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Az aláírók egyetértettek ab-
ban, hogy a fogyatékossággal élők 
helyzetének javítása közös ügy. A 
szándéknyilatkozat értelmében a 
következő öt évben megvizsgál-
ják annak jogi és pénzügyi lehe-
tőségeit, hogy a fogyatékossággal 
élő embereknek méltó és elérhe-
tő lakhatási körülményei legyenek 
Budapesten. Felülvizsgálják esély-
egyenlőségi programjaikat, és tá-
mogatják a nap 24 órájában elér-
hető személyi segítő szolgáltatás 
kialakítását.

Az érintettek számára a 23 
kerületet átfogó, elérhető és 
naprakész információs bázist 
alakítanak ki, valamint lépé-
seket tesznek, hogy a törvé-
nyi előírásoknak megfelelő-
en hozzáférhetőek legyenek a 
középületek a fogyatékosság-
gal élő emberek számára.

A vállalás szerint az önkor-
mányzatok a „semmit rólunk 
nélkülünk” elv alapján dönté-
seik előkészítésébe bevonják az 
érintett civil szervezeteket is.

A szándéknyilatkozat a Fővárosi 
Közgyűlés jóváhagyásával lép majd 
hatályba.

y.s.

ÖNKORMÁNYZAT

Az ESTV adását biztosító szol-
gáltatóval kötendő szerződés meg-
hosszabbításáról szóló döntést hosz-
szas vita előzte meg. Mach Péter 
(LMP) az ESTV működéséről el-
mondta, hogy a nézettsége na-
gyon alacsony, a Youtube csator-
nán az elérése a nullához konver-
gál, a tartalom minősége is kívánni-
valót hagy maga után. Ehhez képest 
döntést kell hozni arról, hogy ebben 
a formában működhet-e tovább az 
együttműködés. Mint elmondta, ő 
ezt nem tudja elfogadni, már csak 
azért sem, mert nem meggyőző szá-
mára, hogy ezen a csatornán keresz-
tül el lehet-e érni a lakosságot.

Szőnyi Attila (Momentum) je-
lezte: a testület elé került egyik al-
ternatívát sem tudja támogatni a 
frakció, mert nincs adat a csatorna 
tényleges nézettségéről. Ezen kívül 
a 21. században képújságról beszél-
ni enyhén szólva is mókás, miköz-
ben azon kellene gondolkodni, hogy 
milyen stratégiák mentén szeret-
nénk a lakosokkal kommunikálni, 
egyáltalán elérni őket, és ebbe be-
illeszthető-e egy hagyományos tele-

vízió, aminek a hatékonysága meg-
kérdőjelezhető, a szolgáltatási mű-
faj adottságai miatt pedig rendkí-
vül költséges. A Momentum javas-

lata sokkal költségkímélőbb és haté-
konyabb megoldás volna: az önkor-
mányzatnak egy olyan média-, illet-
ve pr-szakembert kellene alkalmaz-
nia, aki a teljes kommunikációt a 
kezében tudná tartani.

Komoróczy László (MSZP) arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ESTV 
adását nemcsak Pesterzsébeten, ha-
nem Budapest más kerületeiben is 
lehet fogni, mint ahogy mi is nézhe-

tünk más kerületi adásokat. Azt is 
jelezte, hogy sokkal többen nézik az 
ESTV-t, mint gondolnánk, ezt bizo-
nyítja az is, hogy őt többen az adá-
sokból elhangzottakkal kapcsolat-
ban keresik meg.

Szabados Ákos szerint a műsort 
színesíteni kell, neki magának ke-
vesebbet kellene benne szerepelnie. 
A polgármester hivatkozott Mach 
Péterrel való korábbi beszélgetésé-
re, aki szerint az 50 évnél fiatalab-
bak inkább az internet világában 

élik mindennap-
jaikat, az annál 
idősebb korosz-
tály ragaszkodik 
a klasszikus te-
levíziózáshoz. Ez 
azt is jelentheti, 
hogy az interne-
tes megjelenítés-
re kellene az ed-
diginél nagyobb 
figyelmet fordí-
tani.

A képvise-
lők végül úgy döntöttek, hogy az 
ESTV adását sugárzó Centrum Kft. 
és az önkormányzat közötti szerző-
dést 2020. január 1-jétől 6 hónap-
ra meghosszabbítják, a korábbi szer-
ződésben foglaltakhoz képest bőví-
tett tartalommal és emelt szolgálta-
tási díjjal.

* * *
2020. március 1-jétől 8%-kal 

emelkedik a közétkeztetési nyers-

anyagnorma, határozott a képvise-
lő-testület. A döntést megelőző vita 
során elhangzott az a jó hír, hogy 
hosszú évek óta valóban javulni lát-
szik a menzai ebéd minősége, szep-
tembertől gyakorlatilag nem érke-
zett rá panasz. Mindez köszönhe-
tő annak, hogy az önkormányzat 
és a közétkeztetési cég immáron 3 
éve minden hónapban megbeszélést 
tart, amelyen részt vesznek az intéz-
ményvezetők is, emellett a Gamesz 
egyik munkatársa folyamatosan mo-
nitorozza az iskolákban nemcsak az 
étel minőségét, de a tálalást is.

* * *
Két ütemben, összesen bruttó 

mintegy 230 millió forintból kez-
dődhet el az ESMTK Pesterzsébe-
ti Jégcsarnok felújítása, amelyet az 
egyesület nagyrészt TAO pénzből, 
kisebb részben saját, illetve önkor-
mányzati önrészből finanszíroz. Az 
első ütemben felhajtható nézőté-
ri székeket építenek be, új öltöző-
ket alakítanak ki, öltözőszekrénye-
ket, jégfelújító gépet, jégvágó kése-
ket, párátlanító gépet és új gumisző-
nyegeket vásárolnak. A másodikban 
kerül sor a hűtőtorony cseréjére, a 
régi palánkrendszer bontására, cse-
réjére, új, szabvány szerinti palánk-
rendszer kiépítésére, a kispadhoz 
székek beszerzésére. Ezek mellett 
korszerűsítik a világítást, moderni-
zálják a kazánházat, a tetőt, vala-
mint kisebb tárgyi eszközöket sze-
reznek be.      Sz. A.

Városházi napló
24 napirendi pontról tárgyalt a képviselő-testület ez évi utolsó ülésén. Dön-
töttek többek között a helyi kábeltévé szolgáltatást nyújtó társasággal kötött 
szerződés meghosszabbításáról, az étkezési nyersanyagnormák emeléséről, 
valamint arról, hogy TAO támogatásból, önkormányzati és saját önrészből fel-
újítják az ESMTK Pesterzsébeti Jégcsarnokot.

A Fogyatékkel élők világnapján, december 3-án Karácsony Gergely főpolgár-
mester, 16 kerület – köztük Pesterzsébet – képviselője, valamint a sérült 
gyermeket nevelő családok érdekképviseletét ellátó Lépjünk, hogy léphesse-
nek! Közhasznú Egyesület vezetője szándéknyilatkozatot írt alá a fogyatékos-
sággal élő embereket vagy idős rokonaikat otthon ápolókat, illetve az 
önállóan, de segítségre szoruló, fogyatékossággal élő embereket ellá-
tó szociális alapszolgáltatások fejlesztése érdekében.

Tájékoztató az év végi
csökkentett ügyfélfogadás 

rendjéről

Budapest Főváros XX. kerület Pest-
erzsébeti Polgármesteri Hivatal 
2019. december 23. és 2019. de-
cember 31. között csökkentett ügy-
félfogadási renddel működik.

Utolsó munkanap: 2019. decem-
ber 20. (péntek) 12.00 óráig 
Első munkanap:  
2020. január 2. (csütörtök) 

Ügyfélfogadás az alábbi 
szervezeti egységeknél 
2019. december 30. (hétfő) 
08.00 órától 14.00 óráig:
• Hatósági Osztály
• Közművelődési, Egészségügyi és 
Szociális Osztály
• Pénzügyi és Számviteli Osztály
• Szervezési Osztály (üzemeltetés, 
irattár, gépkocsi, iktatás)
• Rendvédelmi Osztály (biztonsági 
szolgálat, közterület-felügyelet)
• Városgazdálkodási Osztály (laká-
son tartott telefonos ügyelettel)

Közösen a fogyatékkal élőkért
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Hagyomány, hogy kerületünk-
ben az Erzsébet-napok rendezvény-
sorozat keretein belül köszöntjük az 
adott évben 50., 60. házassági évfor-
dulójukat ünneplő párokat, akik je-
lentkeznek az önkormányzat felhí-
vására.

November 28-án délben, a pol-
gármesteri hivatal házasságkötő ter-
mében 19 pesterzsébeti házaspár 
erősítette meg házassági fogadal-
mát, akik közül 4 1959-ben, 15 pe-
dig 1969-ben fogadott örök hűséget 
egymásnak.

– Az 50-60 év rengeteg áldoza-
tot, odafigyelést, és nem utolsósor-
ban legalább ugyanennyi türelmet 
és szeretetet igényel. Ezek a kulcs-
szavak, hiszen ezek nélkül nem le-

hetett volna ezeket az éveket végig-
vinni. Neveltek családot, aggódtak 
egymásért, önmagukért, a jövőjü-
kért. Sokan bizonyára nehéz körül-
mények között kezdték el ifjú há-
zasként a közös életet, és tűzték ki a 
célokat. Az az 50-60 év, amit Önök 
adtak a társadalomnak, nem kis tel-
jesítmény, és mindannyiunk kö-
zös jövőjét befolyásolta és segítette. 
Ezért jár a köszönet és az elismerés. 
Ennél azonban még fontosabb a két 
ember közötti összetartozás érzése és 
élménye, ami példaértékű. Ajánlom 
a fiataloknak, hogy akarjanak ők is 
50, 60 éves házasok lenni, hiszen 
a sok nehézség mellett annyi szép-
ség és szép pillanat van, amiket ér-
demes felidézni. Amikor Önök visz-

szagondolnak a közös múltra, nyil-
vánvalóan nem a gondok jutnak 
először eszükbe, hanem sokkal in-
kább a boldog emlékek. Egyébként 
pedig, legyünk őszinték, az élet nem 

úgy van kitalálva, hogy folyamatos 
boldogságban éljünk. Több van a 
küzdelemből, a dolgos hétközna-
pokból, amikor az ember összeszo-
rított foggal próbál helytállni – fo-
galmazott köszöntőjében Szabados 
Ákos polgármester, majd jó egészsé-
get, boldogságot és további sok kö-
zös évet kívánt az ünneplőknek.

Ezt követően Ficsor Zsuzsanna 
anyakönyvvezető idézte fel a há-
zaspárok együtt töltött évtizedei-
nek emlékezetes, olykor néha ne-
héz pillanatait, az egymásra találás-
tól kezdve az első gyermek megszü-
letésén át az unokák szerető ölelé-
séig. A gondokat, bajokat, amelyek 
óhatatlanul bekövetkeznek az em-

ber életében, de amelyeket sikerült 
együtt leküzdeni, megoldani. Kér-
te őket, hogy amint eddig is tették, 
egymás oldalán, békességben, meg-
értésben és szeretetben éljenek, és 

életük legyen példa, útmutató gyer-
mekeik, unokáik számára.

Az ünnepség legfontosabb – és 
egyben legmeghatóbb – része a foga-
dalomtétel volt, amely során a há-
zaspárok egymással szemben állva, 
egymás kezét fogva, könnyes szem-
mel, majd csókkal erősítették meg 
egymás iránti szeretetüket.

Az ünnepélyes fogadalomtételt 
követően a házaspárok emlékpla-
kettet és egy-egy szál virágot kap-
tak, a ceremónia végeztével pedig 
az önkormányzat díszebédre invi-
tálta őket a Csili étterembe, ahol ifj. 
Vajda Gyula és zenekara szórakoz-
tatta őket.

y.a.

Példaértékű együttlét
Napjainkban, amikor a házasságok kétharmada  válással végződik, különö-
sen jó érzés tudni, hogy vannak, akik a statisztikával dacolva, hosszú évtize-
dek óta kitartanak egymás mellett jóban-rosszban. Sokaknak szolgálhatnak 
példaképül azok a pesterzsébeti házaspárok, akiket 50., illetve 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából köszöntött Pesterzsébet Önkormányzata.
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December 10-én má-
sodik alkalommal 
adta át a Kaposvá-

ri József Stúdió a Kaposvá-
ri József-díjat, amelyet azok 
érdemelnek ki, akik szű-
kebb és tágabb környeze-
tükben példamutató tevé-
kenységet folytatnak a ne-
héz helyzetben lévő csalá-

dok példaértékű támogatá-
sáért. Idén tizenheten ve-
hették át az elismerést a 
Gaál Imre Galériában ren-
dezett ünnepségen.

A pesterzsébeti Kapos-
vári József Stúdió által ala-
pított díj Kaposvári József 
cipészmesterről kapta a ne-
vét, akit az „ország cipésze-

ként” ismerhettünk meg, és 
aki saját kézzel készített ci-
pőket nagyuraknak, vala-
mint szegény sorsú gyere-
keknek.

A stúdió elsősorban 
Pesterzsébet hátrányos 
helyzetű lakosait megcélzó 
fejlesztő programja külön-
féle területeken nyújt se-

gítséget a résztvevők szá-
mára 2017 tavasza óta. A 
főbb tevékenységi területek 
közé tartoznak az egészség-
gel kapcsolatos tudás bőví-
tése, az egészségmagatar-
tás- és az attitűdfejlesztés, 
valamint a különféle önis-
mereti és stresszkezelő gya-
korlatok elsajátításának 

megismertetése a drámape-
dagógia, a média, valamint 
az informatika lehetőségei-
nek bevonásával.

A 2019-es Kaposvá-
ri József-díjasok: Burai 
Krisztián, Csasznyné Ka-
nalas Irén, Faragó Péter 
György, Győrné Varga Kor-
nélia, Hídvégi Balogh At-

tila, Kalla Éva, L. Ritók 
Nóra, Maráczi Krisztián, 
Medgyesi Gabriella, Mo-
hamed Fatima, Ottrubay 
Wolf Ágnes, Pisont And-
rás, Rostás Árpád, Seres 
Antal, Snétberger Ferenc, 
Szomolányi Tímea és Valics 
Dezső.           

s.z.

Mintegy hetven, 
immáron nyug-
állományba vo-

nult pesterzsébeti óvónő-
nek kedveskedett kará-
csonyi műsorral, ajándék-
kal és ebéddel Pesterzsé-
bet Önkormányzata. A 
Csili étteremben decem-
ber 3-án tartott ünnepsé-
gen a Pesterzsébeti Baross 

Német Nemzetiségi Óvoda 
Tagóvodájának Kék Delfin 
csoportja karácsonyi bemu-
tatóját láthatták a vendé-
gek, akiket nemcsak az ön-
kormányzat ajándékozott 
meg, hanem a kerületi ovi-
sok is, méghozzá saját kezű-
leg készített ünnepi asztal-
díszekkel.

y.a.

December 9-én rendezte meg az önkormányzat a 
pesterzsébeti nagycsaládosok számára a karácsonyi 
ünnepséget. A meghívott családok gyermekei érke-

zéskor Kinder-tojást kaptak, a szülők pedig vásárlási utal-
ványt, gyümölcskosarat és szaloncukrot tartalmazó csoma-
gokat vehettek át.

A meglepetésműsorban az Eötvös Cirkusz művészei lép-
tek fel, egy órás interaktív műsorral szórakoztatták kicsiket 
és nagyokat egyaránt.

z.a.

A Pesterzsébeti (Kapitánypusztai) Nappali Melege-
dő december 11-én tartotta karácsonyi ünnepsé-
gét, amelyen Pesterzsébet Önkormányzatának ve-

zetése is részt vett, és szokás szerint nem érkezett üres kéz-
zel. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők 100 aján-
dékcsomagot kaptak, bennük könnyen felhasználható tar-
tós élelmiszerekkel, édességgel és tisztálkodószerekkel.

s.

Elismerés jár a nehéz sorsú 
családok támogatásáért

Meglepetés az óvó néniknek

Ajándék a nagycsaládosoknak

Hajléktalanok karácsonya
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Az Apacuka Zenekar Mikulásváró koncertjével kezdődött az önkor-
mányzat Mikulás alkalmából rendezett ünnepsége. A közös éneklés és 
táncolás után megérkezett a nagy szakállú is a Kosutiban felállított szín-
padra, szaloncukrot szórt a gyerekeknek, majd lement közéjük, és beszél-
getett velük.                s.

ADVENT

Az éppen befejeződött egyház-
zenei kórushangversenyről gyer-
tyákkal érkeztek az énekkaro-
sok az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Főplébániatemplomból. Éneküket 
követően Szabados Ákos köszön-
tött minden jelenlévőt. – Változatos 
színpadi produkciókkal próbáljuk az 
ünnepet minél közelebb hozni va-
lamennyi pesterzsébetihez. Színvo-
nalas rendezvénysorozattal készül-
tünk ezen a színpadon, valamint a 
Csiliben és a Gaál Imre Galériában. 
Kívánom, hogy áldott, békés kará-
csonyunk legyen, és boldog, ered-
ményekben, egészségben gazdag új 
esztendőt tudjunk együtt köszönte-
ni. Kívánok minden jót valamennyi 
pesterzsébetinek, valamennyi ma-
gyarnak, országon belül és országha-
tárokon kívül – fogalmazott a pol-
gármester.

Garaczi Gergely, az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Főplébánia káplán-
ja Jézus születésének hírül adását ol-
vasta fel Lukács Evangéliumából.

Ennek kapcsán Czap Zsolt, a fő-
plébánia plébánosa így beszélt: – 
Mária fogantatása egyedi esemény 
a világtörténelemben, mivel Jézus, 
az Isten fia a Szentlélek által fogant. 

Annyira egyedi, 
hogy Mária nem is 
értette, miről be-
szélt neki az an-
gyal, ezért magya-
rázatot kért, amit 
meg is kapott, így 
vált világossá előt-
te Isten üzenete, 
és egy nagyon bá-
tor lépést hozott, 
amikor azt mond-
ta: „Íme, az Úr 
szolgálója vagyok: 
történjék velem 
szavad szerint!”

– Életünk min-
den nagy dönté-
se olyasmi, mint 
amit Mária tett, 
aki igent mon-
dott a meghívásra. Nem tudjuk, mi 
fog történni, ahogy Mária sem lát-
ta előre a jövőt, rá kellett hagyat-
kozzon Isten hívó szavára – mond-
ta a plébános, majd kijelentette: az 
Úristen mindannyiunkat megszólít, 
előbb vagy utóbb. Ha nagy dolgok-
ra hív, akkor nekünk is hitre van 
szükségünk. Ha valaki megházaso-
dik, akkor is hit kell, hiszen nem lát-
hatjuk előre, mi történik majd a ké-
sőbbiekben.

– Amikor pap lettem, nem tud-
tam pontosan, mi vár rám – emlé-
keztetett az atya. – Aki nem mer 

dönteni, valamiképpen meddő ma-
rad, az élete nem tud kibontakoz-
ni. A pszichológia régóta beszél ka-
puzárási pánikról, manapság pedig 
egyre több szó esik a kapunyitási 
pánikról. Sok fiatal nem mer elin-
dulni az életben, nem mer komoly 
döntést hozni, nem tud elkötele-
ződni akár egy házasság vagy hiva-
tás mellett.

Czap Zsolt hangsúlyozta: Mária 
szép példája, hogy az Istenbe vetett 
hittel el lehet indulni, és aki elin-
dul, annak az élete termőre fordul. 
A következőkben a plébános feltet-
te a kérdést: mi az, ami Máriát segí-
tette 2000 évvel ezelőtt nagy dön-
tésében?

– Az egyik dolog a bizalom – fo-
galmazott válaszában. – Bízni kell, 
hogy tetteink jó dolgokat szülnek, 
bízni Istenben, az emberi kapcsola-
tokban.

A plébános atya a következők-
ben felidézte az esetet, amikor ki-
rándulni vitt néhány gyermeket, 
akikkel forráshoz értek. Ahol a víz a 
felszínre tört, kőfal állt, amelyre né-
hányan felmásztak. Az atya a fal al-
jához lépett, és kitárt karokkal így 
szólt a fent állóhoz: „ha bátor vagy, 
ugorj”. A gyerek azonnal ugrott, 
majd sorban az összes többi.

– Elgondolkodtam azon, mi az, 
ami egy gyereket arra késztet, hogy 
három méter magasból leugorjon? 
Nincs más magyarázat, mint a biza-
lom. Bízott bennem, hogy elkapom. 
Ez a gyermeki bizalom jelen volt Má-
riában, és jó, ha bennünk is ott van. 
Aki nem tud bízni, élni sem tud iga-
zán. Aki képes bízni, abban megszü-
letik Isten, annak az életében jelen 
tud lenni Isten – zárta homíliáját, 
majd meggyújtotta az első adventi 
gyertyát.       D. A.

Aki nem tud bízni, élni sem tud igazán
Advent első vasárnapján, december 
1-jén gyújtotta meg Czap Zsolt plébá-
nos a kerület adventi koszorújának 
első gyertyáját a Kosuti színpadán. 

Szaloncukoreső a Kosutiban

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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– Isten közénk jött, szeretetét az-
által megmutatva, hogy szegénnyé 
lett – magyarázta Garaczi Gergely, 
az Árpád-házi Szent Erzsébet fő-
plébánia diakónusa. – Nem csupán 
közénk jött, kiszolgáltatta magát az 
embernek, Máriára és Józsefre bíz-
ta az életét, végül pedig a kereszten 
szintén kiszolgáltatta azt – folytatta, 
hozzáfűzve: ezt más vallások, mint 
a zsidó vagy a muszlim, nem fogad-
ják el, számukra Isten nem jön eny-
nyire közel az emberhez, nincs ben-
ne ekkora szeretet. Nekünk, keresz-
tényeknek Isten szeretetközösség: az 
Atya, a Fiú, a Szentlélek.

– Az egy Isten három szemé-
lye közül csak a második, a Fiú lett 
úgy emberré, hogy a megtestesülés-
sel valóságos és teljes emberi termé-
szetet vett fel – fogalmazott Szláby 
Tibor, a Szent Lajos plébánia és a 
Szent Antal lelkészség plébánosa. 

– Attól kezdve és mindörökre egy 
személyben Ő Isten és ember. Teste 
keresztülment a halálon és feltáma-
dáson. Megdicsőülve él örökké, em-
ber mivolta szerint is.

Tibor atya magyarázatul a hosz-
szabb katolikus Hiszekegyből vett 
idézetet: „...Hiszek az egy Úrban, 
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött 
Fiában, aki az Atyától született az 
idő kezdete előtt. Isten az Isten-
től, világosság a világosságtól, va-
lóságos Isten a valóságos Istentől. 
Született, de nem teremtmény, az 
Atyával egylényegű és minden ál-
tala lett. Értünk emberekért, a 
mi üdvösségünkért, leszállott a 
mennyből. Megtestesült a Szentlé-
lek erejéből, Szűz Máriától és em-
berré lett. Poncius Pilátus alatt ér-
tünk keresztre feszítették, kínhalált 
szenvedett és eltemették. Harmad-
napra föltámadott az Írások szerint, 

fölment a mennybe, ott ül az Atyá-
nak jobbján...”

A megváltó születésének fontos 
epizódja, hogy azt legelőször egysze-
rű, szegény pásztoroknak adta hírül 
az Úr angyala. Garaczi Gergely ez-
zel kapcsolatban ismét a szegénysé-
get emelte ki, és megjegyezte:

– Szintén hírül adta az Úr Jézus 
születését a pogányoknak, hiszen a 

három királyok a pogány mágusokat 
személyesítik meg, akiket napkelet-
ről csillag vezetett Betlehembe.

Az atya kiemelte: fontos dolog, 
hogy miben hiszünk, de az is, ho-
gyan élünk, és ez utóbbiban kell fej-
lődnünk. Erről szól az advent is, mi-
ként tudjuk ezt megvalósítani éle-
tünkben.

D. A.

Ami a félreértésnek alapot ad, 
hogy a zsidó ünnepnek szintén fontos 
eleme az ajándékozás. Az elsőt köve-
tően nyolc napon át esténként meg-
gyújtják a 8 plusz 1 ágú gyertyatartót 
a hanukai menórán (hanukija). Ezen 
alkalmakkor összegyűlnek a csalá-
dok, megajándékozzák a gyermeke-
ket és együtt töltik az es-
téket. A tél derekán, ami-
kor az éjszakák a leghosz-
szabbra nyúlnak, apró lán-
gokat gyújtanak, amelyek 
beragyogják otthonaikat 
és szíveiket.

Mégsem ezért a fé-
nyek ünnepe. Időszámí-
tásunk előtt 165-ben a 
Makkabeusok legyőzték 
a szíriai görögöket, fel-
szabadítva a jeruzsále-
mi szentélyt. Az ünnepre 
mindössze egyetlen nap-
ra elegendő olajuk volt, 

azonban az csodálatos módon nyolc 
napig kitartott a mécsesekben. A 
győzelmet követően megtisztítot-
ták a szentélyt, majd felszentel-
ték. Hanuka (chanuka) jelentése 
ugyanis: felszentelés, innen az ün-
nep másik elnevezése.

DIA

Abban kell fejlődnünk, hogy hogyan élünk

Mi is a Hanuka?

Az mindenki számára világos, hogy karácsonykor Jézus Krisztus születését 
ünnepeljük. De a Megváltó születésének körülményei milyen mélyebb monda-
nivalót rejtenek? Vajon Jézus miért istállóban született, állatok közé, és mi-
ért egy jászol szolgált első bölcsőjéül? 

Közkeletű tévedés, hogy a Hanuka, másként a fények, vagy a felszentelés ün-
nepe lenne a zsidó karácsony. Ami közös a keresztény ünneppel, mindössze 
annyi, hogy általában egymáshoz közeli időpontokra esnek. Idén a Hanukát 
december 22. és 30. között ülik meg.
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Az elmagányosodás so-
kakat érint a nyugdíjas 
évek megkezdését követő-
en. Szerencsésnek mond-
hatják magukat, akik sze-
retteik körében tölthetik 
nemcsak az ünnepeket, de 
a hétköznapjaikat is idő-
sebb korukban. Sokan van-
nak azonban, akik segít-

ség nélkül, egyedül kény-
telenek megküzdeni az öre-
gedéssel járó mindenna-
pi problémákkal. Számuk-
ra kínál megoldási lehető-
séget a Humán Szolgáltatá-
sok Intézményének 4 Szo-
ciális Szolgáltató Központ-
ja, ahol házi segítségnyúj-
tás és nappali ellátás (idő-

sek klubja) is igénybe ve-
hető. Igaz, ez utóbbiak ka-
rácsonykor nem tartanak 
nyitva, de december 21-én, 
23-án, 27-én, 28-án, vala-
mint 30-án és 31-én is vár-
ják az időseket.

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás 
keretében az önálló életvitel 
fenntartását a szakképzett 
segítők az ellátást az igény-
be vevők lakásán, lakókör-
nyezetében biztosítják. Az 
igénybe vehető főbb tevé-
kenységek többek között 
szerepel az információnyúj-
tás, tanácsadás és mentá-
lis támogatás, kisebb vásár-
lások, lakókörnyezet rend-
ben tartása, családdal, is-
merősökkel való kapcsolat-
tartás segítése. Emellett a 
szakemberek, ha szükséges, 
gondozási feladatokat is el-
látnak, mint például a mos-
datás, vérnyomásmérés vagy 

a gyógyszerkiváltás. A köz-
pontokban figyelnek arra, 
hogy lehetőség szerint min-
dig ugyanaz a gondozó lá-
togassa az ellátottat, így egy 
idő után kialakul a bizalom, 
és valóban úgy érezheti az 
ellátott, hogy egy kedves is-
merőse látogatja és segíti.

Idősek klubja

Nappali ellátás kereté-
ben az idősek klubjában a 
saját otthonukban élő, ko-
ruk vagy egészségi állapotuk 
miatt támogatásra szoru-
lók részére biztosítanak hét-
főtől szombatig napközbe-
ni tartózkodást, társas kap-
csolatok kialakításának le-
hetőségét. Az idősek klub-
ja szolgáltatásai között sze-
repel a rendelkezésre álló 
könyvek, kártya- és társas-
játékok, televízió, rádió, szá-
mítógép használata. A klubta-
gok részt vehetnek a napi 
szabadidős programokon, 
mint például játékdélután, 
irodalmi délelőtt, zenés ren-
dezvények, ügyességi játé-
kok, torna. Az ünnepekhez 
kapcsolódóan mindig ren-
deznek különböző megem-
lékezéseket. Havi 4 alka-
lommal pedig a klubok kö-
zös programjain vehetnek 
részt az érdeklődők. Ne-
gyedévente nagyrendezvé-
nyeket – kerti mulatság, bu-
szos kirándulás vagy a szín-
házi előadás – szerveznek a 
tagoknak. A tömegközleke-
dést igénybe venni nem tu-
dók számára egyéni megálla-
podás alapján lehetőség van 
mikrobuszos be-, illetve ha-
zaszállításra is.

A valóság

A 78 éves Jutka néni így 
ír a tapasztalatairól: „Éve-
ken át éli mindennapjait egy 
jóban-rosszban összetartó csa-
lád. Ám az évek elmúlnak, a 
gyermek felnő, kirepül, és élni 
kezdi saját életét. A társ is el-

távozik. Csend, magány, zűr-
zavar marad a fejben. Hogyan 
tovább? Ott marad egyedül, 
idősen, megromlott egészséggel, 
testileg-lelkileg bizonytalanság-
ban. Idő kell, míg ebből a ká-
bulatból magához tér, és rájön, 
hogy segítségre van szüksége! 
Érdeklődésemre felvilágosítást 
kaptam a Humán Szolgálta-
tások Intézményétől. Emberek 
közé kell menni. Mozgáskorlá-
tozottként igénybe vehető mik-
robusz, ami háztól házig szállít. 
Így elérhető lett a Nagy Győry 
utcai Szolgáltató Központ. Itt, 
emberek közé kerülve, napi 
szinten foglalkoznak velünk, 
fizikailag, lelkileg, szellemileg 
frissen tartva. Mindezt türe-
lemmel, szeretettel, hozzáértés-
sel végezve.

Itt kaptam tanácsot a bevá-
sárlás lehetőségéről is, ami bi-
zony már megterhelő számom-
ra. Az, hogy lehetőség van igé-
nyelni, nagy segítség egy moz-
gáskorlátozott embernek. Le-
adom a listát a bevásárolan-
dó élelmiszerekről, és az ottho-
nomba hozza egy kedves gon-
dozó, aki pontosan, lelkiisme-
retesen végzi a munkáját. Há-
lás köszönettel tartozom mind-
azoknak, akik mindezt bizto-
sítják számomra, megkönnyít-
ve életemet.”

A 100 éves Erzsi néni a 
házi segítségnyújtást veszi 
igénybe: „Más a segítség an-
nak, akik családban van, és más 
annak, aki egyedül él. Ha a csa-
lád máshol él, nagyon nagy se-
gítség, ha van egy lelkiismeretes 
gondozó. Biztonságot ad egész 
napra. Reggel ébreszt, megmos-
dat, öltöztet, megfésül. Előkészí-
ti a reggelimet, és ami nagyon 
fontos, hogy odafigyel a pontos 
gyógyszeradagolásra. Annak 
is köszönhető, hogy ilyen ma-
gas kort éltem meg, hogy van-
nak körülöttem olyan emberek, 
akik tőrödnek velem. Egy biztos 
pont az életemben. Nem lehet 
szavakkal kifejezni, hogy mit je-
lent egy lelkiismeretes segítő, aki 
mindenre odafigyel.”         

t.n.

Egyedül, mégsem magányosan

A HSZI ellátásairól a www.hszi20.hu 
oldalon vagy a 061/285 30 90-es 

számon lehet érdeklődni
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– Az ünnepi időszak valóban 
nehezebb a szokásosnál is azoknak, 
akik valamilyen diétát követnek – 
kezdi Kertész Zsuzsa –, ezért is tar-
tom fontosnak, hogy a klubfoglal-
kozásokon beszéljünk a követke-
ző időszak nehézségeiről. Az utol-
só klubtalálkozón például olyan 
recepteket osztunk meg egymás-
sal, amik a hagyományos fogásokat 
kicsit átalakítva, egészséges alap-
anyagokból készülnek. Van, aki 
meg is sütötte otthon a saját re-
form pogácsáját, és elhozta, hogy 
megkóstolhassuk. 

–  A cukorbetegnek talán vala-
mivel könnyebb ez az időszak – ve-
szi át a szót Temesváry Ágnes –, 
mivel velük a családtagok, bará-
tok megértőbbek, nem olyan erő-

szakosak a kínálásban. Aki viszont 
azért utasítja el a süteményt, tor-
tát, mert egyszerűen csak keve-
sebb cukrot akar fogyasztani, köny-
nyen a csipkelődések céltáblájá-
vá válik a társaságban. A fogyó-
kúrázó klubtagjainkkal megbeszél-
tük, hogy ha nem tudják konflik-

tusmentesen elutasítani a kínálást, 
akkor is tudnak játszani az adagok-
kal; bőven elég az adag felét, har-
madát elfogyasztani. Nem győzzük 
elégszer hangsúlyozni: az alkohol-
lal és a cukros üdítőkkel nagyon 
óvatosan kell bánni, hiszen kaló-
ria- és cukortartalmuk általában 
magas. Természetesen egy-két po-
hár bor, pezsgő nem okoz gondot a 
fogyókúrában sem, ennél több al-
kohol fogyasztása pedig egyébként 
sem ajánlott. 

–  Aki otthon főz, vendégségbe 
várja a családot, azoknak javasol-
juk, hogy egészséges alapanyago-
kat használjanak az ételekhez – 
folytatja Zsuzsa. – A foglalkozáso-
kon ezekről részletesen is szólunk, 
a klubtagok tapasztalatai alapján 
is megbeszéljük, melyik sütemény-
recepthez melyik reform lisztet ér-
demes használni, hogy az eredeti-
vel megegyező, vagy akár még fino-
mabb ízeket előcsalogassuk. Nem 
érdemes kétfélét főzni, ismertessük 
csak meg a család többi tagját is a 
barna rizzsel, a mandulalisztből ké-
szült keksszel.

Végül pedig, ahogy ez a klub-
ban is elhangzik: aki mégis kép-
telen megállni az ünnepi időszak-
ban, hogy elfogyasszon egy-egy 
kis szelet zserbót, bejglit, tegye 
ezt bűntudat nélkül! Mi január-
ban is itt leszünk, és klubtagja-
inkkal közösen segítjük egymást 
abban, hogy megszabaduljunk 
a túlsúlytól, vagy áttérjünk egy 
sportosabb, egészségesebb élet-
módra!

Köszönjük az EFI Diabétesz és 
Életmódváltó Klub segítségét a cikk 

elkészítésében!
sz

Álljunk ellen a túlevés kísértésének!
A karácsony sokak számára a legmeghittebb ünnep. Lázasan készülődünk a 
konyhában, a szokásosnál is több sütemény készül, rengeteg finomsággal kí-
nálunk másokat, és lépten-nyomon megkínálnak minket is. Ez az időszak em-
bert próbáló lehet mindenkinek, aki valamilyen betegség miatt, vagy egysze-
rűen csak egészséges életmódot követve diétázik. Hogyan segíthetünk nekik, 
és hogyan álljunk mi magunk is ellen a túlevés kísértésének? Erről kérdeztük 
a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda (EFI) dietetikusait, Temesváry Ág-
nest és Kertész Zsuzsát.

További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesz-
tési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház, Nővérszálló, földszint
email: 
efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1289 32 12
személyesen: hétfő – csütör-
tök 11-15 óráig, pénteken 
nincs ügyfélfogadás

Brit felmérések szerint a kará-
csony napján elfogyasztott étel-
mennyiség sok esetben eléri az 5-6 
ezer kalóriát. Maga a vacsora ebből 
csupán 1500 kalória, azaz a legtöb-
bet a desszert és a többi étkezés ösz-
szességében teszi ki. Mivel pedig jó-
val kevesebbet mozgunk ilyenkor, a 
hízás elkerülhetetlen. Ennyi felesle-
ges kalória átlagosan 3-4 kiló pluszt 
jelent pár nap ünneplés után. (Nem 
sokkal jobb hír, hogy ez a magya-
roknál „csak” 2-3 kiló). Ráadásul 
ez csak a három otthon töltött na-
pot jelenti, az ünnepek előtti céges 
vacsorák, a baráti meghívások és a 
két ünnep közti nassolás nincsenek 
is benne.

Az ünnepek alatti nagy evésze-
tekben az a legnagyobb gond, hogy 
jelentősen megnő a finomított szén-
hidrátok fogyasztása, vagyis a fehér 

liszt és a cukor bevitele, illetve az 
ember jó eséllyel kalóriadús körete-
ket, zsíros-tejfölös, majonézes szó-
szokat, kenyérrel dúsított tölteléke-
ket eszik. A likőrök, a röviditalok, 

de a cukros üdítők is állandó kihí-
vást jelentenek.

– A karácsonyi étkezéseknek 
nem a mennyiségről, hanem a mi-
nőségről kellene szólniuk – hang-
súlyozza Szabó Krisztina dietetikus. 
Éppen ezért újra kellene gondol-
nunk a hagyományos karácsonyi 
ételeket. A töltött káposzta példá-
ul zöldségtartalma miatt remek vá-
lasztás, de kevésbé zsíros és maga-

sabb rosttartalommal bír, ha a töl-
telék darált pulykahúsból és barna 
rizzsel készül.

A szintén tradicionális hal nem-
csak nagyon jó fehérjeforrás, de 
zsírsavösszetétele is kiváló. Ügyel-
jünk ugyanakkor arra, hogy ala-
csony zsírtartalmú fajtát vegyünk, 
és kirántás helyett párolva, grillez-
ve, vagy sütőzacskóban, zöldségek-
kel, illetve gyümölcsökkel együtt 
sütve készítsük el. (Egy remek ünne-
pi halétel receptjét lapunk 17. oldalán 
olvashatják.)

A szakember szerint a desszer-
tekről sem kell lemondanunk, ha 
másként sütjük meg őket.  A klasz-
szikus bejgli készítése során érde-
mes a recept szerint előírtnál keve-
sebb cukorral készíteni a tölteléket, 
a tésztába pedig keverjünk teljes őr-
lésű lisztet is, amivel tovább emel-
hetjük a rosttartalmat.

Az év végi ünnepekkor hajlamo-
sak vagyunk egy-egy kiadós étke-
zés után jóllakottan elfeküdni a ka-
napén. Ehelyett inkább sétáljunk a 
szabadban, lényegesen jobb lesz utá-
na a közérzetünk, és segít elkerülni 
a plusz kilók felszedését is.

y.d.

Nem kötelező a plusz két-három kiló
Azt jól tudjuk, hogy az év végi ünnepek a mai napig sokszor egyet jelentenek 
a mértéktelen evéssel. Még mindig kötelezőnek tartjuk az asztalt roskadásig 
telerakni különféle ünnepi fogásokkal, amelyek nagy része bizony tele van 
zsírral vagy szénhidráttal. Pedig lehetne másként is, ha odafigyelünk, és haj-
landóak vagyunk kitörni a hagyományos fogások rabságából. 
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– Nem szabad megfeledkezni a 
pirotechnikai eszközök okozta sé-
rülésekről sem – jegyezte meg Őri 
Kiss Zsolt, aki figyelmeztetett: ma-
napság már sajnos a kábítószerek 
használatát szintén meg kell emlí-
teni az alkohol mellett.

Mint fogalmazott: a szilvesz-
ter olyan, akár egy nagy fesztivál 
– minden előfordulhat.

A felhőtlen vigadozás miat-
ti balesetek mellett decemberben 
megszaporodhatnak a lakástüzek-
kel, szénmonoxid-mérgezéssel kap-
csolatos riasztások. Nem kizárólag 
a karácsonyfák gyulladhatnak ki, a 
fűtés, a sütés-főzés egyaránt lehet-
nek a baj forrásai.

– A karácsony a mentők számá-
ra „nagyüzem”, megnő mind a köz-
területi, mind a lakáshívások szá-

ma – árulta el a mentős, hozzáfűz-
ve: ilyenkor szintén megszaporod-
hatnak a balesetek.

– Amíg általában a vasárnap 
nyugodtabb napnak számít a men-
tőknél, addig a bronz-, ezüst- és 
aranyvasárnapokon megnőhet a 
segélyhívások száma.

Sok időskorú látogat ki a teme-
tőkbe, nem ritka, hogy elesnek, el-
csúsznak. Itt természetesen az idő-
járás is okolható, csakúgy, mint a 

közúti balesetek megnövekedett 
száma esetében.

– A rossz látási viszonyok, a fel-
pörgetett hangulat miatt megsza-
porodhat a gázolások száma – ava-
tott be Zsolt. – A bevásárlóköz-
pontok, piacok környékén pedig 
a nagy zsúfoltság miatt fokozott a 
balesetveszély – tette hozzá.

Most pedig lássunk 
néhány szakavatott jó 
tanácsot!

– Ha már a szeretet 
ünnepéről beszélünk, 
legyünk egymással to-
leránsabbak, figyeljünk 
oda jobban a másik-
ra – szögezte le a szak-
ember, és már mond-
ta is, hogy mit tegyünk: 
például segítsünk a tö-
megközlekedési jármű-
veken a le- és felszál-
láskor, a csomagokkal 
megrakott, vagy az idős 
embereknek.

D. A.

Legyen a karácsony az odafigyelés ünnepe!
Ha az év végi mentőriasztásokra gondolunk, nyilván mindenkinek azok a szil-
veszter környéki esetek ugranak be, amelyeket a túlzott alkoholfogyasztás 
vált ki. Őri Kiss Zsolt, a Pesterzsébeti Mentőállomás garázsmestere, okta-
tója, mentőgépkocsi-vezetője, szakápolója azonban sok másra is felhívja fi-
gyelmünket.

Jogszabály értelmében kizárólag 
december 28-a és 31-e között le-
het szilveszteri tűzijátékot vásárol-
ni. Ugyanígy korlátozza a jogalko-

tó ezeknek a termékeknek a felhasz-
nálhatóságát, azaz az ekkor meg-
vásárolt terméket csak december 

31-én 18 órától január elsején reg-
gel 6 óráig lehet felhasználni.

Aki a pirotechnikai termékek 
előállítására, forgalmára, tárolására, 

szállítására, felhasználására, meg-
semmisítésére, birtoklására vonat-
kozó előírásokat megszegi, szabály-

sértést követ el és 150 ezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. Az 
eljárás a rendőrség hatáskörébe tar-
tozik. A szabálysértés miatt a rend-
őrség mellett a közterület-felügye-
lő és a hivatásos katasztrófavédel-
mi szerv erre felhatalmazott ügyin-
tézője is szabhat ki helyszíni bírságot 
– hívja fel a figyelmet az Országos 

Rendőr-főkapitányság.
A használat feltétele, 

hogy a tűzijátékok alkal-
mazása nem sértheti, il-
letve nem veszélyeztet-
heti az emberek és álla-
tok életét, testi épségét, 
egészségét; az emberek 
vagyonát, a természeti 
és az épített környezetet, 
valamint a tűzvédelmi 
szabályokat. A magán-
személyek által szabadon 
felhasználható és tárol-
ható pirotechnikai ter-
mékek más tűzveszélyes 
anyagokkal együtt nem 
tárolhatók, lakásban a 

pirotechnikai termékeket a birtok-
lásra nem jogosult személyektől el-
zártan kell tartani.

Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság tapasztalatai szerint a 
legtöbb tűzeset a miatt következik 
be, hogy a környezetében lévő éghe-
tő növényzetet gyújtja meg a piro-
technikai termék. Előfordult olyan 
is, hogy az éghető tetőszerkezet ka-
pott lángra az odarepülő terméktől, 
vagy többszintes lakóépület erkélyé-
re csapódott be, és az ott tárolt ég-
hető anyagokat gyújtotta meg. Tü-
zet okoz az is, ha nem várjuk meg, 
hogy visszahűljön a termék, és úgy 
dobjuk bele a szemetesbe.

A kutyatulajdonosok jól tudják, 
hogy az év utolsó éjszakáján az ál-
landó durrogás mennyire megvise-
li a négylábúkat, sokan menekülőre 
fogják a dolgot, ha sikerül nekik, ki-
szöknek, és sajnos nem mindig talál-
nak vissza. Éppen ezért nagyon fon-
tos, hogy ebben az időszakban a ku-
tyusokra tegyünk bilétát az elérhe-
tőségünkkel, és a mikrochipbe is re-
gisztráltassuk a telefonszámunkat. 
Ha meg tudjuk oldani, a leghango-
sabb időszakra zárjuk be őket garázs-
ba vagy egy szobába, húzzuk le a re-
dőnyt, hogy könnyebben átvészeljék 
ezeket az órákat.         s. z.

Petárdázni nem, csak tűzijátékozni szabad
Akár az ember karja is leszakadhat a tűzijáték helytelen használata miatt, 
„szerencsésebb esetben” csak a kézfeje roncsolódik. Nem véletlen, hogy a 
rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat évről évre felhívja a fi-
gyelmet a szilveszteri tűzijátékok biztonságos használatára. 
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Akik arra járnak, jól tudják, 
hogy az Ady Endre utcai 
szakrendelő előtt és a kör-

nyéken teljes a parkolási káosz, mert 
irreálisan kevés a parkolóhely. Ez 
nemcsak a rendelőt felkereső bete-
geknek és hozzátartozóiknak jelent 
problémát, hanem a környékbeli la-
kóházakban élőknek is. A baptista 
templommal szembeni tízemeletes 
házban lakók számára például jó-
val kevesebb parkolóhely áll rendel-
kezésre, mint amire szükségük len-
ne, és a kevés hely közül is sokat el-
foglalnak például azok, akik a Hárs-
fa sétányon laknak, csak az ő házuk 
előtt sincs elegendő parkolóhely. A 
problémát csak tetézi, hogy összesen 
2 mozgáskorlátozott parkolóhely ta-
lálható a szakrendelőnél, így az érin-
tetteknek különösen nagy gondot 
okoz az intézmény megközelítése. 

Somodi Klára, a körzet képvise-
lője a probléma enyhítésének érde-
kében a Kerületi Építési Szabályzat 
módosítására tett javaslatot. Lénye-
ge, hogy a baptista templom mel-
lett, a János utcában is alakítsa-
nak ki új parkolóhelyeket, mégpe-
dig a járda kerítéshez közelebb vi-
telével, a meglévő zöldfelület védel-
me mellett.

A János utca azon részén, ahová 
jelenleg is le lehet tenni az autókat, 
a járdával párhuzamosan lehet par-
kolni. A képviselő javaslata szerint 
növelné a parkolóhelyek számát, ha 
az önkormányzat 90 vagy 45 fokos 
parkolóhelyeket alakítana ki, a ren-
delőhöz legközelebbieket – legalább 
kettőt – pedig kizárólag a mozgás-
korlátozottak használhatnák. 

A területen található fákat védő-
gyűrűvel látnák el, és volna lehetőség 

legalább 5-6 új fa ültetésére is.
A kerületi zöldterületek 

megőrzése, esetleges bővítése 
kapcsán Somodi Klára meg-
jegyezte: – Sajnálatos tény, 
hogy a Spar eddig nem tel-
jesítette az önkormányzattal 
kötött szerződésben szereplő 
zöldterületi vállalásait. Ezért 
a képviselők a novemberi ülé-
sen úgy határoztak, ha ennek 
a kötelességének ezután sem 
tesz eleget a cég, szankció-
kat foganatosítson az önkor-
mányzat.  

Ha a 2020-as költségvetés-
be bekerül a megoldáscsomag, 
jövőre megduplázódhat a je-
lenlegi parkolóhelyek száma.

r.m. 

TÁRSADALOM

Felhívjuk a kerületben élő la-
kosok figyelmét, hogy a kö-
zösségi együttélést szabály-

zó rendeletek mind a kertes há-
zas övezetek ingatlantulajdonosai-
ra, mind a társasházakra vonatkozó 
feladatokat, kötelezettségeket fo-
galmaznak meg.

Az ingatlanhasználóknak és a 
társasházaknak gondoskodniuk kell 
az ingatlanon belüli és az ingatlan 
előtti terület úttestig terjedő részé-

nek (járda és zöld sáv, vagy burkolt 
padka) gondozásáról.

Az ingatlan előtti terület tisztán-
tartása magában foglalja a terüle-
ten található szemét összeszedését, 
a járda rendszeres söprését, a zöld-
sávban lévő cserjék, sövények met-
szését és gondozását, őszi időszak-
ban az avar eltávolítását (társashá-
zak esetében is!).

A zöldterületek kaszálá-
sa folyamatos figyelmet igé-
nyel, ahogyan a téli hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés is kiemelkedően 
fontos feladat. 

A tulajdonosoknak gondoskod-
niuk kell továbbá az ingatlanról a 
közterületre benyúló, gyalogosköz-
lekedést akadályozó vagy zavaró fa-
ágak, gallyak visszametszéséről. 

Tájékoztatjuk az ingatlanok tu-
lajdonosait, hogy a fenti kötele-
zettség elmulasztása esetén Pester-
zsébet Önkormányzata hatósági el-
járást indíthat, mely során közigaz-
gatási bírság kiszabására is sor ke-
rülhet.

Ingatlanok előtti 
közterületek gondozása

Magyarországon ma mintegy 
4,4 millió a lakások száma, ami-
ből közel 1,5 millió társasház éle-
tét közös képviselők vagy társas-
házkezelők irányítják, gyakran 
sok tízmillió forintos költségve-
tésről gondoskodva. A tulajdono-
si közgyűlésen megválasztott kö-

zös képviselők jelentős része eddig 
szakirányú végzettség és megfele-
lő tudás nélkül dolgozott. A nem-
rég módosult társasházi törvény-
előírásainak a jövőben csak azok 
a közös képviselők tudnak eleget 
tenni, akik kellő szakmai tudással 
rendelkeznek.

A BKIK szervezésében indított 
közös képviselő képzésen a társas-
házak tulajdonosainak képvise-
letéhez, és a tulajdonosi közösség 
felhatalmazásából eredő feladatok 
ellátásához szükséges általános, 
jogi, műszaki és gazdasági ismere-
teket sajátíthatják el a résztvevők.

A Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal által enge-
délyezett oktatás elsősorban az 
OKJ-s társasházkezelői képzett-
séggel nem rendelkező közös kép-
viselőknek, intéző- és számvizsgá-
lói bizottság tagjainak ajánlott. A 
2020 januárjában induló 40 órás 
képzés 8 héten át mindössze heti 
1x5 órát vesz igénybe, így a részt-
vevők a munkájuk mellett is el 
tudják azt végezni. A sikeres vizs-

gát tevők hivatalos tanúsítványt 
kapnak.

A képzés költsége: bruttó 
70.000 forint, mely az oktatást, a 
vizsgaköltségeket és a tananyagot 
is tartalmazza.

Részletek és jelentkezési lap a 
http://kozoskepviselokepzes.bkik.
hu oldalon.
Telefon: +36 1 488-2439
Jelentkezési lap benyújtása:
• személyesen: 1016 Budapest, 
Krisztina krt. 99. 1. emelet 107. 
szoba, hétfőtől csütörtökig 9.00-
15.00 óráig, pénteken 9.00-12.30 
óráig.
• e-mailen: felnottkepzes@bkik.hu
• postai úton: 1016 Budapest, 
Krisztina krt. 99.

A káoszból rend lesz végre? 

Közös képviselőknek indít képzést a BKIK
Társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem rendelkező közös képviselőknek in-
dít képzést a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) olyan alapisme-
retek elsajátítására, amelyek biztosítékot jelentenek ahhoz, hogy a jövőben 
kellő szakmai tudással, a törvényi előírások megértésével és betartásával, 
felelősen végezzék tevékenységüket. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
januárban újra induló képzésre folyamatosan várják a jelentkezőket.
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2019-ben történt

Pihenőparkot alakítottak ki a rendőrkapitányság udvarán és új, je-
löletlen autóval gazdagodott a kapitányság gépjárműállománya

Új fogászati kezelőegységet adtak át a Székelyhíd 
utcai fogorvosi rendelőben

Felújították a Vécsey lakótelep központját

Két nagy utca, a Pöltenberg (képünkön) és a Királyhágó 
rekonstrukciója valósult meg idén

8 személyes, a fel- és leszállást megkönnyítő 
lépcsővel felszerelt gépjárművet kapott a Hu-
mán Szolgáltatások Intézménye

Megnyílt a pihenő- és kikötői szolgáltatásokat 
nyújtó Túrakikötő a Hullám Csónakházban

Új burkolatot kapott a Vörösmarty utcai piac

Folytatódott a lakótelepi parkok rekonstrukciója

Megnyílt a Pesterzsébeti Jódos-
Sós Gyógy- és Strandfürdő

Az önkormányzata támogatásával 
korszerű terheléses és nyugalmi 
EKG-t kapott a dél-pesti kórház

A gyermekek ismét birtokukba 
vehették az Alsóteleki utca 38. 
mögötti játszóteret
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– Nyilván köze van a K(VÍZ)ál-
lásjelentés névnek a Kossuth Rá-
dióban hallható vízállásjelentés-
hez...

– A K(VÍZ)állásjelentés és a rá-
diós vízállásjelentés közti hasonló-
ság egyfajta szójáték eredménye.

– Közel 15 esztendeje kezdte a 
fejtörők gyártását, játékosok szer-
vezését. 2005-ben milyen kvízzel 
indult?

– Lényegében hasonlóval, mint 
amelyik most „él” a Csili zászlaja 
alatt. A különbség mindössze any-
nyi volt, hogy akkor nem hat, ha-
nem nyolc kérdéssel borzolgattam a 
játékosok szürkeállományát. Amúgy 
a játék fénykorában közel száz kimű-
velt fő kísérte rendszeresen figyelem-
mel a fordulókat. Még Görögország-
ból, Svájcból és Szlovákiából is ér-
keztek folyamatosan megfejtések. 
Határozottan jólesett, hogy a kez-
deti szándékomra, miszerint ez a já-
ték nem a lexikális, fejből való vá-
laszadásra épül, ennyien voltak „ve-
vők”, ennyien értettek egyet azzal, 
hogy az internet adja meg a széles-

körű „rátalálások” élményét, hiszen 
amíg az ember eljut a helyes válaszig, 
több oldalnyi információt olvas el.

– Miért ért véget 2016-ban?
– A játék szervezése, a vele kap-

csolatos adminisztráció, illetve az 
újabb és újabb feladványok kiötlése 
bő egy évtizednyi, szinte napi szintű 
szabadidős tevékenységként ekkor-
ra hozta ki belőlem az „alkotói vál-
ságot”. Idén májusban a Csili egyik 
munkatársa – mint kiderült, régi já-
tékostársam – keresett meg, hogy 
lenne-e kedvem a folytatáshoz, pon-
tosabban újraindításhoz. Természe-
tesen könnyen rá tudott beszélni.

– Mi a jelenlegi Facebook cso-
port játék lényege, menete?

– Heti hat kérdés és kérdésen-
ként négy lehetséges válasz, ezek kö-
zül választhatnak egyet a játékosok. 
A kutakodásra, interneten (vagy az 
otthoni könyvespolcon, esetleg egy 
közeli könyvtárban) való búvárko-
dásra hat nap áll rendelkezésre, oly 
módon, hogy közben rengeteg érde-
kes információra tehetnek szert. Az 
„aha” élmény a cél! A játék élveze-

te mellett persze az sem lényegte-
len, hogy egy hasonlóan gondolko-
dó emberekből álló közösséget is si-
kerül létrehozni.

Amúgy január 4-én lesz az 
első személyes nagy találkozás, 
„Kvízünnep” néven. Mivel ezúttal 
a játékosok írják a kérdéseket, iz-
galmasnak ígérkezik a rendezvény. 
A „(K)Vízállásjelentők – Csili” 

Facebook csoport immáron több 
mint 400 követője közül remélhe-
tőleg sokan tudják majd szabaddá 
tenni magukat az újesztendő első 
szombatján. Az a harmincöt-negy-
ven szellemi sporttárs, aki heti rend-
szerességgel, már hosszú ideje „áldoz 
időt” a feladványokra, ha megtehe-
ti, szinte biztos, hogy ott lesz.

DIA

Felejthetetlen zenei élménynek lehettek részesei mindazok, akik meg-
hallgatták Beethoven C-dúr ünnepi miséjét az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Főplébániatemplomban. A november 30-ai előadás szólistáit (Újhelyi And-
reát, Wiedemann Bernadettet, Alagi Jánost és Pataki Bencét) a Weiner 
Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium kórusa, a pest-
erzsébeti Wox Musica Kamarakórus, valamint a Giusto Kamarazenekar kí-
sérte, Tassonyi Zsolt vezényletével.             z.k.

Lassan 30 éve gazdagítja az Erzsébet Napok rendezvénysorozatot az Egy-
házzenei kórushangverseny, amely a Csili Művelődési Központ egykori Fér-
fikara vezetőjének, Anker Antal karnagy ötlete alapján valósult meg elő-
ször. Hosszú évek óta Rózsavölgyi Ildikó a program művészeti vezetője. 

Mint mindig, idén december 1-jén is zsúfolásig megtelt az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Főplébániatemplom. Az érdeklődők az Árpád-házi Szent Er-
zsébet énekkar, a Csili Művelődési Központ Népdalköre, a Hunyadi Véndi-
ák Kórus, a Jubileumi Eötvös Kórus, a Soroksári Pedagógus Kórus, valamint 
a Vox Voluptatis Kórus előadásában hallhattak a karácsonyi népénektől 
kezdve a reneszánsz kor zeneszerzőin át a XX. századi szerzőkig szebbnél 
szebb kórusműveket.

A koncert végén Rózsavölgyi Ildikó és Sebestyénné Farkas Ilona vezény-
letével két kórusművet énekeltek közösen a kórusok. Közreműködött te-
nor- és baritonkürtön Sipos Márton, Varga Viktor és Viktori Martin, trom-
bitán Radó-Kovács András, Vass István és Nagy Zsolt, ütőhangszereken 
pedig Belecz Balázs és Bodnár Gergő.         R. M.

A szürkeállományok borzolgatója

C-dúr mise

Örömzene a templomban

Vári Zoltán majdnem két évtizedet három nagy könyvtár (a Műszaki, a Széché-
nyi, illetve a Szabó Ervin) munkatársaként dolgozott, így nem meglepő, hogy 
szívesen gyarapítja ma is ismereteit, illetve igyekszik minél szélesebb kör-
ben terjeszteni a tudást. Ő a K(VÍZ)állásjelentők – Csili nevű Facebook cso-
port kérdéseinek összeállítója.
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Tény, hogy az internet használa-
ta sok veszéllyel jár. Ugyanakkor az 
is tény, hogy sok értéke van, és egy 
mai gyereket – aki digitális bennszü-
löttnek számít digitális bevándor-
ló szüleihez képest – nem szabad, de 
nem is lehet eltiltani az online világ-
tól. – Most körülbelül úgy állunk az 
internettel, mint elődeink 120-130 
évvel ezelőtt az elektromos áram-
mal. Csak amíg az emberiségnek volt 
több mint egy évszázada arra, hogy 
megtanuljon azzal együtt élni, az 
internetet csak mintegy 20 éve hasz-
náljuk, az okostelefonok pedig csu-
pán 5 éve kezdtek elterjedni hazánk-
ban – mondta Herneczki Márton.

Mit mond a tudomány?

Az elmúlt két évtizedben több 
kutatás is foglalkozott az internet 
gyermekekre való hatásával. Sok-
kal okosabbak ugyanakkor nem le-
szünk az eredmények elolvasásától, 
mivel azok meglehetősen ellentéte-
sek. Egyes tudósok szerint a peda-
gógiában, az oktatásban nagyon jól 
használhatók az új lehetőségek, míg 
mások arra világítanak rá, hogy az 
eszközök használata miatt romlik a 
gyerekek figyelmi, kognitív teljesít-
ménye. 

A londoni Kings College egy 
2016-os kutatásával rávilágított 
arra, hogy az okoseszközök haszná-
lata alvászavarokat okoz, amelynek 
egyik oka a kék fény effektus (ezt ki-
küszöbölendő egyre több gyártó már 
szűrőt épít be a monitorba), a másik 
pedig a mozgó képek okozta emel-
kedett aktivitás.

Márpedig az alvásra mindenki-
nek óriási szüksége van, a kisgyer-
mekek idegrendszeri fejlődéséhez 
ez nélkülözhetetlen, hangsúlyozta 
a szakember, éppen ezért azt java-
solta: lefekvés előtt 1-2 órával nem 
ajánlott a tabletezés, telefonozás, így 
az idegrendszer meg tud nyugodni.

Egy másik kutatás szerint min-
den fél óra képernyő előtt töltött idő 

50%-kal növeli a megkésett beszéd-
fejlődés kockázatát.

Ennél is ijesztőbb eredményre 
derült fény egy friss amerikai kuta-
tásból, amely az okoseszközök hasz-
nálata és az agyi struktúra változá-
sait vizsgálta. Azoknak a gyerekek-
nek, akik sok időt – napi több órát 
– töltenek az online világban, fejlet-
lenebb az agy fehérállománya, ami 

nyelvi olvasási problémákat okoz, 
így jól gyengébben teljesítenek a 
szókincset, a hangfeldolgozást és a 
tárgymegnevezést igénylő felada-
tokban.

Érdemes tudni, hogy hazánk-
ban az ELTE Alfa Generáció La-
borja végez rendszeres kutatásokat 
ebben a témában, az érdeklődők az 
alfageneracio.hu oldalon olvashat-
nak ezekről.

Hatások

Az okoseszközöket intuitív hasz-
nálatra tervezték, azaz úgy alakítot-
ták ki, hogy a lehető legtöbb ember 
magától el tudja kezdeni használ-
ni, és rövid időn belül szinte profi-

vá válhat az alkalmazások és egye-
bek kezelésében, így erős függősé-
get okozhatnak.  Ezek az eszközök 
az agynak ugyanazon területét in-
gerlik, mint amikor valaki szeren-
csejátékot játszik, így a kütyüzéssel 
a játékfüggőséghez hasonló viselke-
déses addikció alakulhat ki.

– Próbálja ki a család, hogy egyik 
este egy, másfél órára mindenki ki-
kapcsolja a telefonját – javasolta 
Herneczki Márton. – Ha valakit ez 
idegessé, nyugtalanná tesz, az már a 
függőség jele – tette hozzá.

Idő

Egy embernek egy nap átlago-
san 5-6 órányi személyes ideje van, 

ami a személyi-
ség megszületésé-
nek legfontosabb 
ideje (lenne). Eh-
hez képest – egy ka-
nadai kutatás sze-
rint – ennek az idő-
nek 2007-ben (az 
okostelefonok meg-
jelenése előtt) még 
„csak” körülbe-
lül felét töltöttük 
a számítógép előtt. 
Nyolc évvel ké-
sőbb már a három-
negyedét, 2017-ben 
pedig már kilencti-
zedét. Azaz manap-
ság naponta átlago-
san félórát töltünk 
„magunkkal”.

Hogy miért 
olyan nehéz leten-

ni a telefont? Mert míg régen olva-
sással, tévézéssel töltöttük a szabad-
időnket, a műsornak vagy a regény-
nek, újságnak egyszer csak vége lett. 
Az online világban ilyen nincs, hi-
szen ha be is fejezünk egy videót, 
újabb és újabb hasonló témájúakat 
ajánl, amiknek nehéz ellenállni.

Ki a felelős?

Könnyen rá lehet tolni a felelős-
séget a gyártókra, de profitorienált 
cégek révén semmilyen korlátozás 
bevezetése nem érdekük, a felelő-
sek valójában mi, a felnőtt generá-
ció vagyunk. Józan ésszel és tudatos 
kontrollal tudjuk mind magunknak, 
mind gyermekeinknek lefektetni a 

szabályokat, és azokat betartani, il-
letve betartatni.

A szakember ajánlja, hogy te-
gyünk fel egy, a napi internet-
használati időt mérő applikáci-
ót (például a Moment) az eszkö-
zünkre. Meg fogunk lepődni, hi-
szen az az időmennyiség, amit va-
lójában eltöltünk a kütyüvel a ke-
zünkben, majdnem kétszer annyi, 
mint amennyit gondolunk, hogy 
töltünk vele.

Mennyit netezzen a gyerek?

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) ajánlása szerint 0-1 éves 
korban semennyit, 1-2 éves korban 
0-60 percet, 3-4 évesen naponta 
maximum egy órát. Herneczki Már-
ton ennél is „szigorúbb”; szakmai ta-
pasztalatai alapján állítja, hogy egy 
gyerek kétéves koráig egyáltalán ne 
használhasson okoseszközt, általá-
nos iskolás korig pedig semmikép-
pen se töltsön napi egy óránál töb-
bet a képernyő előtt.

Helyette biztosítsa a szülő a gyer-
mekének a fizikai aktivitást. Egy 1-2 
éves gyereknek napi 3 óra mozgás-
ra volna szükség, 3-4 éves kortól pe-
dig ebből egy óra intenzív mozgás-
ra. – Minél több valós inger éri a 
gyereket, annál jobban fejlődik az 
idegrendszere, és minél többet mo-
zog, annál jobban fejlődnek a nagy-
mozgásai – hívja fel a figyelmet 
Herneczki Márton.

Mit hoz a jövő?

Figyeljünk a körülöttünk zajló 
történésekre, használjuk természe-
tes intelligenciánkat, legyünk tuda-
tosak, kérdőjelezzük meg, amit ol-
vasunk, nézzünk utána több csator-
nán. Készítsük fel gyerekeinket az 
internet veszélyeire, okos használa-
tára, szabályozzuk a kütyüzési időt, 
és azt is, hogy miket nézhet. De leg-
először kezdjük magunkkal, hiszen 
nehéz úgy szabályokat felállítani és 
betartatni a gyerekkel, ha ők azt 
látják, hogy felmenőik állandóan a 
képernyő előtt lógnak.

Ha a szülő jól csinálja, egy idő 
után beáll a dolog, a gyerek elfogad-
ja a határokat, amikre egyébként 
óriási szüksége van – még akkor is, 
ha ő ezt másként gondolja.

Sz. A.

Annyit tabletezhetsz, amennyit mozogtál!
Van szülő, aki gyermekének aznapi aktív mozgással töltött idejével megegye-
ző időt enged a képernyő előtt tölteni. A szakember szerint ez egy jó megol-
dás, hiszen a szülők feladata, hogy mind időben, mind tartalomban korlátoz-
zák online tevékenységét – derült ki többek között Herneczki Márton klinikai 
gyermek szakpszichológus „Kiber bízzunk? Okos eszközök, kommunikáció, 
mentálhigiéné” című előadásából. A programot a Pesterzsébet Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány kuratóriuma és a Külső-Pesti Tankerületi Központ veze-
tése szervezte. 
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Kilenc kerületi általános 
iskola küldte el az első for-
duló feladatait a szervező 
Csili Művelődési Központ-
nak, végül a november 25-
ei döntőn hét csapat mér-
te össze tudását és ügyessé-
gét. A Csili játékmesterei 

érdekes feladatokat állítot-
tak össze, a verseny mozgal-
mas volt, így nagy izgalom-
ban telt. A szervezők a csa-
patépítésre is ügyeltek, hi-
szen azt is pontozták, melyik 
iskola hány gyerekkel kép-
viseltette magát. A győztes 

Hajósból például hatvankét 
felsős vett részt a Csiliben 
rendezett döntőn.

Ízelítő a feladatok közül: 
a csapatoknak fel kellett ku-
tatniuk öt védett pesterzsé-
beti épületet, és le kellett ír-
niuk a pontos címüket, azt, 
hogy ma milyen funkció-
juk van, mi működik ben-
nük, milyen stílusban épül-
tek, valamint miért lettek 
védettek.

A csapatok egy részének 
el kellett menniük a dél-pes-
ti kórházba, ahol már várta 

őket a Pesterzsébeti Egész-
ségfejlesztési Iroda munka-
társa, akitől szintén felada-
tokat kaptak.

Volt továbbá szóki-
rakó, színpadi produkci-
ók, történelmi nyomozás, 

különbség-felismerés és 
kézműveskedés, valamint 
ügyességi csapatfeladat is.

Amíg a zsűri kiértékelte 
a feladatokat, a gyerekek a 
Pola együttes koncertjét él-
vezhették.            y.a.

Ez pedig nem más, mint a kerületi óvodásoknak szerve-
zett Mikulás kupa, amit idén 14. alkalommal rendezett meg 
az esemény házigazdája, Varga Sándor sportreferens, Pest-
erzsébet Önkormányzata támogatásával. December 9-én a 
Csili Bubik István Színháztermében összegyűlt csapatok a 
Pesterzsébeti Művészeti Stúdió táncosai által tartott közös 
belemelegítés után 4 számból álló játékos sportversenyen 
mérték össze gyorsaságukat és ügyességüket. A Mikulás 
együtt izgult a gyerekekkel, és a végén természetesen min-
denkit megajándékozott.                  s.k.

Hatvankét gyerekkel győzött a Hajós

Egy verseny, 
ahol mindenki nyer

Az Erzsébet Napok rendezvénysorozat keretében a kerületi 
általános iskolások hagyományos helytörténeti vetélkedőjét 
idén a Hajós Alfréd Általános Iskola nyerte, 104 ponttal. Má-
sodik helyen a Vörösmarty Mihály Református Általános Isko-
la végzett 97 ponttal, a harmadikon – 96-96 ponttal – a Gyulai 
István Általános Iskola és a József Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola osztozott. 
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– Mikor szerettél bele a futásba? 
– 2002-ben véletlenül találtam 

rá az újságban egy hirdetésre, hogy 
Nike félmaraton lesz. Hirtelen jött 
az elhatározás, hogy erre beneve-
zek, kipróbálom magam. Tetszett 
a futás, hát belevágtam. Nem tud-
tam, hogy mit akarok, mi lesz, csak 
érdekelt. 

– Volt edző, aki segített a felké-
szülésben? 

– Nem, teljesen magamtól kezd-
tem el futni. Rendszeresen eljár-
tam, és ezek alapján tapasztaltam 
ki, hogy mit, hogyan érdemes csi-
nálnom. Legtöbbször Soroksár felé 
mentem. Az elején előfordult, hogy 
amikor Soroksárra érkeztem, tele-
ittam magam vízzel, visszafelé meg 
csak sétálni tudtam, ami ugye nem 
jó. Az ilyen tapasztalatok adták meg 
a rutinomat, saját hibáimból fejlőd-
tem a tapasztalatok által. 

– Később is magadban készültél 
a versenyeidre? 

– Nem. Később már átjártam Cse-
pelre a Csepeli Futószervizbe. Ami-
kor ez megszűnt érdemben működ-
ni, akkor találtam ki, hogy kéne itt 
Pesterzsébeten csinálni lokálisan egy 
futóklubot. Nem akartam hivatalos 
egyesületet létrehozni, mert az a ta-
pasztalatom, hogy ezekbe, ha beke-
rül a pénz, akkor már elveszik sok ér-
ték belőle, mert a pénz nagyon köny-
nyen beindíthatja a veszekedéseket, 
vitákat is. Számomra az volt a cél, 
hogy egy teljesen és a szó nemes ér-
telmében vett valódi amatőr csopor-
tot hozzak létre. 

– Az eredmények teljesen lé-
nyegtelenek nálatok? 

– Nem, ezt se mondanám, hiszen 
mindenkinek kell, hogy legyen cél-
ja, hogy önmagához képest folya-
matosan javulni tudjon, és az idő-
eredmények javítása nagyon fon-
tos motiváció. De a fő cél való-
ban az volt, hogy lokálisan elérhe-
tő legyen szervezetten a futás. An-
nak vagyok a híve, hogy minden le-
gyen helyben elérhető. Erre jó példa 
London, ahol sokat jártam, és ahol 
mindez adott. 

– Mi volt az első saját szervezé-
sű versenyed? 

– 2011-ben szerveztük meg a Du-
na-parton az első futást a pesterzsé-
beti futni szeretőknek. 5 K futás volt 
a verseny neve, ez arra utalt, hogy a 
verseny távja 5 kilométer volt. 

– Kik szoktak jelentkezni a ver-
senyeidre? 

– Nagyon érdekes ez, mert itt 
azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb 
számban nők szoktak jelentkezni. 
Viccesen azt szoktuk mondani, hogy 
unatkozó anyukák futóklubja va-
gyunk, hiszen tényleg 60, de inkább 
70 százalékban hölgyek jönnek ki-
próbálni magukat. Életkorban is na-
gyon nagy a szórás. 

– Kivel szervezed a versenyeket? 
– Egyedül, de kapok mindig se-

gítséget. Az edzéseket a futótársam, 
Nagy Anikó tartja mostanában, de 
a futóklubunkból egyre többen ma-
guktól kezdenek versenyre utazá-
sokat, közös futásokat szervezni. Ez 
nem volt kifejezett cél, de így ala-
kult, és nagyon örülök neki. 

– Sok versenyt szerveztél. Mi 
ezek közül, ami leginkább közel áll 
a szívedhez, ha lehet ilyet mondani? 

– Ha valamit nagyon meg kéne 
neveznem, akkor a karácsony előtti 
Forralt bor futást mondanám. 2014-
ben volt az első, és most idén már 6. 
alkalommal rendeztük meg a pester-
zsébeti Kiserdőben. A verseny távja 
négy kör. A feladat része, hogy min-
den körben meg kell inniuk a ver-
senyzőknek 1 deci forralt bort. Ter-
mészetesen éppen ezért a versenyen 
csak nagykorúak indulhatnak. Egy 
kör körülbelül 1600 méter, a teljes 

verseny távja így 6400 méter és 3 deci 
bor. Múltkor Szombathelyen jártam 
egy konferencián, és meglepett, de 
nagyon jó érzéssel töltött el, hogy er-
ről a futásról még ott is tudtak. 

– Van nevezési díj is? 
– Tulajdonképpen igen, ebből fi-

zetjük a szükséges versenykellékek 
költségét, de mindig szokott marad-
ni összeg, amit jótékony célra hasz-
nálunk fel. Ebben az évben több ál-
latmenhely támogatását tűztük ki 
célul magunknak. 

– A futóklub tagjai csak verse-
nyeken találkoznak egymással? 

– Nem. Természetesen nem. 
Minden héten legalább kétszer 
van közös edzésünk. Aki ráér, el-
jön, és futunk együtt egy jót. Érde-
kes, hogy vannak, akik nem szok-
tak futni, csak a közösség hangulata 
miatt tagjai a csoportunknak. Azért 
a többség persze részt vesz az edzé-
seken, versenyeken, de mivel tel-
jesen amatőrök vagyunk, minden-
ki szabadidejéhez mérten él ezzel.  
Változó, hogy az edzéseken mek-
kora távot futunk le, de úgy általá-
ban 8-10 kilométer, amit együtt tel-
jesítünk. Vannak, akik saját maguk 
futnak, nem velünk, mert nekik az 
időbeosztásukban úgy kényelme-
sebb. Nincs kötelező elvárás senki 
felé. Vannak olyan futóink is – mint 
például Darabos Peti –, akik nagyon 
komolyan veszik az amatőr létet, 
ők sokkal többet is edzenek, és elég 
szép időket is tudnak ezzel elérni a 
versenyeken. 

De egyébként néha futás nélkül 
is találkozunk, beszélgetésre, ismer-
kedésre. 

– Sokszor hangsúlyozod az 
amatőr létet, tehát nem a futásból 
élsz. Mivel foglalkozol?

– Nálunk mindenki munka mel-
lett hódol a futás szenvedélyének. 
Én motorokat szerelek, ebből élek. 
A motor nálam pont olyan szenve-
dély, mint maga a futás. Mivel egye-
dül dolgozom, alkalmazottak nélkül, 
csak magamhoz és a megrendelőim-
hez kell igazodnom, ami segít abban, 
hogy a futásokra is jusson elég időm. 
Bár mint mindenkinek, úgy termé-
szetesen nekem sem könnyű a mun-
kát és a futást összehangolni, de 
megoldom. 

– A futásban vannak komo-
lyabb céljaid? 

– Ha nincs célod a futásban – és 
ez szerintem általában mindenre 
igaz –, akkor csak úgy vagy. Nagyon 
fontos, hogy legyenek kitűzött cé-
lok az ember előtt, amikért meg kell 
küzdenie. Sokszor veszek részt kül-
földi versenyeken is, most például a 
Belgrád félmaratonra készülök. De 
futottam már többször Belfastban is.

Igaz, ezeken a versenyeken nem 
vagyok benne az első 50-ben, de ki-
hívás, és szívesen csinálom. Magam-
mal versenyzek. Meghatározok ma-
gam számára egy célt, hogy az adott 
távot milyen idővel szeretném telje-
síteni, és azért hajtok, hogy az meg-
legyen, vagy szerencsés esetben túl-
szárnyaljam. 

Természetesen továbbra is se-
gíteni szeretném jelenlétemmel 
a Csili futóversenyét és a már ha-
gyománynak számító versenyeket is 
vinném tovább. 

Ezek mellett az igazi nagy álmom, 
hogy Pesterzsébeten duatlon ver-
senyt szervezzek. Futás-kerékpár-
futás. Ehhez minden technikai rész-
letet már kidolgoztam, és nagyon 
remélem, hogy sikerül egyszer majd 
megvalósítani. És persze szeretném, 
ha ennek is kialakulna nálunk a ha-
gyománya. 

– Nagyon fontos számodra a 
kerület. 

– Igen. Ide születtem, és itt is él-
tem mindig. Szeretem Pesterzsébe-
tet és annak családias légkörét. Pont 
ezért fontos számomra, hogy lehető-
ségeim szerint hozzátegyek ahhoz, 
hogy ez a családias hangulat erő-
södhessen. Pesterzsébet egy jó hely, 
és olyan lesz, amilyenné mi tesszük. 
Szívesen segítem a közösség építé-
sét, és a kerület vezetése részéről 
szerencsére erre van is igény.

R. M.

Mindenkinek kell, hogy legyen célja
A 38 éves Farkas Gyula a Pesterzsébeti Futóklub alapítója, több helyi ver-
seny és örömfutás szervezője. Nagy álma, hogy duatlon versenyt szervez-
zen kerületünkben, aminek technikai feltételeit már kidolgozta. Születése 
óta Pesterzsébeten él, igazi lokálpatrióta, bár ezt nem szereti hangsúlyozni.

FOTÓ: GERGELY ZAKANY

Farkas Gyula Rábai Edinával, a Pesterzsébeti Futóklub egyik tagjával
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A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvo-
dája november 18-a és 22-e között tartotta ha-
gyományos Erzsébet-hét kulturális programso-
rozatát. Az óvodások megismerkedhettek szű-
kebb környezetükkel, Pesterzsébet kulturális ér-
tékeivel. Elsétáltunk a Szent Erzsébet templom-

hoz, megnéztük Árpád-házi Szent 
Erzsébet szobrát. Helytörténeti sé-
tát tettünk a Kossutiban, megtekin-
tettük a Sissi szobrot. Több cso-
port „Lovagi tornát” is rendezett, a 
lányok hercegnő, a fiúk lovagi ru-
hát öltöttek magukra.
A hét utolsó napjára Erzsébet bált 
szerveztünk a szülőkkel, hozzátar-
tozókkal közösen. A hat csoport-
ban hat vidám, kreatív alkotótevé-
kenység zajlott. Az elkészült alko-
tásokért egy-egy színes tallér volt 
a jutalom. Aki összegyűjtött hár-
mat, a büfében a királyi ruhába öl-

tözött kertész bácsink megvendégelte egy „Sissi 
koktélra” és egy Erzsébet szeletre. 
Lezárásként mécsessel a kezünkben elsétáltunk 
a Sissi szoborhoz és közös énekléssel búcsúz-
tunk a programsorozattól. 

Kenessey Erika

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvodában megtartott 
egészséghét keretében az óvo-
dapedagógusok számára szer-
veztünk szakmai napot, amire 
meghívtuk kerületünk óvodá-
inak pedagógusait is. Nyitott 
programunkon mozgásfejlesz-
tő foglalkozást tartott Szima 
Krisztina óvodapedagógus, 
gyógytestnevelő. A bemuta-
tón újszerű mozgásfejleszté-

si lehetőségeket alkalmazott, 
amibe beépítette a mozgáskot-
ta módszerét és eszközrend-
szerét. 
Foglalkozásaink célja a gyer-
mekek mozgásigényének ki-
elégítése, a mozgás megsze-
rettetése, a mozgástapaszta-
latok bővítése, mindezt játé-
kos módon, a gyermekek szá-
mára élvezetesen megszervez-
ve. Rendszeres mozgással az 
egészséges életvitel kialakítá-
sához megfelelő alapokat tu-
dunk adni, ezért óvodánkban 
napi rendszerességgel szerve-

zünk mozgásos tevékenysége-
ket, ahol a játékosságon van a 
fő hangsúly. A játékok egy fog-
lalkozáson belül többször meg-
jelennek a feladattól függően, 
hol mint eszköz, hol mint cél. 
A motiváció folyamatos fenn-
tartását változatos eszközök-
kel érjük el, ilyen a mozgáskot-
ta eszközrendszere is. A moz-
gáskotta kialakításának kö-
szönhetően sokrétűen fejlesz-

ti a gyermekek testi, kognitív, 
affektív és viselkedési funkció-
it. A nyuszi, mókus, maci szim-
bólumok kottaszerű felépítésé-
vel fejlődik a gyermekek figyel-
me, önfegyelme, testtudata és 
testi képességei. 
A foglalkozást követően szak-
mai beszélgetésre került sor, 
ahol a vendégek és intézmé-
nyeink jelen lévő pedagógusai 
elmondták véleményüket, saját 
tapasztalataikat az óvodai moz-
gásfejlesztés jelenlegi állapotá-
ról, lehetőségeiről. 

Tóth Katalin

Számos kerületi rendezvé-
nyen léptek fel és képviselték 
intézményüket a Lajtha lászló 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei és tanárai. A diákok 
ezen kívül remekül helytálltak 
a tanulmányi versenyeken is, 
öregbítve ezzel a zeneiskola és 
Pesterzsébet hírnevét.
Október 1-jén, a Zene vi-
lágnapján hangversenyt és 
kiállításmegnyitót tartottak a ze-
neiskola Máté János termében. 
Nagy sikerrel zajlott le az intéz-
mény kórusainak Jótékonysá-
gi hangversenye. Az intézmény 
rendezte a II. Pesterzsébeti Kó-
rusfesztivált és Kamaraestet, 
amelynek a Baptista Templom 
adott otthont. Novemberben a 
szokásos Erzsébet-napi Hang-
verseny és Fotókiállítás került 
megrendezésre az iskola falai 
közt. Zeneművészeti szakközép-
iskolás növendékek szerepel-
tek egy szép koncerten az intéz-
ményben. A hónap végén Bee-
thoven C-dúr miséje kerül be-
mutatásra az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Plébániatemplomban.
A december még sűrűbbnek 
bizonyult. December 6-án a 
Lajtha László Zeneiskola Ad-
venti koncertet adott a Város-
háza előtt. Két nappal később 
Adventi Műsorral léptek fel a 
Klapka téri református temp-
lomban. December 8-án Vida 

Mónika Ruth zongoraművész, 
az iskola régi növendéke adott 
hangversenyt a zeneiskolában. 
15-én a Lajtha László AMI If-
júsági Fúvószenekarának Ka-
rácsonyi Hangversenyét hall-
hatták az érdeklődők a Baptis-
ta templomban. 18-án rendez-
ték meg a Karácsonyi Hangver-
senyt a Szent Erzsébet Plébá-
niatemplomban.
Az idei ősz nagyszerűen sike-
rült a tanulmányi versenyek te-
rén is. A VI. Országos Bihari Já-
nos Hegedű- és Vonós Kamara-
zenei Verseny résztvevői szép 
eredményeket értek el. Raj-
nai Lili (hegedű) bronz minősí-
tést, Magyar Réka (cselló) ki-
emelt arany minősítést, Zhu Yi 

(cselló)  pedig bronz minősí-
tést szerzett. Tanáruk Csala Éva, 
zongorakísérőjük Egri Katalin és 
Horváthné Farkas Katalin voltak.
Az I. Magyar Kortárs Kamara-

zenei Fesztiválon Csegedi Vi-
vien csellista és Balog Dániel 
zongorista növendékek szintén 
bronz minősítést szereztek. Ta-
náraik, Tormáné Pollák Rita és 
Egri Katalin felkészítő munká-
jukért emléklapot kaptak.
Az V. Gyöngyössy Zoltán Orszá-
gos Fuvola Találkozón Ollé Len-
ke arany minősítést kapott. Ta-
nára Kiss Ágota, zongorakísérő 
Pregun Tamás.
Az I. Magyar Kortárs Országos 
Kamarazenei Fesztiválon Kaip 
Luca (furulya), Ivánkovics Ajsa 
(zongora) és Mód Boglárka (fu-
vola) ezüst minősítést szerzett. 
Tanáraik Smaraglyai Szabina, 
Egri Katalin és Tóth Anna Zita.
Az I. Országos Budakeszi Fu-

rulyaverseny ragyogó sikert 
hozott. Kaip Luca I. díjban ré-
szesült, valamint a város kü-
löndíját is megkapta. Tanára 
Smaraglyai Szabina.              Sz.

Második alkalommal vitte ki szó szerint az utcára adventi vásárát 
a Hajós Alfréd Általános Iskola. December 13-án délután az iskola 
előtti kis parkban felállított standokról így nemcsak a szülők, ha-
nem az arra járók, a környéken élők is válogathattak a saját készí-
tésű karácsonyi portékákból.                      y.a.

Pesterzsébettel ismerkedtek a Bóbitások

A mozgás fél egészség

Mozgalmas ősz után sűrű december Adventi vásár a parkban

A zene világnapi hangversenyen fellépett művésztanárok 
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Következő számunk 2020. január 30-án jelenik meg
Lapzárta: 2020. január 14. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkor-
mányzata társadalompolitikai és szolgáltató lap-
ja • Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Ter-
vezés, nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szer-
kesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István 
u. 4-6. I/2.(CSILI Művelődési Központ) E-ma-
il: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu • Kiadó: Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Pol-
gármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest, 
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: X REKLÁM Kft.• Terjeszti: Magyar 
Posta Zrt. • ISSN 2060-6044

Az első fagyok beköszönte előtt remélhetőleg mindenki 
biztonságba helyezte a muskátlis ládáit, azonban még nem 
késő átrakni őket, ha esetleg mégsem kerültek jó helyre.

Az a régi hiedelem, mely szerint a muskátli sötétben sze-
ret téli álmot aludni, nem állja meg a helyét. Az igaz, hogy a 
hidegben nincs szüksége sok fényre (bár télen amúgy is ke-

vesebb jut ebből), ezért a lépcsőházban vagy (ha van) egy 
melléképületben, garázsban is remekül elvan. A lényeg, 
hogy ne szobahőmérsékletű legyen a helyiség, hanem an-
nál hűvösebb – elegendő az 5-10 Celsius-fok is –, és csak 
ritkán – havonta, vagy legfeljebb kéthetente egyszer öntöz-
zük. Kivétel ez alól a futómuskátli, ami kizárólag meleg és 
fényes helyen éli túl a telet, és csakis akkor, ha rendszere-
sen locsoljuk.

Aki mindenképpen sötét helyen szeretné átteleleltni a 
növényeit, lényeges, hogy csak száraz helyet válasszon ne-
kik, különben rothadásnak indulnak. Ez esetben ki kell 
szedni a muskátlit a földből, lerázni a gyökeréről a földet, és 
összekötve fejjel lefelé fellógatni. Az is jó megoldás, ha új-
ságpapírba csomagoljuk a töveket, és egy ládában tároljuk 
a téli időszakban.

Aki még nem tette meg, fontos, hogy leszedje róluk a 
megsárgult leveleket és a virágokat is, mint ahogy az is, 
hogy ha esetleg talál rajtuk kártevőket, azoktól szabadul-
jon meg.                  y.a.

Így teleltessük a muskátlit

Zöldsarok

Frank Mackey a negyvenes évei elején 
járó dublini titkos ügynök, zűrös jelennel 
és zűrös múlttal. A többi zsaru nem nagyon 
tudja hová tenni, ugyanakkor sajátos mód-
szereit eredmények követik, így beleköt-
ni sem igazán tudnak. Nem úgy, mint el-
vált felesége, közös kilencéves lányuk any-
ja, aki, bár már évek óta nem élnek együtt, 
még mindig talál rajta fogást.

Frank több mint húsz éve hátat fordított 
szűkebb és tágabb otthonának, aminek csak 
az egyik oka az, hogy kislányát igyekszik tá-
vol tartani zűrös családjától – alkoholista ap-
jától, anyjától, aki évtizedeken át némán vi-
selte a kisebb-nagyobb veréseket, valamint 
egy kivételével a másik három testvérétől.

Azonban egy 22 évvel ezelőtti törté-
netben – ami egyébként szoros kapcsolat-
ban áll Frank akkori szökésével – új fejle-

mények lépnek 
fel. Franknek 
persze haza 
kell mennie, 
hiszen a vár-
ható nyomo-
zás személye-
sen is érinti. És 
ha már otthon 
van, muszáj 
nemcsak szem-
benéznie, de 
beszélnie, be-
szélgetnie is családtagjaival. Az idő előre 
haladtával pedig egyre bonyolultabbá válik 
minden, mind a munka, mind a magánélet 
frontján…       s.a.

(Tana French: Menekülés. 
General Press Kiadó)

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.
A karácsony közeledtével Lázár egy ízletes, glutén-, tej- és 
tojásmentes ünnepi ételt ajánl olvasóinknak, amely még hoz-
záadott cukrot sem tartalmaz.

Gyömbéres, mézes lazacderék 
baconos brokkolival

Hozzávalók: 1 darab lazacfilé bőrrel, 15 dkg 
bacon nagy kockákra vágva, 45 dkg brokkoli, 1 
evőkanál akácméz, 5 evőkanál olívaolaj, 1 darab 
citrom leve, 5 dkg gyömbér, 10 gerezd fokhagy-
ma, 1 teáskanál só

Elkészítés: Először is ellenőrizzük le, hogy a la-
zacunk valóban szálkamentes-e. Ezután körülbe-
lül fél centi távolságra egymástól, kereszt irány-
ban, bőréig vágjuk be. Ügyeljünk arra, hogy ne-
hogy átvágjuk a hal bőrét, mert akkor nem tud-
juk egészben megsütni. A vágások helyére he-
lyezzük a vékonyra szeletelt, tisztított fokhagy-
maszeleteket úgy, hogy közben félig fedjék egy-
mást. Fontos, hogy a szeletek vékonyak legye-
nek, mert ha túl vastag szeleteket vágunk, a vi-
szonylag rövid sütési idő alatt nem tompul a fok-
hagyma erőteljes íze, és így nagyon könnyen el-
ronthatjuk ezt a nagyszerű ételt.

Tegyük a halat tepsire, hintsük meg sóval, 
és 180 °C-on, alsó-felső sütési módon, 15 per-
cig süssük.

Közben a gyömbért tisztítsuk meg, reszeljük le, és keverjük össze az akácmézzel, az olí-
vaolajjal és a citromlével. A kockára vágott bacont pirítsuk meg, a brokkolit pedig párol-
juk meg enyhén sós vízben. A halat közvetlenül a sütőből kivéve locsoljuk meg az öntet-
tel, és forrón, a pirított bacon kockákkal és a párolt brokkolival tálaljuk.

További ízletes finomságok receptjeit Lázár Chef megújult honlapján, a www.
lazarchef.hu-n találnak.

Lázár Chef kedvenc receptjei

Hiábavaló hátraarc Ajánló

Gasztronómia
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Kézműves Kuckó: Várunk a hónap első szerdá-
ján, 17 órakor! Legközelebb január 8-án. Gyer-
tek!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli 
játékok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves ko-
rig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket ja-
nuár 15-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel ol-
vasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Ka-
talin tartja!

Színes ötletek klubja: Frisch Tündével január 
22-én, szerdán, 17 órakor lakásdekorációs ötle-
tekkel várunk! Gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt ajánljuk a programot.

Fogyasztóvédelem: január 22-én, szerdán, 17 
órakor a Budapesti Békéltető Testület nevében 
Bíró Sándor kihelyezett fogyasztóvédelmi tájékoz-
tatással várja az érdeklődőket könyvtárunkban!

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órá-
tól válogathatnak közönségszervezőnk színházje-
gyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Lipták Zsuzsanna és Ko-
vács Bea fotóig, tárlóinkban pedig az Arany ke-
zek, tündér ujjak kézműves kör alkotásait tekint-
hetik meg.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, 
wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
faxolás, felolvasószoftver, NAVA pont.

110 éves az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Főplébániatemplom és Nagy Sán-
dor festőművész születésének 150. év-
fordulójára rendezett helytörténeti ki-
állítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 
17. – 2020. március 27. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Czétényi Vilmos festőművész és 
grafikus emlékkiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. november 13. – 2020. január 4. 
között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Tél Öblén távol ring…
Helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. november 20. – 2020. február 1. 
között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Barcsay mester és tanítványai – a 
Barcsay Jenő Képzőművészeti 
Alapítvány szitanyomat vándorkiállítása
Megnyitó ünnepség: 2020. január 29., 
szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Buda-
pest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2020. január 
29. – 2020. március 21. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Évzáró koncert 
Közreműködik: a Vox Musica Kamarakó-
rus és a Lajtha László AMI művésztanárai
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Buda-
pest, Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2019. december 27., péntek, 
16 óra

Beszélgessünk németül!
jan. 8-án, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
jan. 22-én, 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
dec. 23-án, jan. 6-án és 

jan. 20-án, 17 órától

Kerekítő Papp Judittal és 
Kolozsváry-Kiss Dániel 

gitárkíséretével 
Hétfői napokon

10.45: Mondókás móka; 
11.25: Bábos torna

Nagy László Simonné a 9. sz. 
egyéni választókörzet 

képviselőjének fogadóórája
2020. jan. 8-án, 18.00 órakor

Mindenkinek áldott Karácsonyt 
és boldog, szerencsés 

Új Esztendőt kívánunk!

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat  10-18

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-Szombat 10-18

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Időszaki kiállításaink

Rendezvényünk

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy december 24-

29. között, illetve december 31-én, és január 1-én 

zárva leszünk! Kellemes ünnepeket kívánunk!

Könyvtárunk ünnepi 
nyitva tartása:

dec. 24-29-ig ZÁRVA;  dec. 30-án 
13.00-19.00 óráig NYITVA;  

dec. 31-jan.1-ig ZÁRVA

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A Pesterzsébeti Múzeum és 
galériáinak ünnepi nyitva tartása:
2019. december 22. és december 

26. között valamint december 29. és 
2020. január 1. között zárva tartunk.

2019. december 27-én és 28-án 
10-18 óráig tartunk nyitva.

2020. január 2-tól a szokásos 
nyitvatartási időben várjuk kedves 

látogatóinkat!



192019. december 19. AJÁNLÓ 



20 2019. december 19.SPORT

2018-ban az ESMTK Birkózó 
Szakosztálya hagyományteremtő 
jelleggel vágott bele az Ovis Feszti-
vál elnevezésű rendezvénysorozat-
ba, amelyen a Pesterzsébeten lévő 
óvodák nagycsoportos gyerekeinek 
lehetőséget biztosítsunk, hogy egy 
játékos sorverseny és grundbirkó-
zás keretein belül összemérjék tu-
dásukat. 

November 20-án és novem-
ber 27-én került megrendezésre a 
III. Ovis Fesztivál harmadik és ne-
gyedik fordulója, amelyen a Pester-
zsébeti Gézengúz Óvoda, a Pester-
zsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda és Tagóvoda, a Pesterzsébe-
ti Nyitnikék Óvoda Zöld Tagóvodá-
ja, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvo-
da, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvo-
da, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda és a Pesterzsébeti Gyermek-
mosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodá-
ja vett részt. 

A rendezvényen a nagycsopor-
tos óvodásokon, szülőkön, óvoda-
pedagógusokon kívül megjelent 
Nemes László, Pesterzsébet alpol-
gármestere, Nemesné Németh Ju-
dit Mária, a Sport Bizottság el-
nöke, Somodi Klára képviselő, 
Lernyei Ákos, a Gyulai István Ál-
talános Iskola intézményvezetője, 
valamint Együdné Szegedi And-
rea, Rajné Zsebedits Lívia, Boros 
Jolán és Salga Kristóf sportosztá-
lyos tanítók. 

A sorversenyek előtt szakosz-
tályunk második birkózó sport-
osztályos tanulói mutatták be lát-
ványos gyakorlataikat a résztve-
vőknek.

Az óvodás gyerekek gyorsfu-
tásban, nyusziugrásban, béka-
ugrásban, pók- és rákjárásban, 
kutyafutásban, macijárásban, tér-
denfutásban, laposkúszásban, va-
lamint grundbirkózásban mérték 
össze tudásukat, melyek alapján 

a harmadik fordulóban magabiz-
tos fölénnyel a Pesterzsébeti Ba-
ross Német Nemzetiségi Óvoda 
és Tagóvoda bizonyult a legjobb-
nak. A második helyen a Pester-
zsébeti Kerekerdő Óvoda, a har-
madikon pedig a Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda és a Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda Zöld Tagóvodá-
ja végzett.

A negyedik fordulóban a Pest-
erzsébeti Nyitnikék Óvoda végzett 
az első helyen, a Gyermekmosoly 

Óvoda nagycsoporto-
sai ezüstérmet, a Pest-
erzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda Mákvirág 
Tagóvodájának gyere-
kei pedig bronzérmet 
vehették át. 

Az esemény végén 
minden gyermek juta-
lomban részesült, vala-
mint a megjelent óvo-
dák képviselői ajándé-

kokat vehettek át szak-
osztályunk elnökétől, 
Losonczi Ottótól.

A verseny érdekes-
sége volt, hogy a szülő-
ket is bevontuk a sor-
versenybe, ahol a lel-
kes anyukák és apu-
kák is megcsillantották 
a tudásukat különböző 
ügyességi feladatokban.

A III. ovis fesztivál 
második fordulójának 
részt vevő gyerekei:
Pesterzsébeti Baross Né-
met Nemzetiségi Óvoda 
és Tagóvoda
Csapatvezető: Balogh 
Ferenc
Csapattagok: Nagy Fru-
zsina, Pataki Vivien, 
Horváth Benedek, Hor-

váth Za-
lán, Balogh 
Bernadett, Schuszter 
Márton, Gál Kíra, 
Kovács Zalán, Tol-
nai Teó, Tolnai Zoé, 
Hutkai Samu, Hucker 
Márton, Nagy Apor.
Pesterzsébeti Kereker-
dő Óvoda
Csapatvezető: Balogh 
Ferenc, Julio Xique 

Gonzales.
Csapattagok: Horváth Illés, Hor-
váth Marcell, Makai Zalán, Marawai 

Abdullah, Nagy Ramó-
na, Nagy Regő, Né-
meth Levente, Rantal 
Bence, Sima George, 
Széll Csongor, Szilágyi 
Zétény.
Pesterzsébeti Gézengúz 
Óvoda
Csapatvezető: Nagy Jó-
zsef, Antaly Sándor.
Csapattagok: Béres Ró-
bert, Kovács Boldizsár, 

Pénzes Roland, Jegesi 
Levente, Papp Jero-
mos, Kövesdi Szilvia, 
Nagy Levente József, 
Litovszky Zsolt, Pata-
ki Péter.
P e s t e r z s é b e t i 
Nyitnikék Óvoda Zöld 
Tagóvodája
Csapatvezető: Mertse 
Ádám.
Csapattagok: Rostás 

Máté, Mendi Milán, Kollár József, 
Erdélyi Roland, Tóth Béla, Kurucz 
Ferenc, Sztollár Dániel, Papp Sán-
dor, Papp Valentina, Kurucz Gábor, 
Lugosi Bence.
A III. ovis fesztivál negyedik fordu-
lójának részt vevő gyerekei:
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Csapatvezető: Nagy József.
Csapattagok: Demeter Lász-
ló, Tóth Ervin Lorenzó, Somogyi 
Alma, Tombor Zalán, Simon Pat-

rik, Szertaridisz Nikosz, Fülöp Csa-
ba, Solti Jakab, Fülöp Ábel, Balogh 
Szabolcs, Grétczi Kristóf, Baranyi 
Gábor.
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvo-
da
Csapatvezető: Mertse Ádám.
Csapattagok: Benei Balázs, Kovács 
Anna, Pintér Zalán, Dányi János, 
Németh Petra, Vass Máté, Wéber 
Péter, Kern László, Grünwald Dáni-
el, Lepsényi Zita.
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvo-
da Mákvirág Tagóvodája
Csapatvezető: Nagy József, Balogh 
Ferenc.
Csapattagok: Demeter Renátó, 
Glonczi Roland, Lakatos Brendon, 
Kovács Renátó, Rákoshegyi Bence, 
Budai Amira, Tejfel Hanna, Eszényi 
Hanna, Grósz Julianna, Vass Panka, 
Kerber Nimród.

További információkat szakosz-
tályunk honlapján érhetnek el: www.
esmtkbirkozas.hu

Újra szőnyegen a pesterzsébeti nagycsoportosok

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda és Tagóvoda

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (balra) és 
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (jobbra)

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Zöld Tag-
óvodája

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mák-
virág Tagóvodája

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
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Harminc csapat nevezését 
tudta elfogadni a Pester-
zsébeti Puebla Focisuli a 

7. alkalommal rendezett utánpót-
lás Téli Tornájára, bár ennél jóval 
többen jelentkeztek volna. Novem-
ber 30-án és december 1-jén így is 
egész nap zsúfolásig tele volt a Pest-
erzsébeti Közgazdasági Szakgimnázi-
um tornaterme a focipalántákkal és 
a lelkes szurkolókkal.

A házigazda Puebla 3 korosz-
tályban, U7-ben, U8-ban és U10-
ben indított csapatot. A legkiseb-
bek a nyolccsapatos mezőnyben 
az előkelő 3. helyezést érték el. Az 
U8-asok minden várakozást felül-
múlva arattak a klub életében tör-

ténelmi sikert; a korosztály tízcsa-
patos mezőnyében a náluk maga-
sabban jegyzett ellenfelek (MTK, 
Budai FC, Újpest, Cegléd) felett 
győzelmet aratva, a döntőben a 
gólpárbajt megnyerve állhattak a 
dobogó legmagasabb fokára.

Az U10-eseknél szintén 10 erős 
csapat mérkőzött egymással, itt a 
pesterzsébeti srácok egy győzelem, 
egy döntetlen, két vereség után a 7. 

helyen zárták a 
tornát.

– Ahogy a 
nevezők nagy 
száma is igazol-
ja, egyre népsze-
rűbb a téli év-
záró tornánk. 
Rendszeres visz-
szatérőink pe-
dig azt bizonyít-
ják, hogy évről 
évre színvonalas, 
jó hangulatú és 
meglepetésekkel 

tarkított programokkal várjuk a csa-
patokat. Mindezért jövőre két hét-
végésre bővítjük a tornát, így senki-
nek nem kell lemaradnia róla – nyi-
latkozta lapunknak Babulják Zol-
tán, a Puebla vezetőedzője.

s.z.

Négy számban indult, és 
mind a négyszer dobogóra 
állhatott – kétszer annak 

legfelső fokára, egyszer a második-
ra, egyszer pedig a harmadikra – a 
pesterzsébeti ifj. Burij Anatolij a no-
vember 29-e és december 1-je kö-
zötti kempo világbajnokságon. A 
Magyar Kempo Szervezetek Sport-
ági Szövetsége (UWSKF) által a 
Szigetszentmiklósi Városi Sport-
csarnokban rendezett világverse-

nyen több mint hétszázas mezőny 
képviseltette magát hazánkból és 
külföldi országokból.

Anatolij a 16-18 évesek között, 
85 kilogrammig kategóriában indult 
négy versenyszámban. Full contact-
ban (álló harc) és Gi nélküli (azaz 
formaruha nélkül) földharcban nem 
talált legyőzőre, Gi-s (formaruhás) 
földharcban második, míg kiskesz-
tyűs küzdelemben harmadik lett.

z.k.

– Véleményem szerint erős 
20+3-as keretünk van, amit akár 
kezdőként, akár csereként pályára 
lépve, azonos szintű játékosok al-
kotnak. A téli átigazolási időszak-
ban várható változtatás, jelen-
leg is folynak a tárgyalások, hiszen 
a hosszú távú terveink elérésé-
hez tovább kell erősödnünk. Nyá-
ron ugyanis rengeteg gondolkodás, 
megbeszélés után ismét a dobogós 
helyezést tűztük ki célul. Az elmúlt 
két év után nem is lehetett volna 
más elvárható. Pozitív ember va-
gyok, mindig előrefelé nézek, a ke-
retünk pedig erősödött, így nem 
titkolom, hogy továbbra is egy baj-

noki címért harcoló ESMTK-t sze-
retnék látni – árulta el lapunknak 
Nagy Dániel.

A cél megvalósulását némi-
leg nehezíti, hogy a jelen állás sze-
rint akarva-akaratlanul is új ge-
rinc épül a csapatban, amelynek 
megszilárdásulához időre van szük-
ség. Ezzel együtt a sportigazgató 
nem érzi reménytelennek a hely-
zetet, már csak azért sem, mert az 
ESMTK jelenleg csupán egyetlen 
pontnyira áll a 3. helytől.

A szerzett gólokban a csapat 
előrelépett az elmúlt évhez képest, 
és bár a kapott gólok statisztikája 
romlott, még mindig a Keleti cso-

port második legkevesebb gólt el-
szenvedő csapata az erzsébeti.

– Sajnos nagyon sok döntetlent 
játszottunk, és főleg a hazai pub-
likum előtt, amit a következő fél-
évben javítanunk kell, hogy a há-
rom pontokat itthon tartsuk. Az 
őszi szezonunkat nagyon sok sérü-
lés hátráltatta, kulcsjátékosaink, 
Soós Bence és Szabó Ádám kiesése 

is nagy érvágás volt számunkra. Re-
mélem, hogy mind a ketten hamar 
felépülnek hosszabb sérülésükből, 
és újból csapatunk erősségei lesz-
nek – summázta az elmúlt hónapok 
szereplését Nagy Dániel, hozzáté-
ve: – Büszkeséggel tölt el a tény, 
hogy Budapest második legjobban 
szereplő csapata vagyunk a harma-
dik vonalban.          s.z.

Idén is a dobogó a cél

Történelmi siker a Téli Tornán Négy szám, négy érem

Az Eger elleni 3:1-es győzelemmel fejezte be az ESMTK NB III-as labdarúgó 
csapata az őszi fordulót december 1-jén. A piros-fehérek 16 meccset ját-
szottak, ebből 8 győzelmet arattak, 5 döntetlent értek el és 3 vereséget 
szenvedtek, az így megszerzett 29 ponttal a 4. helyen zárták a 2019-es évet. 
A folytatásról, a tervekről és reményekről Nagy Dániel sportigazgatót kér-
deztük. 

FOTÓ: EGER SE
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VÁLLALKOZÁS

SZOLGÁLTATÁS

NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák ja-
vítását, tisztítását vállalja. 061/282 42 
47, 11-16 óráig

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítá-
sa, cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 
55 90, Rácz Mihály. raczmi0711@
citromail.hu

CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolat-
javítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 
0670/541 90 22

EXPRESSZ teljes körű kéményjavítás, 
bélelés, építés, 5 év garanciával, szak-
véleményeztetéssel. 25 éve a lakosság 
szolgálatában. Kéményszerviz 1989 
Kft. 06-20/499-7902, kemenyszerviz@
hotmail.hu

REDŐNYSZERELÉS, -JAVÍTÁS,  gurtni-
csere, harmonika ajtó, reluxa, szúnyog-
háló, szalagfüggöny szerelése. Nagy 
Sándor 0620/321 06 01

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes veze-
tékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti csap 
garanciával. 0630/914 35 88

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

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pester-
zsébet központjában, korszerű techni-
kával, minőségi alapanyagokkal. Beje-
lentkezés: Ildikó 0670/389 12 10

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

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

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás 
díjtalan. 0620/222 09 47

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, ja-
vítása, kamerás csatornavizsgálat. La-
kásban és udvaron. 0670/544 40 50

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-

részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 
0670/519-24-70 email:szerviz@szer-
viz.info

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06 20/980 39 57

INGATLAN

KOSSUTH LAJOS utcában másfél szo-
bássá alakítható, 39 nm-es téglala-
kás 18.900.000 Ft irányáron eladó. 06 
30/949 40 13

ÁLLÁS

Új lézertechnológiás 

gyártáshoz munkatársakat 

keresünk Kispesti telephelyű 

cégünkbe. Jelentkezés ön-

életrajz küldésével, kizáró-

lag a munkarhodium@gmail.

com e-mail címre küldve.

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2020. január 30-án jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: 2020. január 8., január 15. szerda 
12.30-14.30 között,  2020. január 10. péntek 9.30-11-ig 

a Pesterzsébet újság szerkesztőségében 
(Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, 

Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.), 
vagy email-ben: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

DIABETOLÓGIA SZAKORVOSI
MAGÁNRENDELÉS,

ÉRSZŰKÜLET VIZSGÁLAT
Bejelentkezés munkanap 

08:00-20:00-ig 
Dr. Szabó Zsuzsanna 1201 Bu-
dapest, Virág Benedek u. 44.

06-30-966-1961, 
corpusmedicina@gmail.com

TERHESSÉ VÁLT CÉGÉT 
MEGVÁSÁROLJUK! 

MAGAS HÁZIPÉNZTÁR ÉS TAGI 
KÖLCSÖN NEM AKADÁLY! 

CÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA: 
0630/345-4724

Hirdessen a  Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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