti orvosához.
D. A.
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Fűtés és egészség

M

a a légszennyezettség az
egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. Az elmúlt években elkészített országos légszennyezőanyag-kibocsátási adatok szerint napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához a
legnagyobb mértékben, több mint
80 százalékkal a lakossági fűtés járul
hozzá. A szállópor az az anyag, amely
növeli az asztma, a szív- és érrendszeri, a légzőszervi megbetegedések,
a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Korántsem mindegy tehát, hogy
mivel és hogyan fűtünk.

Nem mindegy tehát, hogy milyen minőségű az a levegő, amit beszívunk. A szakember szerint hazánk levegőminőségének állapota
általánosan jónak mondható; bizonyos légszennyező anyagok (például
szén-monoxid és kén-dioxid) esetén
az elmúlt évtizedben jelentős javulás, egyes anyagok esetén (szálló por,
nitrogén-oxidok) stagnálás, romlás
következett be.
A kisméretű szálló por növeli az
asztma, a szív- és érrendszeri, a légzőszervi megbetegedések, valamint
a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Különösen veszélyeztetettek az
idős emberek, a kisgyermekek és a
csecsemők.

Kampány
A probléma nagyságát mutatja,
hogy az Agrárminisztérium külön
weboldalt hozott létre az idén őszszel is elindított Fűts okosan! kampányához, amely felhívja a figyelmet
a szilárd tüzelőanyagok veszélyeire,
a lakossági hulladékégetés tilalmára
és káros hatásaira, emellett a honlapon elérhető az összes, a helyes fűtési
technikával kapcsolatos információ.

Tenni kell
Egy nemzetközi vizsgálat eredményei szerint az antropogén forrásból
származó kisméretű szálló pornak
való kitettség Európában átlagosan
8,6 hónappal rövidíti meg egy ember
életét. Ez az érték országonként eltérő, Finnországban 3, Belgiumban 13
hónap – olvasható a pm10.kormany.
hu oldalon. Éppen ezért a kormány
még 2011-ben hozott határozatot a
kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról.
Ennek részeként a lakossági (háztartási) szektorban a legfontosabb
célkitűzések a megfelelő lakossági
fűtés, a kerti hulladékok égetésének
korlátozása és az épületek energiahatékonyságának növelése.

Amit belélegzünk

Mivel fűtsünk?
FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT/MTI

Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból legveszélyesebbnek tekintett kisméretű
részecskekibocsátás elhanyagolható, a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű káros anyag
kerülhet a levegőbe – olvasható a
futsokosankampany.hu oldalon.
Dr. Béres András, a Herman
Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője „A megfelelő tüzelés, fűtés szerepe a környezetvédelemben” című
előadásában elmondta: átlagos terhelés mellett 1 perc alatt 16-szor veszünk levegőt, ekkor 0,5 liter levegőt
szívunk be és lélegzünk ki.. Ez azt jelenti, hogy napi „fogyasztásunk” 15
kilogramm levegő.

A tüzelőanyag minél tökéletesebb elégetésével csökkenthető a
felhasznált tűzifa mennyisége, és
megvalósítható a kis légszennyezőanyag-kibocsátású, környezetkímélő
üzemeltetés is.
A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. A Fűts okosan! kampány
ajánlása
szerint amennyiben szén vagy fa
között kell választanunk, inkább a fát preferáljuk. Ha vi-
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nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő
égetése több mint
15 éve jogszabályilag tilos. Csak a kezeletlen fa és a papír az, amit elégethetünk.

Kint se!

Mit ne égessünk?

Dr. Béres András
előadásában
arra is kitért, hogy kerüljük a kerti és
egyéb hulladék égetését is. (Ez egyébként Budapesten, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelet értelmében 2011. december 1-je óta tilos.)
Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égetésével
annyi szálló por keletkezik, mint 250
autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. – A kültéri égetés miatt
hazánkban az ember élete a jelenlegi szennyezési szint mellett átlagosan
6-8 hónappal rövidül – hívta fel a figyelmet a szakember.
Az égetés alternatívája a komposztálás, amelynek hasznát – környezetvédelmi előnyei mellett – mi
is élvezhetjük, hiszen az elkészült

A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok.
A nem megfelelő körülmények között az égetés során keletkező légszennyező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon
közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget, hiszen a felszabaduló
erősen mérgező hatású vegyületek saját magunkra és
környezetünkre is ártalmasak, de tüzelőberendezésünket is tönkreteszik.
Ezért Magyarországon a hulladékok

tápanyagjavító anyagot saját kertünkben fel tudjuk használni.
S. Z.

szont úgy döntünk, hogy a szenet
választjuk tüzelőanyagként, gondoljunk arra, hogy az olcsóbb, de roszszabb minőségű (magasabb kéntartalmú) barnaszenek és lignit használata során okozott légszennyezettség
is nagyobb.
A fa az emberiség történelmében
a legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen
használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nemcsak kevésbé szenynyezzük a levegőt, illetve veszélyeztetjük saját és családunk egészségét,
hanem a fűtési költségeket is jelentősen csökkenteni tudjuk.

Egy tavaly februárban az Agrárminisztérium által készített reprezentatív közvélemény-kutatás
szerint az emberek a legfőbb környezetvédelmi problémának a légszennyezést tartják. Nem érzik viszont ebben a saját felelősségüket,
a válaszadók kétharmada az ipart
jelölte meg a szennyezettség forrásaként. Pedig fordított a helyzet,
mivel 80 százalékban a lakossági
fűtés okozza a kisméretű szálló por

szennyezését a levegőben. Az ipar
csupán 5 százalékkal járul hozzá a
szennyezéshez, hiszen az ipari létesítmények a környezetvédelmi hatóság engedélye mellett szigorúan
szabályozott technológiával, szűrőberendezésekkel működnek.
A közvélemény-kutatásból az is
kiderült, hogy saját bevallásuk szerint a megkérdezettek 14 százaléka fűt hulladékkal, annak ellenére, hogy ezt tiltják a jogszabályok.

KULTÚRA
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Fél évszázad képzőművészet
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató hosszabb távú tervei közt szerepel,
hogy megismertesse az egyes képzőművészeti műfajokat a látogatókkal.
A közelmúltbeli látványos gobelin
tárlatot követően most az üvegművészetre került sor. Az igazgató elárulta:
a magyar üvegművészek nemzetközileg igen elismertek, mint például a
közelmúltban elhunyt Bohus Zoltán,
vagy Lugossy Mária, aki már szintén
nincs köztünk. Ennek dacára igen ritkák a műfajt nagyközönség elé táró kiállítások, mert értelemszerűen muszáj
biztosítani a kiállítási tárgyakat, amik
önmagukban sem olcsók, és biztosítási díjuk sem alacsony. A művészettörténész hozzáfűzte: a műtárgyak magas
értéke magyarázható elkészítésük bonyolultságával, munkaigényességével.
Éppen ezért egyéves egyeztetés előzte meg a tárlatot, lévén az alkotók eladhatják műveiket, vagyis olyan idő-

pontot kellett találni, amikor a meghívott művészek rendelkeztek kiállítható műalkotásokkal.
Az 1930-ban született Varga László grafikusművész alkotómunkájában
kiemelt szerepet foglal el Franz Kafka.
– Magas életkorát meghazudtolóan fiatalosak a munkái – mondta el
D. Udvary Ildikó.
Erről megbizonyosodhatunk, hiszen legújabb plasztikái is kiállításra
kerülnek grafikái mellett. Ezen munkái újrahasznosított használati tárgyakból alkotta.
– Az idei esztendő fő csapásiránya a helyi művészek bemutatása,
illetve az emlékkiállítások rendezése – mondta a múzeumigazgató.
Ennek szellemében a Helytörténeti
Múzeumban a 150 esztendeje született Nagy Sándorra emlékeznek, illetve a 110 éves Szent Erzsébet plébániatemplomra.

Márciusban a köztünk élő legenda, Tóth József Füles fotókiállításán nosztalgiázhatunk az általa meghonosított műfaj, a reklámfotó klasszikus darabjaival.
Majd következik az 50. Tavaszi Tárlat. E kerek szám önmagában kuriózum, hiszen alig létezik olyan hely, ahol fél évszázada folyamatosan tartanak Szalonokat, ráadásul az eddigi díjak
mellett idén, a múzeum kiemelkedő színvonalú működésére tekintettel, a Magyar Művészeti
Akadémia 250 ezer forintos elismerést ajánlott fel. A tárlat nemcsak egy hónapig, hanem nyáron Készül az üvegművészeti kiállítás
is látogatható lesz, július végéig.
A Gaál Imre Galéria 30. születés– Teljesen más arcát mutatnapjára gyerekrajz-pályázatot hirdet- ja majd meg a művésznek, mint az
nek, emlékkiállítással tisztelegnek a állandó kiállítása – fogalmazott D.
két esztendeje elhunyt Meszlényi Já- Udvary Ildikó.
November végén pedig a Gaál
nos szobrászművész előtt. A későbbiekben Czétényi Vilmos olyan ké- Imre Galéria emeleti terében „Tél
peivel ismerkedhetünk meg, ame- öblén távol ring” címmel idézik meg
lyek többsége még sosem került ki- az egykori karácsonyokat.
DIA
állításra.

Folyamatos fejlődés, bővülő repertoár
A zeneiskola zenetanáraiból, az oda járó gyerekek
szüleiből, barátokból, ismerősökből verbuválódott
Vox Musica Kamarakórus alig másfél éve alakult,
mégis már nemzetközi sikert is magáénak tudhat.
Az igényes muzsikát kedvelők, ahogy tavaly, úgy
idén is többször találkozhatnak majd velük kerületi rendezvényeken.

A kórus vezetője Balásházi Bálint, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
aki zenetanárként több mint tíz éves gyakorlattal
rendelkezik kórus- és zenekarvezetés terén.
– Bár mindössze másfél éve alakultunk, soksok meghívást és fellépési lehetőséget kaptunk.

Szeptemberben a Reformkori Napon léptünk fel,
majd október 1-jén közreműködtünk a Zeneiskola 50 éves Jubileumi Hangversenyén. Jászberényben az Országos Kossuth Népzenei Találkozón is
szerepeltünk. Novemberben kórusunk és a zeneiskola közösen rendezte Pesterzsébeten az I. Kórusfesztivált és Kamaraestet, amelyre hét kórus kapott
meghívást. Ez nemcsak hangverseny, hanem szakmai nap is volt az együttesek számára, zsűrivel, értékeléssel. November végén a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskarral közösen vettünk részt Rossini: Kis
Ünnepi Mise című művének előadásaiban, a Műegyetem Szimfonikus Zenekara közreműködésével.
Decemberben felléptünk az Erzsébet Napok keretében megrendezett
Egyházzenei Kórushangversenyen, majd
Adventi Koncertet
adtunk a Gaál Imre
Galériában – sorolta az eseményeket
Balásházi Bálint.
A
kórusvezető
büszkén említette,
hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb
sikerét a IX. Muzsika Hídja Nemzetközi Kórusfesztivál „Kiemelt arany díja” jelentette számukra,

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Kortárs Magyar Üvegművészeti kiállítással nyitotta idei évadát január 23-án a
Gaál Imre Galéria, ahol január 30-ától Varga László Kafka világa ihlette grafikái is láthatók.

melyet a versenyen a Vox Musica egyedüliként érdemelt ki.
A hétköznapokról, a próbákról így beszélt:
– Csapatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre és a muzsikálás örömének átadására. Több, fellépéssel egybekötött kiránduláson is
részt vettünk. Célunk, hogy hangzásban folyamatosan fejlődjünk, szeretnénk minőségi élményt nyújtani közönségünknek. Repertoárunk folyamatosan
bővül, a klasszikus műveken túl szívesen éneklünk
igényes modern, valamint kortárs műveket is.
A kamarakórust legközelebb Pesterzsébeten tavasszal láthatják, hallhatják az érdeklődők; egy
kiállításmegnyitón, majd áprilisban a zeneiskola
Művésztanári Hangversenyén lépnek fel. Ott lesznek a Csili hagyományos Országos Népzenei Találkozóján is, májusban pedig várhatóan közös hangversenyt adnak egy zenekarral. A kórus nyáron vidékre utazik, ahol kirándulással egybekötött koncerten szerepel majd.
s.z.
A pesterzsébeti Vox Musica Kamarakórus
szeretettel vár lelkes, énekelni tudó, csatlakozni vágyó tagokat a férfiszólamaiba. A próbák – melyeket csütörtök esténként tartanak
a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában
– vidám hangulatban, barátságos légkörben,
minőségi munkával telnek.
Az érdeklődők a zeneiskola elérhetőségén, a
+36 30 357 9826-os telefonszámon
kaphatnak további felvilágosítást.

2019. január 31.
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Premier a Csili Alsóállomáson

– Mit érdemes tudni a zenekarról?
– A zenekar 2016 óta létezik,
azonban a jelenlegi felállás tavaly
szeptemberi. Jelenleg két gitárossal
játszunk, a régiek közül az énekes,
Mike és Balog Attila maradtak velünk. Az előd együttes a G-Project
volt, amelyben erzsébeti roma muzsikusok játszottak blues és rock zenét.
Egyik gitárosuk Sárközi Pál volt, aki
Deák Bill Gyulával muzsikált régebben. Az átalakulás után új nevet kerestünk, mivel a G, azaz gypsy már
nem teljesen igaz. A tribute jelzőt
pedig azért használjuk, mivel a hetvenes évektől napjainkig játszunk
régi és új rock slágereket: például
Joe Bonnamassa, Joe Cocker, Eric
Clapton, Jimi Hendrix klasszikusokat.
– A névsorból arra következtetek elég jók lehetnek a gitárosaitok...
– Egyikük modern rockos zeneiséget követ, másikuk régebbi stílusban, blues stílusban játszik.
– Nyilván kedvelitek a felsorolt
előadókat, amiből azt gyanítom,

vélhetően nem húsz év a banda átlagéletkora.
– Basszusgitárosunk 24 éves.
– Akkor mellétrafáltam...
– Nem, ő egyik zenész barátunk
fia, amúgy ötven-hatvan esztendősek vagyunk.
– Igyekeztek korhű módon előadni a nótákat, vagy saját képetekre alakítjátok?
– Ez utóbbi.
– Sok nagy rocksláger esetében
a közönség pont azt szeretné hallani, hangról hangra, amit a lemezről ismer.
– Sok előadó maga is állandóan
másképp és másképp játszotta számait. Míg például a Sweet Home
Chicago-t más ritmusban, nem
shuffle-ban, ami a fekete muzsikusok zenéjét jellemzi, tehát rockosan
adjuk elő. Természetesen nem távolodunk el nagyon az eredeti számoktól, hiszen azok éppen azért lettek
világslágerek, ahogyan megszólaltak.
– A gitárszólamok, riffek, szólók, hangzás mellett nem elhanyagolható az ének a rockban.
Elég gazdag a repertoárotok, ami a

frontemberre nem kis terhet rak,
hangterjedelem, stílus, hangszín
szempontjából. Bírja?
– Mike-nek már a beszédhangja is
rekedtes, érces. Amúgy a számok zömében az énekdallamok kvinten belül mozognak, nincsenek nagy ívek,
nagy hangközök.
– Nyilván nem ez az első bandája semelyikőtöknek, igaz?
– A nyolcvanas évektől mindegyikünk sok zenekarban játszott,
nem kizárólag amatőrökben, akadt
köztünk félprofi is. Akkoriban, a
hatvanas évekhez hasonlóan rengeteg együttes alakult, és rengeteg helyen léphettünk fel, nagy helyeken
is, ahol azok játszottak, akiknek a
koncertjeire jártunk.
– Másrészt akkor
indult a punk és a
new wave, háttérbe
szorítva a rockot.
– Lehet, hogy ezért
nem futott be egyikünk sem, mi ragaszkodtunk az általunk
kedvelt hard rockhoz. Évtizedekig erőltettük, amíg megcsömörlöttünk. A dolgos
évek után viszont már
nem bírtuk tovább,
újra kellett kezdeni.
– Temethető a
műfaj?
Gondolok
arra, hogy a hatvanas-hetvenes években
megszületett
minden fontos alkotás, a nyolcvanas
évek elején néhány
maradandó,
azóta
szinte semmi komoly.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Az egykori G-Project két alapítója, Balogh Attila gitáros és Horváth Elemér Mike énekes jelentősen újraformálták az együttest, és Murzsa Attila gitáros, Dudás Zoltán basszeros, valamint a dobos Jacsó András társaságában
12 nótából álló műsort állítottak össze. A New Project Tribute Rock Band, a
G-Project hagyományait folytató, blues-rock klasszikusokat felvonultató, bemutatkozó fellépése hangos sikert aratott az Alsóállomáson. Jacsó Andrással beszélgettünk.

– Pont a nyolcvanas évtizedben
indult útnak egy új generáció.
– Ilyen fajta muzsikát játszó
együttes elég sok tolja manapság.
– Nem baj az, nagyon jól mennek. A közönség nem azt méregeti,
melyikünk a jobb, a kedvenc zenéiket akarják hallgatni. Ma már nem
a hatvanas-hetvenes éveket írjuk,
amikor művészetté vált a műfaj, ma
jól akarják érezni magukat az emberek. Nekünk pedig jólesik játszani
ezeket a számokat.
– Jegyezzük meg, hogy a bélyeggyűjtés jóval olcsóbb hobbi a zenélésnél.
– A hobbit nem szabad a pénzzel
egy mérlegre tenni. Ha rátennénk,
akkor senkinek nem lenne hobbija,
mert mindig lehet másra, fontosabbra költeni. Mi nem isszuk, nem mulatjuk el, ha van egy kis megtakarításunk, akkor dobverőre, gitárhúrra
költjük, ha pénzt kapunk a fellépésért, akkor abból tudjuk finanszírozni a költségeket. Persze jó hangszert
venni tényleg nem három forint. A
közönség pedig elvárja, hogy elfogadhatóan szóló hangszereken játszszon a zenekar.
– Digitális világban élünk, követitek a trendet?
– Analóg erősítőkön és hangszereken muzsikálunk.
– Reményetek szerint hány fellépésetek lehet évente?
– Szeretnénk havi két-három bulit lejátszani, hogy biztosítani tudjuk
a működésünket. Mellette természetesen mindegyikünknek van polgári foglalkozása. Igyekszünk nullára,
vagy minimális költségráfordításra
kihozni ezt a hobbit.
Ditzendy Attila
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Adventi vásár volt a Hajós suliban Ha össze tudunk fogni…

A

Hajós Alfréd Általános Iskola december közepén tartott hagyományos adventi vására évről évre nemcsak az iskola diákjait és a szülőket,
hanem sok más kerületi lakost is csalogat sokféle árujával, jó hangulatával. A tavaly év végi vásár újdonsága volt, hogy nem az iskola épületén belül, hanem az
intézmény előtti parkos területen állították fel a standokat, asztalokat, sátrakat.
A jó hangulatról az autentikus decemberi hidegben sürgő-forgó árusok és
vásárlók, a kellemes karácsonyi zene, a forró tea, a
sok-sok mosolygás és nevetés gondoskodott. A rendezvény lebonyolításában
nem csupán az intézmény
dolgozói, hanem szülők és
diákok sokasága is lelkesen
részt vett. Az érdeklődők
jellemzően nem távoztak
üres kézzel, hiszen rengeteg szép, különleges, kézzel gyártott ajándéknak
való játék, dísztárgy, hasznos otthoni kellék és finomság közül válogathattak.

A vásárból befolyt adományokat az iskola saját osztályainak fejlesztésére és a gyerekek programlehetőségeinek bővítésére használja

fel. A nagy sikerre való tekintettel
pedig biztos, hogy jövőre újra megrendezik a kerület legjobb sulis vásárát.
Juhák Tamás

Könyvgyűjtés

A

Pesterzsébeti
Kerekerdő
Óvoda évek óta segíti, támogatja az intézménybe
járó rászoruló családokat, amely leg-

inkább decemberben teljesedik ki.
Ilyenkor titkon összehozzuk az adományozókat a rászorulókkal. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy részt veszünk
a Jobb Veled a Világ Alapítvány, a Libri Könyvesbolt
és a Mesekő Alapítvány által meghirdetett jótékonysági akcióban. A november
5-e és december 9-e között
tartott kampány alatt sok
jó könyvet sikerült a szülők
bevonásával összegyűjteni,
melyet aztán a gyűjtőponton leadhattunk. Óvodásaink minden könyv mellé
egyedi könyvjelzőket is készítettek.
Az akcióban több mint
14 ezer könyv gyűlt össze,
melyhez mi is nagyban hozzájárultunk. Köszönjük az
adományokat, remélhetőleg
jövőre is lesz hasonló „boldogító jó cselekedet”.
Tiglman Ágnes

A

kár családi házban, akár
társasházban lakunk, mindkét féle otthonnak vannak
előnyei és vannak hátrányai. A társasházakban számos szabályhoz kell
alkalmazkodni, megjelenthetnek a
konfliktusok, a közömbösség, az elzárkózás és a pénzügyi problémák is.
Nincs könnyű dolguk a közös képviselőknek.
A Lajtha László u. 24. számú toronyház tulajdonosi közössége immár hatodik éve új
utakat választott, bár ez sem
volt mentes a nehézségektől.
Alapos tájékozódás és gazdasági számítások után kiváltak
a többházas, nagy lakásszövetkezetből, ahol a befizetett
közös költség többnyire csak
az üzemeltetést fedezte, majd
új közös képviselővel a saját
lábukra álltak. Átküzdötték
magukat a kiválás göröngyös
procedúráin, és később kiderült, más gazdálkodási struktúrával a változatlan összegű közös költségből milliókat
tudnak megtakarítani. Végre elkezdődhetett a már 40
éves ház elmaradt felújítása,
korszerűsítése, amely máig
is tart, mert bankhitelt nem
vettek igénybe.
Mindezek nem valósulhattak volna meg áldozatkész felügyelőbizottsági tagok, közösségi összefogás és egy
nagy gyakorlattal rendelkező közös képviselő nélkül. Tavaly év végén meglepő akcióval folytatták
a ház szépítését, amelyről Vincze
Sándort, a felügyelőbizottság új
elnökét kérdeztük. – Őszinte leszek. Már nem tudom biztosan, kinek az ötlete volt, hogy fel kellene újítani a ház belső falfelületeinek festését. Eleinte nem is foglalkoztunk ezzel bővebben, de később
egyre inkább előtérbe került a meg-

valósítás. Pénzünk ugyan lett volna
rá, hiszen nagyobb beruházásokra
gyűjtöttünk, de felmerült a gondolat, mi lenne, ha társadalmi munkában, magunk végeznénk el a ház
festését. Őrültség, nálunk is vannak közömbös emberek! De próbáljuk meg! Harmincan jelentkeztek,
pedig itt is sok a nyugdíjas. Anyag-,

eszköz- és költségtervet készítettünk, majd két hétvégén kifestettük az egész házat. Még a nyolcvanvalahány éves Ottó bácsi is ecsetet
ragadott és segített. Megcsináltuk!
Jelentős összeget takarítottunk meg
a háznak. Ez eddig akár a magánügyünk is lehetne, de a történetnek az a nagy tanulsága, ha értelmes célokat adunk az embereknek,
és össze tudunk fogni, nagy eredményekre vagyunk képesek.
Tóth-I. Gábor

Állattetemek elszállítása

K

erületünkben – az önkormányzattal kötött szerződés
értelmében – a Polisz Biztonsági Kft. látja el a kisállattetemelszállítással kapcsolatos feladatokat.
A pesterzsébeti lakosok +36
1/358 05 26, vagy a +36 70/338
58 19-es számon, illetve az

allatbefogas@poliszkft.hu
e-mail címen jelenthetik be, ha a közterületen állattetemet találnak, és a
szerződés alapján a Polisz Kft. munkatársai 24 órán belül intézkednek
az elszállításról. A szolgáltatás a lakosoknál elpusztult állatokra is kiterjed.

TÁRSADALOM

2019. január 31.

Karácsony a szakszervezetben
December 17-én és 20-án vidám szépkorúakkal telt meg a Csili. Ekkor tartotta a Pesterzsébeti Nyugdíjas Szakszervezet karácsonyi ünnepségét. Jó hangulat és színvonalas szórakozás jellemezte a programot, ráadásul még egy
meglepetésvendég is érkezett Lagzi Lajcsi személyében.

Az egybegyűlteket Sárfi-Kránicz
Ferenc elnök üdvözölte. Köszönetet
mondott Losonczi Ottónak, aki 24.
éve gondoskodik a karácsonyi ajándékokról, Szabados Ákos polgármesternek a nagyvonalú támogatásért,
majd megosztott egy kedves történetet a jelenlévőkkel. Az előző napok
egyikén az irodából kilépve egy idős
néni azzal a kérdéssel fordult hozzá,
hogy egy másik szervezet tagjaként
a karácsonyi ünnepségükön ők nem
kaptak ajándékcsomagot. Kihez fordulhat panaszával? Meglepetésében
nem jutott szóhoz, de kisegítette egy
arra járó, jó humorú Csili munkatárs, aki az ég felé mutatott.
A történet után Sárfi-Kránicz Ferenc az ünnepi köszöntőjében Szent
Pál szeretethimnuszából idézett:
„Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a
tudományokat; ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek.”
Majd elmondta, külön öröm
olyan összetartó közösség tagjaival ünnepelni, akik nemcsak ilyen-

kor vannak együtt, hanem a hétköznapokban is törődnek egymással. A
szakszervezeti tagoknak sok élményben volt részük rendezvényeik, kirándulásaik alkalmával. Őrizték és
továbbra is őrzik az összetartozás
szellemét, a szeretetet.
Szabados Ákos polgármester és
Losonczi Ottó köszöntője után kö-

17

A szervezet nyitott minden pesterzsébeti nyugdíjas felé!
Jelentkezni lehet a Csili Művelődési Központ belső udvarán lévő irodában (Bp. XX., Baross u. 55.), hétfő és csütörtök 8-12-ig.
Telefon: 283 0370(üzenetrögzítő működik), e-mail: bp20nyugdijas.
szakszervezet@gmail.com, illetve megtalálhatóak a Facebookon is.

zösen elénekelték a Mennyből az
angyalt.
Évértékeléskor az elnök köszönetet mondott Lengyel Lajosnénak
és a bizalmi testület tagjainak önzetlen, ingyenes munkájukért. Kitüntetésben részesült Ruzicska Lászlóné,
Pintér Jánosné és Hoffmann Imréné.
A szervezet 2018-ban is ingyenes

jogi tanácsadással, segélyügyek és
nyugdíjemelés intézésével segítette a hozzájuk fordulókat, a közösségi oldalnak egyre több követője van. Sor került színházlátogatásokra, működött a Pilates torna csoport. Kirándultak a Krisna-völgybe, Kalocsára, Szekszárdra, Pápára, Lillafüredre. Látogatást szerveztek a Parlamentbe, a Sándor-palotába, a Magyar Nemzeti Múzeumba és
a Mátyás-templomba. Két hétvégét
töltöttek Kiskunhalason, ősszel Szabadkára is elmentek.
Az idei év tervezett programjai
közé tartozik a januári farsangi vacsora, a nőnapi ünnepségre elkészül
a kirándulási naptár. Elhangzott továbbá, hogy az idén sem emelik a
tagdíjat.
A hagyományoknak megfelelően
ebéd, zene és tánc zárta az ünnepet.
Lagzi Lajcsi előadása mellett Sárkány Krisztián, Endrődi Éva fellépésével lett teljes a műsor és felhőtlen
a szórakozás.
S.

Az átadásra 2018. október 11én került sor Szabados Ákos polgármester, Juhász Lajosné, Nemes
László alpolgármesterek, valamint
a képviselő-testület több tagjának
részvételével. Rajtuk kívül az egyesület több tagja és a kerület polgárai
voltak jelen.

A nyitás óta több óvoda vett részt
foglalkozásokon, ezen kívül szombatonként gyermekek szüleikkel látogatták meg az emeletet. Az 5let Emelet szombatonként 9 és 13 óra között
tart nyitva. A foglalkozások díjtalanok, a szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
sz.

Megnyílt az „5let Emelet”

A

z Integrit XX. Kft. a Pesterzsébeti Szabadidős Civil
Egyesülettel közösen a Tátra téri öregcsarnok épületének galéria részén egy kihasználatlan területen új közösségi teret hozott létre elsősorban a gyermekek, később az érdeklődő felnőttek kreativitásának
fejlesztésére.

A kivitelezési munkákat az egyesület vállalta, az anyagot az Integrit
XX. Kft biztosította.
A kivitelezési munkák három
hónap alatt készültek el 880 óra
munkával. A berendezési tárgyakat (szőnyeg, székek) a lakosság
összefogásával hozták össze a résztvevők.
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Kezdjük újra!

N

e adjuk fel az újévkor, életmódváltásra tett fogadalmunkat, még akkor sem,
ha január végére úgy érezzük, nem
megy. Egyrészt, hol van előírva, hogy
csak minden év első napjától lehet
változtatni mindennapjainkon, miért ne kezdhetnénk (újra) februárban, másrészt gondoljuk át, hol véreztünk el, és próbáljuk ezúttal másként csinálni.
Először is, nyugodtan valljuk be
magunknak, alapvetően szeretjük
a biztonságot, márpedig az, ahogyan eddig éltünk, biztonságot ad,
hiszen az számunkra a megszokott.
De ne féljünk az újtól, a változás-

tól, hiszen pár hét, hónap múlva
már az lesz a megszokott, ezért tudatosítsuk magunkban, hogy csak
az átmeneti időszakot kell átvészelnünk. Néha pedig egyszerűen ki
kell lépni a komfortzónánkból, ez a
fejlődés alapja is.
Ha mindezt tisztáztuk magunkban, gondoljuk végig, és mondjuk
ki őszintén: jó az, ahogyan most vagyunk? Ha igen, akkor persze nincs
tennivaló, de ha a válasz határo-

Természetes immunerősítők
zott nem (akár azért, mert kövérnek
érezzük magunkat, vagy mert keveset mozgunk, vagy mert bármilyen
káros szokással szeretnénk felhagyni), akkor lépni kell. De először is
végiggondolni, mit szeretnénk elérni. Fontos, hogy reális célt tűzzünk
ki magunk elé (az egy hónap alatt
10-20 kiló ledobása nem az), és határozzuk meg a cél eléréséhez szükséges lépéseket. Ha például a rendszeres testmozgást szeretnénk életünk
részévé tenni, határozzunk meg három napot, amikor ha törik, ha szakad, 1 órát erre fordítunk. A terhelésünk legyen fokozatos, hiszen nulláról nem lehet egyik napról a másikra profi vagy félprofi
szintre jutni. Amenynyiben futni kezdünk,
az első két-három alkalommal a mozgás természetes része a gyaloglás,
amit szép lassan felvált
a kocogás, majd 1-2 hónap múlva már futásnak
tudjuk nevezni azt, amit
csinálunk.
Az is legalább enynyire lényeges, hogy
fogalmazzuk meg magunkban, miért is szeretnénk bármit is tenni. Gondoljuk
végig, milyen előnyökkel jár a változ(tat)ás, és ezt tudatosítsuk magunkban, hiszen a motiváció hatalmas
erőt ad.
A projekt sikeres megvalósításában nélkülözhetetlen a türelem és az
elfogadás. Tudnunk kell, hogy „a jó
munkához idő kell”, és meg kell bocsátani magunknak, ha néha eltérünk az útról, hiszen ilyen az emberi
természet.
Z. N.

Rúdra fel!

A

rúdtánc – vagy mai nevén
rúdsport – a 2000-es évek
elején kezdett el egyre szélesebb körben terjedni a sportolni
vágyók körében. Bár sokan a rúdtáncot a sztriptízbárokból ismerik, egyre
kevesebben azonosítják az erotikus
műfajjal, mivel a manapság népszerű irányzata, a pole fitness sokkal inkább szól az akrobatikáról és inkább
az erőelemekre helyezi a hangsúlyt.
A rúdtánc sportértékét bizonyítja az
is, hogy ma már az erősebb nemből is
egyre többen választják.
A rúdsport napjainkban a testedzés elismert formája, amit aerob
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és anaerob edzésként is végeznek.
A mozgásforma növeli az állóképességet, a testi erőnlétet, ráadásul kí-

I

tt a tél, itt az influenzaszezon, a
csapból is az folyik, hogy együnk
sok-sok vitamint, lehetőleg természetes formában. Ilyenkor általában a citrusfélékhez nyúlunk, hiszen
anyáinktól is azt hallottuk, hogy a
narancsban, citromban rengeteg a
C-vitamin és az ásványi anyag. Pedig vannak még ezen a duón kívül
is immunerősítő gyümölcsök, zöldségek, amelyek fogyasztásával felvehetjük a harcot a nátha vagy az influenza ellen.
Ilyen például a brazil dió, amit
amerikai gesztenyének is neveznek.
Legfőbb erénye, hogy nagy menynyiségben tartalmaz szelént, azt az
antioxidáns ásványi anyagot, amely
az immunfolyamatok során az antitestek működését segíti. Emellett
van benne a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz nélkülözhetetlen B1- és
E-vitamin, valamint olyan zsírsavak,
amik a bőrre vannak kifejezetten jó hatással. A
brazil diót akár magában, akár salátába keverve együk.
A vörös áfonya C-vitamin és antioxidánsok
mellett sokféle ásványi
anyagot, így nátriumot,
foszfort, káliumot, kalciumot, vasat, magnéziumot, mangánt, cinket,
valamint ként is tartalmaz, ezért mindenképpen ajánlott a rendszeres fogyasztása.
A csupa rostból álló rebarbara
antibakteriális vegyületei és C-vita-

min-tartalma révén csökkenti a fertőzést, így nemcsak a betegségek
megelőzésekor, hanem akkor is érdemes enni, amikor már megvan a baj.
A káposztafélék családjába tartozó kelbimbó B5-vitaminban gazdag,
amely az antitestek termelését indítja be.
A japán Shiitake gomba Ázsiában a hosszú élet szimbóluma, nem
véletlenül. Lentiántartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert, emellett még a koleszterinszintet is csökkenti. Aminosavai szintén
a szervezet ellenálló-képességét növelik, jelentős a B1-, B2-, B3-, B5-,
B12- és B13-vitamin-tartalma, valamint az ásványi anyagok közül van
benne többek között kálium, kalcium, foszfor, vas, réz, szelén, mangán és cink is. A gomba felhasználási módja sokrétű, nyersen salátába keverhetjük, de készíthetünk be-

mélő módon, hiszen a rúdtáncosok
saját testsúlyukkal dolgoznak, ilyen
módon formálva az egész testet. További előnye, hogy növeli az önbizalmat és energiát ad, de ami legalább
ennyire fontos, hogy elemei nem egy
állandó, monoton mozgássort tartalmaznak, amit általában hamar megun az ember.
A pole fitness
elkezdéséhez
nem kell különösebben hajlékonynak vagy
erősnek lenni, és
sportos alkattal
rendelkezni. Az
edzések ugyanis szintrendszerekre épülnek,
amelyek a testet fokozatosan

erősítik hozzá az egyes elemekhez, az
erősítő és nyújtó órákon pedig egyre
erősebbé és hajlékonyabbá válunk.
A sikerélményre sem kell sokat várni, hiszen már néhány alkalom után érezhetően javul az izomzat. Mivel nem különböző súlyokkal
folyik az erősítés, hanem saját testsúllyal, az erőkifejtés sokkal intenzívebb, azonban jóval kisebb a sérülés
veszélye.
Némi túlsúly sem jelent akadályt,
hiszen a rúd kiváló lehetőség arra,
hogy formába rázza magát az ember,
lefaragjon a combjából, feszesebbé
tegye a karját és a fenekét, izmosabbá a vádliját. Az életkor sem kizáró ok a sportág elkezdéséhez, a gyerekektől a fiatalokon át az anyákig,
apákig, sőt nagyszülőig bárki látogathatja az edzéseket.
y.a.

lőle pörköltet, tésztaszószt, vagy akár
grillezhetjük, marinálhatjuk is.
d.r.

KIKAPCSOLÓDÁS
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Zöldsarok

Előkészületek

Lázár Chef kedvenc receptjei

K

ertünk lassan felébred téli álmából, így még nem késő
átgondolni, milyen környezetet szeretnénk megteremteni, látni magunk körül az idei szezonban.
Először is, tervezzük meg, milyen növényeket és hová szeretnénk ültetni ahhoz, hogy egész évben mindig valami virágozzék, zöldelljék házunk körül. Még nem késő megrendelni, ha új sövényt, gyümölcsfát vagy gyepet szeretnénk, hiszen
ilyenkor még bőven van választék.
Nézzük át
kerti szerszámainkat, amit
lehet közülük,
élezzük és olajozzuk meg, a
kicsorbult vagy
törött
nyelű
eszközeink helyett pedig szerezzünk be újakat.
Nézzük
meg, maradt-e,
és ha igen, milyen állapotban van a tavalyról megmaradt fűmag, trágya, növényvédő szer, virágföld, és ha kell, gondoskodjunk utánpótlásukról. A kerti slagot is nézzük át, egy
fagymentes napon próbáljuk is ki, nem ereszt-e, nem lyukadt-e ki valahol.
Készüljünk a jó időre, ellenőrizzük a teraszra vagy a kertbe szánt bútorok, növénytartók állapotát, tisztítsuk meg azokat a rájuk rakódott szennyeződéstől.
A hónap második felében, ha az időjárás engedi, a tényleges munka is elindulhat. Metsszük meg cserjéinket, bokrainkat, ellenőrizzük a fákat, vágjuk le a széltől vagy a hótól letört ágakat, és szabaduljunk meg a fatörzsek tövében növekvő fattyúhajtásoktól is. Ügyeljünk azonban arra, hogy a kora
tavasszal nyíló növényeket (aranyfát, orgonát, gyöngyvirágcserjét, rózsaloncot) kihagyjuk, máskülönben az idei virágzásuk elmarad.
s.z.

Következő számunk 2019. február 28-án jelenik meg
Lapzárta: 2019. február 12. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős
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Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik.
Lázár ezúttal a thai konyhára hívja fel a figyelmet,
amelyet ilyenkor, télen azért is érdemes fogyasztani,
mert tele van friss zöldséggel, ráadásul minél csípősebb
az étel, annál biztosabb, hogy kiűzi belőlünk a bacikat.
Harmadik nagy előnye, hogy tényleg szinte pillanatok
alatt megvan, nem kell nagy feneket keríteni az elkészítésnek sem, lényegében szinte minden egyszerre kerül a
lábasba, és negyed óra alatt meg is fő. Ennek a thai levesnek az elkészítése sem tart 20 percnél tovább. Jó étvágyat hozzá!
Thai zöldségleves
Hozzávalók:
1 fej vöröshagyma apróra vágva, 3 gerezd fokhagyma
apróra vágva, 1 darab kaliforniai paprika felkockázva, 1 darab cukkini felkockázva, fél chilipaprika felkarikázva, 3 szál póréhagyma felkarikázva, 1 teáskanál
egész kömény, 1 evőkanál gyömbér vékonyra szeletelve, fél csomó friss koriander, 1 teáskanál szójaszósz, fél
lime leve, 2 darab 400 milliliteres kókusztejkonzerv, 3
deciliter víz, csipet só, olívaolaj
A hagymákat kevés olajon addig pároljuk, míg
meg nem puhulnak. Hozzáadjuk a fűszereket, a friss
gyömbért, elkeverjük, majd a felaprított zöldségek következnek. Egy-két percig pirítsuk, majd öntsük fel a
kókusztejkonzervekkel, a vízzel, ízesítsük szójaszósszal,
sóval és a lime-mal. 15 percig közepes lángon forrásig főzzük.
Tálalásnál megszórjuk friss korianderrel és a szeletelt chilipaprikával.
Tipp: ha hússal szeretnénk elkészíteni, felkockázott csirkemellet ajánlunk hozzá. A hagymák pirítása után adjuk hozzá, és süssük aranybarnára. Ezután folytassuk a főzést a fent leírtak alapján. Azok pedig, akik nem szeretik a koriander jellegzetes ízét, nyugodtan kihagyhatják belőle, úgy is finom lesz a leves.
További receptek: Facebook/Lázár Chef Magazin, www.lazarchef.hu

Ajánló

A lélek bugyrai

A

hogy Skandinávia a krimik, úgy vált
Anglia a pszichológiai thrilllerek
hazájává. Ezek közül évente több
tucat, színvonalas, letehetetlen könyv várja
szerencsére magyar nyelven is a műfaj szerelmeseit.
A tavalyi év egyik nagy dobása Sarah
Pingborough Ha addig élek is! című regénye
volt, amely felülmúlta a korábban megjelent
Ne higgy a szemének!-et is, pedig annak csattanóját, aki olvasta, biztos, hogy nem felejti el
sose. Ami a két regényben közös, az író mindkét esetben tökéletesen félrevezeti az olvasót.
A legújabban is a regény felénél kapisgálhatjuk
csak, hogy a dolgok még annál is bonyolultab-

bak, mint gondoltuk, hogy
aztán a végén rádöbbenjünk: semmi sem az, amit
és ahogyan gondoltunk.
A témaválasztás is
húsba vágó, egy, családon
belüli erőszak elől menekülő anya kisgyermekével új életet kezd a rendőrség segítségével. Az
egykori titkokra 16 évig
nem is derül fény, azután
viszont olyan erővel, hogy az mindenki életét felborítja, sőt, akár meg is szüntetheti…
d.r.
(Sarah Pingborough: Ha addig élek is! XXI.
Század Kiadó, 2018)
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-1779
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

Időszaki kiállításaink

Neményi Lili Erzsébeten
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető:
2018. április 18. – 2019. március 29. között, Hétfőtől - Péntekig, 10-18 óráig.
Kortárs Magyar Üvegművészeti kiállítás
- Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.

A kiállítás megtekinthető: 2019. január 23. –
2019. március 3. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig
Kafka bűvöletében – Varga László
grafikusművész kiállítása - Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019. január 30. –
2019. március 3. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

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

PROGRAMJAINK
Kézműves Kuckó: alkossunk együtt február 6-án, szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre Éva
nénivel! Témánk: Kibújt már a medve a barlangjából? –
Mit lehet készíteni macisajtos dobozokból?
Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok,
labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket február 13-án, szerdán, 17
órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!
Könyvbemutató és kézműves foglalkozás Mester Katával! Február 13-án, szerdán, 17 órakor Mester Kata
grafikus új könyvével ismerkedhettek meg, és ki is próbálhatjátok az ott leírt kézműves alkotásokat!
Fogyasztóvédelem: február 20-án, szerdán, 17 órakor
a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fogyasztóvédelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtárunkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztókat és vállalkozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák megoldásában!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad
Frisch Tünde február 20-án, szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

• 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

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Beszélgessünk németül!
febr. 27-én 17.30-tól
Beszélgessünk angolul!
febr. 13-án 17.30-tól
Gasztro Klub
Pénteki napokon 14.30-tól

A tested a tiéd, vigyázz rá! Újra várja Varga Orsolya
gyógytornász az érdeklődőket szemléletes előadásával.
Február 27-én, szerdán, 17 órakor az időskor problémái:
csontritkulás, egyensúlyzavar, sajgó ízületek, romló memória kerülnek szóba.

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
febr. 4-én és 18-án 17 órától

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válogathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kerekítő Egyed Ivettel
Hétfői napokon
10.00: Mondókás móka;
11.00: Bábos torna

Kiállítás: Galériánkban Lehoczkiné Fekete Emese festményeit, tárlóinkban pedig az Üvegvarázs Stúdió alkotásait tekinthetik meg.
Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi,
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasószoftver, NAVA pont.

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal,
hogy beiratkoznak hozzánk!

Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet
képviselőjének fogadóórája
2019. febr. 6-án, 18.00 órakor
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Fantasztikus évet zártunk, 2018ban is toronymagasan megnyertük
az egyesületek közötti országos rangsorversenyt!
Hagyományainknak megfelelően december 15-én került megrendezésre az ESMTK Birkózó Szakosztály
évzáró karácsonyi ünnepsége, ahol
az év legeredményesebb birkózóit díjaztuk. Az eseményen közel 200 birkózó, edzőink, a szülői munkaközösség tagjai, valamint meghívott vendégeink vettek részt. Az évzáró ünnepségen tiszteletét tette többek között Dr. Hiller István, a Parlament alelnöke, országgyűlési képviselő, Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, Harót János, az ESMTK elnöke,
dr. Hegedűs Csaba olimpiai , világ- és
Európa-bajnok birkózó, a Nemzetközi
Birkózó Szövetség elnökségi és Halhatatlanok Klubjának tagja, Gáspár Tamás világ- és Európa-bajnok birkózó,
a Nemzetközi Birkózó Szövetség Halhatatlanok Klubjának tagja, valamint
Pesterzsébet alpolgármesterei és önkormányzati képviselői.
A szakosztály elnöke, Losonczi
Ottó a karácsonyi rendezvényen értékelte a 2018-as évet. Elmondta,
hogy mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken nagyszerű eredményeket értünk el. 2018-ban 121 versenyen vettünk részt, ebből 46 nemzetközi megmérettetés volt. Összesen
810 érmet szereztünk, 467 arany-,
170 ezüst- és 173 bronzérmet.
Szakosztályunk a 2018-ban megrendezett 8 csapatbajnokság közül
mind a nyolcban döntőt birkózott,
ezek közül hetet megnyertünk, egyben pedig a második helyen végeztünk. Ezt a teljesítményt Magyarországon még senkinek nem sikerült
elérnie.

Magyar bajnokságokon 30 arany-, 18 ezüstés 29 bronzérmet, diákolimpiákon 16 arany-, 7
ezüst- és 13 bronzérmet,
Budapest Bajnokságokon
pedig 19 arany-, 10 ezüstés 25 bronzérmet szereztek birkózóink.
Természetesen a nemzetközi sikerek sem maradtak el. Sleisz Gabriella 5. helyen végzett az
Oroszországban megrendezett felnőtt Európa-bajnokságon. U23-as korcsoportban Losonczi Ottó
ezüstérmet szerzett a törökországi
Európa-bajnokságon, testvére, Dávid pedig 5. helyen végzett ugyanezen a versenyen. A korosztály vi-

Csepel végzett, amelyet 1315 ponttal
előztünk meg, Magyarország tizedik
legeredményesebb egyesületénél pedig 2222 ponttal gyűjtöttünk többet.
Természetesen a sikereket meg
kell ünnepelni, viszont szerényen,
alázatosan kell kezelni őket, mert
mindenki a legjobbat akarja legyőzni, és nekünk erre kell készülnünk. Szakosztályunk mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy a
2019-es évben is mi legyünk a legjobbak, és nemcsak hazánknak, hanem Pesterzsébetnek is dicsőséget
szerezzünk, csakúgy, mint az előző
években.
Köszönjük Pesterzsébet polgármesterének, Szabados Ákosnak és
az önkormányzat képviselő-testületének segítő támogatását, birkózóink
és a szülői munkaközösség kitartó

lágbajnokságán Ottó meg tudta tartani remek formáját, hiszen a dobogó harmadik fokára állhatott Romániában, Asharin Roman pedig 5. helyezést ért el a szabadfogásúak között.
Junior korosztályban Szőke Alex szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet, a kadétok között Tösmagi Attila Európa-bajnoki bronzérmet. A hazai rendezésű serdülő Európa-bajnokságon
Matyi Vivien bronzérmes lett, a brazíliai egyetemi és főiskolai világbajnokságon pedig Tóth Bendegúz ezüstérmet szerzett mind szabad-, mind kötöttfogásban. 2018-ban összesen 13
versenyzőt adott szakosztályunk a
magyar válogatottnak.
2018-as teljesítményünkre a koronát az tette fel, hogy zsinórban harmadszor is mi lettünk az ország legeredményesebb szakosztálya, vezető pozíciónkat pedig sikerült megerősíteni. A rangsor második helyén

munkáját, a szülők hozzáállását és a
pesterzsébeti lakosok biztatását.
A 2019-es évre minden pesterzsébeti lakosnak sikerekben, de legfőbbképpen egészségben gazdag esztendőt kíván az ESMTK Birkózó
Szakosztály minden egyes tagja!
A 2018-as év legeredményesebb
birkózói:
Gyermek I korcsoport eredményes versenyzői:
Antaly Sándor,
Sánta
Levente, Soltész Patrik, Kurdi Dániel, Felkai Balázs,
Zhytovoz
Maria, Vinklárik
Dominik, Bagoly
Boldizsár, Balogh
Bence, Horváth
Botond Örs, Za-

lányi Botond, Gerhauser Bendegúz.
Diák II. korcsoport eredményes versenyzői: Zhytovoz Petro, Kis Mátyás
Zoltán, Olasz Bende, Jász Bálint,
Kertész Dominik, Farkas Zsombor,
Budai András, Kerecsanin Mátyás,
Kovács Barnabás.
Diák korcsoport eredményes női
versenyzője: Huszár Regina.
Diák I. korcsoport legeredményesebb versenyzője: Kovács Olivér.
Diák I. korcsoport eredményes versenyzői: Felkai Bendegúz, Nagy Gergely, Kosovics Márton, László Mózes.
Serdülő korcsoport legeredményesebb női versenyzője: Matyi Vivien.
Serdülő korcsoport eredményes
női versenyzői: László Nikoletta,
Hörcsöki Kamilla.
Serdülő korcsoport legeredményesebb versenyzője: Takács Zsolt.
Serdülő korcsoport eredményes versenyzői: Kekenj Norbert, Vaskó Krisztián, Mányik
Dávid, Petenykó Viktor.
Kadet korcsoport legeredményesebb versenyzője: Tösmagi
Attila.
Kadet korcsoport eredményes
versenyzői: Horváth Gyula,
Szilágyi Erik, Németh Milán,
Deák Zoltán.
Junior korcsoport legeredményesebb versenyzője: Szőke
Alex.
Junior korcsoport eredményes
versenyzői: Losonczi Dávid,
Mester Milán, Balázs Barna.
Felnőtt korcsoport legeredményesebb női versenyzője: Sleisz
Gabriella.
Felnőtt korcsoport eredményes versenyzői: Losonczi Ottó, Tóth Bendegúz, Asharin Roman.
A 2018-as évben szakosztályunk
legeredményesebb birkózójának járó
különdíját Losonczi Ottó érdemelte ki.
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Kajak-kenu évzáró és évértékelő

A

z ESMTK Kajak-kenu Szakosztálya karácsony előtt tartotta meg a mögöttünk
lévő szezont lezáró vacsoráját. Az eseményen jelen volt Kovács Tamás, a Magyar KajakKenu Szövetség szakmai koordinátora, Harót János, az ESMTK elnöke, Répás Péter, a Vízisport
utcai csónakházak vezetője, Szatmári Szilvia, a
sárkányhajó, Molnár Gábor, a kajak-kenu szakosztály vezetője, valamint Wohner Krisztina és
Katona Márk edzők is.
Mivel rendkívül pozitív évet zártak az erzsébeti kajakosok, így az évértékelő beszédek alapján
sem volt okuk szomorkodni. Több mint 100 egyesület között az ESMTK a 30. helyen végzett, úgy,
hogy kevesebb mint 3 éve működik a szakosztály.
Kovács Tamás kiemelte, mennyire alapos és lelkiismeretes munka folyik Pesterzsébeten, ahol is a
vízitelep 2019-ben Dél-Pesti Vízitúra pontként is
megkezdi működését. A szakmai koordinátor biz-

SZOLGÁLTATÁS
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolatjavítást szakemberrel. Kis munkát is
vállalunk. 0670/541 90 22
RUHA és textil varrást, alakítást, felhajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17
óráig.

tosította a szakosztályt a sportági szövetség jövőbeni támogatásáról is.
Ezt követően Harót János méltatta a Duna-parton zajló munka fontosságát és eredményességét, majd a
szakosztályvezetők tartották meg évösszegző beszédeiket.
A vacsora előtt adták át a 2018as esztendő legjobb kajakosainak
járó díjakat, amit a lányoknál ismét
Fojt Sára, míg a fiúknál Herda Viktor kapott meg. Mindkét sportoló
korosztályos válogatott lett, számtalan dobogós helyezés mellett. Herda
Viktor az országos diákolimpián elért győzelmével
került be a keretbe, ugyanezen a versenyen Sára
egyik számában (K1 női 500m, K1 női 2000m)
sem talált legyőzőre, és rendkívül érett versenyzéssel utasított mindenkit maga mögé.

Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 061/402-4330, 0620/491 50 89

INGATLAN

NYUGDÍJAS SZŰCSMESTER bundák javítását, tisztítását vállalja. 061/282 42 47

PESTERZSÉBETEN bútorozott, külön
bejáratú szoba hölgynek kiadó. 60.000
Ft+1 havi kaució, rezsivel! 0630/244 76
90

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év tapasztalattal. Kiszállás díjtalan! 0620/554 84
93

ÜZLETHELYISÉG

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs 06-20-264-7752

BIO BOLT ELADÓ! Pesterzsébeti piacon
bevezetett Magor és Bio Bolt vevőkörrel, árukészlettel, berendezéssel együtt
egészségi okokból eladó. 0620/921 95
65

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55
90, Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.
hu
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.

– Gratulálunk minden kajakosunknak a 2018ban elért eredményeihez, és kívánjuk, hogy 2019ben még több sikert érjenek el piros-fehér színben! – mondta Molnár Gábor szakosztályvezető.
y.s.

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2019. február 28-án jelenik meg,
hirdetésfelvételi időpontok:
február 6., február 13. szerda 12.30-14.30 között,
február 8. péntek 9.30-11-ig.
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).
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