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A Külső-Pesti Tankerületi Köz-
pont javaslatára a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola tornatermének felújí-
tásával pályázik az önkormányzat a 
Magyar Kézilabda Szövetség Orszá-
gos Tornaterem Felújítási Program-
jára – döntöttek egyhangúan a kép-
viselők. Az intézmény kézilabda III. 
és IV. korcsoportban részt vett a di-
ákolimpián, így a pályázaton való 
részvétel feltételeinek megfelel. A 
komplex tornacsarnok- és tornate-
rem-felújítási programban 30 millió 
forinttól 300 millió forintig terjedő 
támogatás nyerhető el.

* * *
Szintén egyhangúan fogadta el 

a képviselő-testület Pesterzsébet 
Önkormányzatának Szociális Fog-
lalkoztatója és a polgármesteri hi-
vatal közötti feladatmegosztás mó-
dosítását. Az előzményekhez tarto-
zik, hogy tavaly januárban döntött 
az akkori testület arról, hogy a ke-
rület egyes helyszíneinek üzemel-
tetését – az alapján, hogy a közel-
múltban felújításra került-e – meg-
osztják a hivatal és a Szociális Fog-
lalkoztató között, valamint megha-
tározták azokat a munkákat, ame-
lyeket kizárólag a hivatal, illetve 

kizárólag a Szociális Foglalkozta-
tó végez. A polgármesteri hivatal-
ban ennek érdekében létrehoztak 
egy külön munkakört. Az elmúlt 
egy évben azonban bebizonyoso-
dott, hogy a zöldfelületi munkák 
olyan szintű és mértékű helyszíni, 
közterületi jelenlétet és ellenőr-
zést igényelnek, ami hivatali kere-
tek között nehezen megvalósítha-
tó. A gördülékeny munkaszerve-
zés és a lakossággal való kommuni-

katív kapcsolattartás, a bejelenté-
sek, jelzések kezelése szintén köny-
nyebben megvalósítható a Szociá-
lis Foglalkoztató munkatársain ke-
resztül, mint közvetve.

Éppen ezért január 1-jétől a fák-
kal kapcsolatos munkák (kivágás, 
pótlás, gallyazás, növényvédelem, 

csemetefák, stb.) kivételével a zöld-
felület-fenntartási feladatok – költ-
ségvetési vonzatukkal együtt – átke-
rültek a Szociális Foglalkoztatóhoz, 
a hivatalban kialakított zöldfelüle-

ti referens munkakört pedig fasor-
fenntartási referens munkakör vál-
totta fel.

* * *
A már üzemelő térfigyelő ka-

merák mellett további 35 helyszín-
re kerülhetnek új eszközök, miután 
a képviselők egyhangúan elfogad-

ták a Pesterzsébet Önkor-
mányzatának tulajdoná-
ban lévő kétféle (a rend-
őrség és a Rendvédel-
mi Osztály által működ-
tetett) térfigyelő kamera-
rendszer bővítéséről szóló 
javaslatot.

Az évekkel ezelőtt 
megkezdett fejlesztésnek 
kizárólag pozitív hozadé-
kai vannak, egyrészt a ka-
merás megfigyelt területe-
ken nagymértékben csök-
kent a jogsértések száma, 
másrészt a technikai tá-
mogatottság nagymérték-
ben segíti mind a rendőri 
ellenőrzési, bűnmegelőzési 

és bűnügyi felderítő munkát, mind 
pedig a közterület-felügyelőkét, az 
intézkedéseikben a kellő jogkövető 
magatartás kikényszerítését.

sz.

2020. január 4-én, hajnali 5 óra 44 perckor látta meg a napvilágot Pest-
erzsébet első babája, Méhész-Reinhardt Levente. Édesanyja, Reinhardt 
Szandra tősgyökeres pesterzsébeti, édesapja Méhész Attila Ottó.

Telt házas nézőtér, mintegy 
ötszáz vendég várta a Buda-
pest Bárt a színpadra Pest-

erzsébet Önkormányzata hagyomá-
nyos újévköszöntő koncertjén. Az 
együttes az elmúlt több mint egy 
évtized egyik legeredetibb és legér-
dekesebb zenei vállalkozásába fo-
gott, amikor 2007-ben Farkas Ró-
bert zenekara köré gyűjtötte a ma-

gyar rockzene kultikus alakjait. Az 
eredetileg egyetlen lemezre összeállt 
alkalmi csapat azóta is rendszeresen 
koncertezik. Január 3-án este a Csili 
Művelődési Központban hallgathat-
tuk a zenekar által feldolgozott film-
slágereket, kuplékat, táncdalokat és 
egyéb híres dalokat hangszerelt ci-
gányzene kíséretében.

y.z.

Városházi napló

Levente Pesterzsébet első babája

Újévköszöntő a Budapest Bárral

Az év első testületi ülésén a képviselők egyhangúan elfogadták többek között 
a 2020. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi önkormányzati rendelet terve-
zetét, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója és Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal közötti feladatmeg-
osztás módosítását, döntöttek a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tor-
naterem Felújítási Programjában történő részvételről, valamint a térfigyelő 
és a mobil térfigyelő kamerarendszer további helyszíneinek kijelöléséről. 
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Előzmények

Budapestet fekvése, építészete és 
sokszínű kulturális élete teszi a világ 
egyik legélhetőbb helyévé, az egyik 
legszebb fővárossá. Az itt élők szá-
mára a város egyik legfontosabb ré-
sze az a sokszínű és kiterjedt zöldfe-
lületi struktúra, ami a belvárosi kis 
játszóterektől kezdve, a lakótelepek 
parkjain keresztül, egészen a Pes-
tet és Budát átszövő erdőkben tes-
tesül meg.

A cél

Budapesten a városlakók számá-
ra a zöldfelületek az egyik legfon-
tosabb értékek. A ZIFFA kampány 
arról szól, hogy mondjuk el közö-
sen, mi az, amit szeretünk környé-
künk zöldjében, és hogyan lehetné-
nek azok még jobbak, még szebbek 
és még kiterjedtebbek. Minden ki-
töltött kérdőív segíthet, hogy a vá-
ros parkjainak, erdőinek és minden 
zöldfelületének fejlesztése megőriz-
ze, ami jó, kijavítsa, ami rossz, és fej-
lessze, ami hiányos. A ZIFFA egy 
párbeszéd a zöldebb Budapestért.

A ZIFFA kampányt a Budapest 
Főváros Várostervező iroda mun-
katársai indították azért, hogy job-
ban megértsék, mi az, amitől Buda-
pest minden egyes szegletében job-
bá lehetne tenni a zöldfelületeket, 
hogy mi az, ami az itt élők számára 
a legfontosabb, és azok a jövő Bu-
dapestjét hogyan tudják meghatá-
rozni – tudtuk meg Cserna Hajnal-
ka fasorfenntartási referenstől, aki 

maga is részt vett a kampány kon-
zultációin.

A ZIFFA Erzsébeten

Pesterzsébeten a táblák helyszí-
neit – egyelőre 4 darabot – az ön-
kormányzat főépítészével közö-
sen választották ki. Az egyik ter-
mészetesen a Kossuth Lajos tér, hi-
szen itt fordulnak meg a legtöbben; 
a hivatali ügyintézésen túl kulturá-
lis rendezvények és vásárok helyszí-
ne szinte egész évben. Itt a tábla a 
kalóz játszótéren található. A má-
sodik helyszín a Szent Erzsébet tér, 
hiszen évek óta téma a terület át-
alakítása, funkcióinak újragondolá-
sa. A szintén nagy forgalmú tér át-

alakításában így nagy szerepet kap-
hatna a lakók véleménye. A har-
madik helyszín a Magyarok Nagy-
asszonya tere, amelynek rendkívül 
jó zöldfelületi adottságai több le-
hetőséget rejtenek, mint amennyit 
a jelenlegi kihasználtsága mutat. A 
„dialóg”-tábla itt is a játszótéren ka-
pott helyet. A negyedik tábla a Du-
na-parton, a „vizes játszótéren” ta-

lálható. Ez a helyszín 
talán nem igényel kü-
lönösebb magyaráza-
tot, hiszen a 2020-as 
év egyik legjobban 
várt fejlesztése a Du-
na-parti sétány meg-
építése. 

– Ebben a kam-
pányban Pesterzsébet 
egyenlő eséllyel in-
dulhat a többi kerü-
lettel, sőt zöldfelüle-
teink mennyiségének 
és minőségi fejlesz-
téseinek, valamint a 
megújuló Duna-par-
ti sétánynak köszön-
hetően igazán nép-
szerű ligetes külváros-
sá válhat – tette hozzá 
Cserna Hajnalka.

Óriási érdeklődés

A kampány nyár végi indulása 
óta Budapest-szerte 771 zöldfelület-
ről már több mint 2500 kérdőívet 
töltöttek ki az itt élők. A lakossági 
visszajelzések ilyen széles körű gyűj-
tésére még nem volt példa Budapest 
zöldfelületeinek történetében. Min-

den egyes kitöltés segít a szakembe-
reknek, hogy jobb és pontosabb ké-
pet kapjanak az egyes területek ál-
lapotáról, gondjairól és jövőképéről. 
A kerületek számára pedig iránymu-
tatást, szakmai támogatást nyújt, sőt 
a TÉR_KÖZ és a Környezetvédelmi 
Alap pályázatán keresztül konkré-
tan is támogatja a most meghatáro-
zandó célok megvalósulását.

Ha most sikerül egy teljes képet 
kapni a ziffa.hu oldalon lévő zöldfe-
lületekről, az jelentős előrelépést je-
lent, mivel ezáltal átfogó képet ad 
minden egyes budapesti park és er-
dőterület megítéléséről és a szüksé-
ges beavatkozásokról. A legjobban 
ugyanis mindenki a saját környeze-
tének ismerője.

Ön is mondjon véleményt!

Budapest Főváros Önkormány-
zata középtávú stratégiát és akció-
tervet készít a város zöldfelületeinek 
védelme és fejlesztése érdekében. A 
beküldött válaszokkal az itt élők is 
hozzájárulhatnak, hogy a stratégia 
minél inkább a városlakók igényeire 
épüljön, és ezáltal egy élhetőbb vá-
rosi környezetet teremtsen.

A ziffa.hu weboldalon nyomon 
követhető a tervezés folyamata, és 
ugyanitt a térképen megtalálható 
Budapest zöldfelületeinek (parkja-
inak, erdeinek, lakótelepi közterü-
leteinek) adatbázisa. Ebből meg le-
het keresni az ismert vagy látogatott 
parkokat, erdőket, majd a felugró 
adatlapon kitölthető a szakemberek 
által előkészített kérdőív.

s.z.

Sokat jár ide? – kampány a szebb zöldterületekért
Pesterzsébet is csatlakozott a Budapest Főváros Várostervező iroda által in-
dított ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv) kam-
pányhoz, melynek célja, hogy a szakemberek az itt élők visszajelzéseiből 
megtudják, hogyan lehetne szebbé, jobbá varázsolni zöldfelületeinket. A ke-
rületben egyelőre négy helyen – a Városháza melletti kalóz játszótéren, a 
Szent Erzsébet téren, a Magyarok Nagyasszonya terén, valamint a Kis-Duna 
partján lévő „vizes játszótéren” találkozhatunk a kampány tábláival. 

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő 
következő fogadóóráit 2020. február 6-án 
és március 5-én 17 órától tartja az MSZP 
pesterzsébeti képviselői irodájában (Ady 
Endre u. 84/A). 

KEDVES BUDAPESTIEK, PESTERZSÉBETIEK!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága?

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

Adószáma: 18255171–1–43
Köszönettel: PKK Kuratóriuma 
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Tájékoztatjuk a kerület lakossá-
gát és gazdálkodó szervezeteit a helyi 
önkormányzati adókkal kapcsolat-
ban 2020. január 1-jén hatályba lépő 
változásokról, illetve egyéb adózással 
kapcsolatos tudnivalókról:

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános sza-
bályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. 
§ (1) bekezdésének aa) pontja sze-
rint, minden gazdálkodó szervezet 
ideértve az egyéni vállalkozókat is, 
2018.01.01-től elektronikus ügy-
intézésre kötelezett. Ügyet intéz-
ni és kapcsolatot tartani az Adó-
csoporttal az Elektronikus Önkor-
mányzati Portálon (OHP) keresz-
tül lehet, ahol online űrlapkitöl-
tés és egyenleg lekérdezés működik. 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az önkormányzati adóhatóság 
minden gazdálkodó szervezetnek 
kizárólag a Cégkapura küldi meg 
az általa hozott hivatalos – régen 
tértivevényesen kézbesített – ira-
tokat! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
Cégkapuval nem rendelkező szer-
vezetekről bejelentést kell ten-
nünk a Cégbíróság felé. Az át nem 
vett (meghiúsulási igazolás) érde-
mi döntést tartalmazó dokumen-
tumok véglegessé válását követően 
végrehajtási eljárást kezdeménye-
zünk. A Cégkapuval nem rendelke-
zők a helyben szokásos módon Hir-
detmény útján értesülhetnek a kül-
deményekről.

A Képviselő-testület hatályban 
lévő helyi építményadó és telekadó 
rendelete nem módosult. 

Építményadó:

2018. január 1-től a helyi épít-
ményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) 
számú rendelet 2/A §-a alapján a 

reklámhordozó után 5.000 Ft/m2/év 
adót kell fizetni.

Az építményadó évi mértéke to-
vábbra is 1.658 Ft/m2.  

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 
41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 
§-a alapján a telekadó évi mérté-
ke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a 
Kerületi Építési Szabályzatban meg-
határozott EK-1, Ek-2, Kb-Ez be-
sorolású telek után 200 Ft/m2, Ev 
telek után 150 Ft/m2, a szabályzat 
XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, 
külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes 
az adó alól a magánszemély ingat-
lan-nyilvántartásban külterületként 
nyilvántartott üzleti célt nem szol-
gáló telke. 

Az építmény- és telekadóról 
adószámla kivonatot, csekket feb-
ruár hónapban küldünk az adó-
alanyok részére. Az adót két rész-
letben, 2020. március 16. és 2020. 
szeptember 15-ig kell megfizetni.

Gépjárműadó:

A 2020. január 1-jei állapot 
alapján a hatósági adatszolgáltatás 
szerinti adóalanyok részére a gép-
járműadóról adószámla kivonatot, 
határozatot, csekket 2020. febru-
ár hónapban kezdjük küldeni. Az 
adót két részletben, 2020. március 
16. és 2020. szeptember 15-ig kell 
megfizetni.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj bevallását 
a 2019. évi vízfogyasztásról 2020. 
március 31-ig kell benyújtani és a 
díjat megfizetni. A bevallási nyom-
tatványt, tájékoztatót és csekket 
február elején küldjük ki a nyilván-
tartás szerinti díjfizetők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezé-
sét, változását és megszűnését az 
adóhatóság felhívása nélkül ön-
ként, adatbejelentés benyújtásával 
kell megtenni építményadó, telek-
adó ügyekben.

Gépjárműadó esetén a jármű el-
tulajdonítását, mentességgel kap-
csolatos változást ugyancsak adat-

bejelentés útján kell bejelenteni. A 
gépjárművekkel kapcsolatos adás-
vételi szerződést továbbra is kizáró-
lag a Kormányablakokban (nem az 
Adócsoportnál) kell leadni/bejelen-
teni! 

A határidőre nem fizető adó-
zóval szemben végrehajtási eljá-
rást kezdeményezünk, melynek 
költségáltalánya minden esetben 
5.000,- Ft.

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

A törvényi mentességeken túl ke-
rületünkben a lakás célú építmények 
közül mentes a „valamennyi magán-
személy tulajdonos, haszonélvező, il-
letve közeli hozzátartozója által lakott 
olyan lakás, ahol a magánszemély tar-
tós ottlakásra rendezkedett be, életvi-
telszerűen ott lakik. Életvitelszerűen la-
kásként használt ingatlan: a tulajdonos 
olyan lakása, ahol az életviteléhez szük-
séges tevékenységet (étkezés, főzés, mo-
sás, családi élet szervezése, közüzemi 
szolgáltatások igénybevétele, elérhető-
ségi címként megjelölése stb.) rendszere-
sen, legjellemzőbben folytatja és máshol, 
nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen 
az életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fen-
ti feltételeknek kell megfelelni. 

A bevallási kötelezettség kése-
delmes teljesítése mulasztási bírság 

kiszabását vonja maga után.
A magánfőző a desztillálóberen-

dezés feletti tulajdonszerzést, vala-
mint a bejelentett adatokban tör-
tént változást az azt követő 15 na-
pon belül köteles bejelenteni a lakó-
helye szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz.2016. évtől párlat adó-
jegyet a vámhatóságtól lehet igé-
nyelni.

Magánszemélyek részére az adó-
ügyi nyomtatványok (adatbeje-
lentések, bevallás), rendeletek le-
tölthetők a www.pesterzsebet.hu/
Ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető 
nyomtatványok oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen 
(1201 Budapest Kossuth L. tér 1. 
fsz. 25.), vagy telefonon a követke-
ző számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 
283-0640/1250, 1251, 

Gépjárműadó: 283-0640/1257, 
1254,

Talajterhelési díj: 283-
0640/1250,1225 

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

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály 
Adócsoportja

Adóhírek 2019

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 kötelezett-
ség elmulasztása esetén Pesterzsébet 
Önkormányzata hatósági eljárást 
indíthat, mely során közigazgatá-
si bírság kiszabására is sor kerülhet.

Ingatlanok előtti 
közterületek gondozása 
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Az emberek legbelső sajátja a remény-
kedés, a csodavárás. Csodára várunk akkor 
is, amikor reményeink megfogyatkoznak.

Noha tudtuk, hogy nagyon beteg, mégis 
reménykedtünk benne, hogy Ferenczi Má-
ria felgyógyul, és továbbra is velünk marad. 
Nem így történt. December 2-án megszűnt 
a szíve dobogni.

Mindazok, akik a József Attila iskolá-
ban személyesen találkoztak vele, számta-
lan emléket őriznek róla. Magyartanárként 
és könyvtárosként gyermekek ezreivel sze-
rettette meg az olvasást. Szerteágazó kuta-
tómunkát végzett, hogy szeretett iskolája 
80. születésnapját saját kiadású könyvvel 
ünnepelje, mindannyiunk nagy örömére. 

Pedagóguskörökben mindenki Mári-
aként ismerte, és ha elhangzott ez a név, 
azonnal tudták, kiről van szó. Hogy nem 
becézték, hanem szép keresztnevén szólí-
tották, mutatja, mennyire komolyan vet-

ték, tisztelték őt. Társaságában jókat lehe-
tett nevetni kiadós beszélgetések közben, 
de nem hiányzott belőle az önirónia sem, 

mindig kritikusan szemlélte sa-
ját magát.

A patriotizmus, szülőföldjé-
nek, Pesterzsébetnek szerete-
te mélyen, meghatározóan be-
leivódott. Kitüntetései közül 
a legbüszkébb a „Pesterzsébet 
Gyermekeiért” díjra volt.

Lassan, fokozatosan hagyta 
el az ereje, és mivel büszke em-
ber volt, az utolsó éveiben már 
csak telefonon tartotta a kap-
csolatot azokkal, akiket külö-
nösen becsült, szeretett.

A megmásíthatatlanba mu-
száj beletörődnünk, de még sokáig zengnek 
bennünk szavai, emlékszünk kissé szar-
kasztikus humorára, nem mindig diploma-
tikus, de mindig igaz mondataira.

Lehetne hosszan sorolni érdemeit, de 
minek? Egyszerűen és minden körülmé-
nyek között TETTE A DOLGÁT!

A mi dolgunk pedig az, hogy kövessük 
példáját, és tartsuk meg emlékezetünkben 
Máriát!

Sz. K. Á.

Ferenczi Máriáról családja, barátai, volt 
kollégái és tanítványai 2020. február 8-án, 
szombaton 16 órától emlékeznek meg a Csili 
Vízvári termében (Baross u. 55. szám alatti 
bejárat felől), amelyen minden megemlékezni 
kívánó érdeklődőt szeretettel látnak!

In memoriam Ferenczi Mária

Pesterzsébet Önkormányzata 2020-ban is megemlékezik 
a jubiláló pedagógusokról. 

A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, 
akik ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

A kérelmet 2020. március 5-ig lehet benyújtani, a díszoklevelet 
a kerületi pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.

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

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

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

A benyújtáshoz szükséges iratok:

1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név/születési név is/, születési 
év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi szám, 

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító szám, 
bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám, 

egy közeli hozzátartozó neve és telefonszáma) túl tartalmazza a 
pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, 

kitüntetések, elismerések feltüntetése). 

2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.

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

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:

4. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél bemutatása is szükséges!

A kérelmek benyújtása 2020. március 5-ig, postai úton vagy szemé-
lyesen történhet az alábbi címre: 

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

JAVASLATKÉRÉS 

SPORT KITÜNTETÉSEKRE

Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület 
lakosságát, tegyenek ajánlásokat 

„Az Év Sportolója”, és az „Az Év Edzője, 
az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az 
önkormányzat célja, hogy a Pesterzsébeten 

működő sportegyesületek 
sportolóit, edzőit és sportvezetőit 

méltó elismerésben részesítse. 
A kitüntetésre érdemesekre 

bárki tehet javaslatokat. 

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, 
születési dátumát, lakcímét, sportágát,  sport-
egyesületének nevét, az „Év Sportolója” javas-
lat esetében a  sportszövetségek által kiadott, 
az előző évi eredményekről szóló igazolást. 
A jelölések határideje: 2020. március 01. 

A jelöléseket írásban e-mailen, 
illetve postai úton, 

papír alapon várjuk a Polgármesteri Hivatal, 
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. 

Polgármesteri Titkárság 
és a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.

Szabados Ákos, polgármester

Színes diploma pedagógusoknak
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A Damjanich utca 47. szám alatt 
álló templom részére eredetileg szol-
gáló 1100 négyszögöl területet az 
akkoriban ott élt Nuofer Károly sa-
ját telkéből adományozta 1885-ben. 
Az építkezés költségeit gyűjtésből 
fedezték, a főadakozó I. Ferenc Jó-
zsef király volt. Az 1885. október 
1-jei alapkőletételt követő évben 
szentelték fel a kápolnát (ami a ma 
is álló templom szentélye és sekres-
tyéje), majd 1919-ben bővítették.

Néhány évvel később, 1926 és 
1930 között Noufer Lajos, a tel-
ket adományozó fia – részben sa-

ját költségén, részben adományok-
ból –, Óváry Artúr műépítész tervei 
szerint tovább bővíttette a templo-
mot, amelyet 1930. augusztus 31-én 
Hanauer Á. István váci megyéspüs-
pök szentelt fel. 

Az egyhajós, dongaboltozatos 
templom hajójából két kis kupolás 
oldalkápolna (a jobb oldali a Szűz 

Mária Szíve, a bal oldali a Jézus Szí-
ve) nyílik. Egyenes záródású szenté-
lyét diadalív választja el a hajótól. 
A főoltáron Szent Lajos király szob-
ra áll. A szembemiséző oltárt Fülöp 
Dezső plébános tervezte.

A szentélyt magyar szentek képei 
díszítik. A jobb oldalon Szent Gel-
lért, a gyermek Szent Imrét tanító 
Szent István és a királyi palástot hí-
mező Gizella királyné, míg a bal ol-
dalon Szent Erzsébet egy koldus-
sal és az imába merült Szent Margit 
alakja látható.

A seccokat Haranghy Jenő fes-
tette 1950-ben. 1973-ban készült K. 
Nagy Sándornak az apszisban látha-
tó, egyházi életet ábrázoló festmé-
nye, valamint a diadalív felső részén 
látható képei (Jézus a gyermekek 
között, Szűz Mária, az egyház anyja, 

VI. Pál pápa Athenagoras pátriárká-
val való találkozása).

A diadalív alsó részén a temp-
lom alapításával kapcsolatos táblá-
kat olvashatók. Mellette balra Prá-
gai Kisjézus, jobbra pedig a Magya-
rok Nagyasszonya szobor áll.

A templomot színes üvegablakok 
díszítik, amelyeket Palka József ké-
szített. A II. világháborúban meg-
sérült alkotásokat Német Ferenc 
restaurálta 1948-ban. A jobb olda-
li ablakokon Szent Erzsébet látha-
tó rózsáival, Szent Márton lóháton, 
amint a köpenyét kettévágja és a 
koldusnak adja; míg a bal oldaliakat 
Szent László és a Magyarok Nagy-
asszonya képe díszíti.

A templom hátsó részében, a kar-
zat alatti oszlopon Péter és Pál apos-
tol képe, Szent Antal és Lisieux-i 
Szent Teréz szobra látható, a fala-
kon pedig régi keresztút.

A műemlék orgonát 2006-ban 
Koppány Zoltán felsőzsolcai orgona-
építő felújította, de könnyebben ke-
zelhető elektromos orgonája is van 

a templomnak. Három harangját 
Szlezák László készítette 1921-ben, 
1926-ban, illetve 1937-ben.

sz
(forrás: szentlajos-szenantal.hupont.hu)

Kedves Plébánosunk, Prézesünk, 
Ferenc atya!

Utolsó földi utad Veszprémből a 
Szent Lajos király templomba veze-
tett, hiszen ez volt az utolsó szolgá-
lati helyed.

Erdő Péter bíboros úr celebrál-
ta a gyászmisédet, a szervezést utó-
dod, Szláby Tibor plébános profesz-
szionális módon hajtotta végre. A 
szentélyben annyi paptestvéred se-
gédkezett, amennyi a templom elké-
szülte óta még sohasem. 

Ilyenkor emlékezünk. Két év-
tizedet szolgáltál itt, majd nyug-
díjasként Székesfehérvárra, végül 
Veszprémbe mentél. Ebben a város-
ban fejezted be tartalmas és hosz-
szú földi életedet. A Szent Lajos ki-
rály plébánián mozgalmas hitéletet 
teremtettél. A Munkás Szent Jó-
zsef Keresztény Kultúrcentrum a 
Te ötleted volt, és meg is valósítot-
tad. Feltámasztottad a helyi kolping 
szervezetet a négy és fél évtizedes 

kényszerpihenőjéből. A mi szerve-
zetünk országos szinten is jelentős 
eredményeket ért el. Bejártuk töb-
bek között a trianoni és az ezeréves 
határ közti nem keskeny sávot, vol-
tunk Erdélyben, Partiumban, Felvi-
déken, Délvidéken, Kárpátalján és 
Őrvidéken. Ezeken az elszakított 
országrészeken földrajzot, történel-
met, irodalmat tanultunk. A leg-
utóbbi tanulmányutunk arról szólt, 
hogy Petőfi és Ady nyomában bo-
lyongtunk.

Újraszerveződésünk 20. évfor-
dulóját 2015-ben Veszprémben 
Veled együtt ünnepeltük, az erről 
készült fotót mindannyian meg-
őrizzük.  

Kedves Ferenc, amit Te a föl-
di életedben alkottál, soha el nem 
évül el.

Búcsúzom Tőled a közeli lélek-
beli találkozás reményében!

Takács István, a Pestszenterzsébeti 
Kolping elnöke

A Szent Lajos király templom története

Lőrinczy Ferenc plébános 
emlékezetére
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Köztisztasági szabálysértések az 
illegális szemétlerakások, a szelektív 
hulladékgyűjtők mellé elhelyezett 
illegális szemét, a közterület egyéb 
módon való szennyezése, a kutyapi-
szok és közterületen történő vizelés 
ügyében fordultak elő – derül ki a 
Rendvédelmi Osztály 2019. évi kör-
nyezetvédelmi beszámolójából.

Visszatérő probléma a szelek-
tív hulladékgyűjtők nem rendelte-
tésszerű használata. Sok esetben is-
meretlen személyek a hulladékgyűj-
tőből a nekik értéket jelentő hulla-
dékot kiszedik, az edény tartalmát a 
földre borítva. Ez a jelenség a lakos-
ságot is nagymértékben irritálja.

A hulladékgyűjtőkkel kapcso-
latban gondot jelent az is, hogy a 
gyűjtők környékére más szemetet 
is elhelyeznek, hulladéklerakóként 
használva a szigeteket.

A közterület-felügyelők az ille-
gálisan elhelyezett települési hul-

ladék visszaszorítása érdekében ki-
emelten ellenőrizték a lakossági pa-
naszok alapján leginkább sújtott 
környékeket. Az osztály kis létszá-
mával az összes rögzített és regiszt-
rált helyet folyamatosan ellenőrizni 
nem tudta, csupán szúrópróbaszerű, 
illetve visszatérő ellenőrzéseket haj-
tottak végre. 

A települési hulladék közterü-
letre történő elhelyezésének vissza-
szorításában nagy segítséget jelent 
a 4 kamerából álló mobil térfigye-
lő kamerarendszer, nemcsak a tet-
ten érésben, de a felvételek kellő bi-
zonyító erővel rendelkeznek ahhoz, 
hogy a szabálysértési eljárás pénzbír-
ság kiszabásával végződjön. 

Kerületünkben kiemelt problé-
mát jelent a lejárt műszaki vizsgájú 
vagy rendszám nélküli gépjárművek 
közterületen történő tárolása, ezért 
ezeket a járőrszolgálat rendszeresen 
figyeli, ellenőrzi, feltérképezi.

Az ellenőrzéseken talált üzem-
képtelen gépjárműveken a Rend-
védelmi Osztály értesítést helyez 
el, melyben felszólítja a gépjármű 
üzembentartóját a jogellenes állapot 
megszüntetésére, amely a gépjármű 
műszaki vizsgáztatásával vagy a gép-
jármű közterületről történő eltávolí-
tásával valósulhat meg.

Ha az üzembentartó/tulajdonos 
az értesítés elhelyezésétől számított 
10 napon belül nem gondoskodik a 
jogellenes állapot megszüntetéséről, 
akkor a közterület-felügyelők a gép-
járművet elszállíttathatja.           

s. z.

MOZAIK

Losonczi Ottó, Pesterzsébet 
díszpolgára tavaly év végén 
újabb támogatást nyújtott 

a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézetnek.

– Húsz éve támogatom a dél-pes-
ti kórházat, a Semmelweis Egye-
temet, a Heim Pál Gyermekkór-
házat és nagyon sok rászoruló em-
bert. Mindig is káros szenvedélyek-
től mentes életet éltem, az időmet 
a családomnak, a munkámnak és a 
sportnak szenteltem, 2016 tavaszán  
mégis belülről tapasztalhattam meg 
a kórházi körülményeket – nyilat-
kozta lapunknak Losonczi Ottó.

Pesterzsébet díszpolgára 2016-
ban Semmelweis-nap alkalmá-
ból a kórház több mint ezerhárom-

száz dolgozójának ajándékutalványt 
adományozott, az intézménynek klí-
maberendezéseket, hűtőgépeket, 
betegszállító kocsikat, televíziókat 
vásárolt. 

Évek óta támogatja a sürgősségi 
és intenzív osztályt, valamint kitar-
tóan lobbizik politikusoknál, hogy 
a kórház kívül-belül megújulhas-
son. 

– Remélem, a jövőben is lesz le-
hetőségem arra, hogy támogassam 
az egészségügyet. Köszönöm a kór-
házban dolgozók munkáját, és azt, 
hogy kitartanak az intézmény mel-
lett. Jó egészséget, sikerekben gaz-
dag újévet és kevesebb beteget kívá-
nok részükre 2020-ban! – mondta.

cz.

Adomány a kórháznak

Hogy rend legyen a közterületeken
Az illegális szemétlerakások, a szelektív hulladékgyűjtők nem megfelelő 
használata, valamint a közterületeken hagyott üzemképtelen járművek jelen-
tik a legnagyobb gondot Pesterzsébet közterületein. 

KERESSÜK ŐKET!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy ha 
információval rendelkeznek a képen lévő személyek kilétéről, azt 
mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 061/289 25 08-as, vagy 

0620/255 58 42-es telefonszámán.
A közterület-felügyelők ezen a két számon hívhatók egyéb, a kerület-
ben észlelt közterületi jogszabálysértések (például közterületi alkohol-
fogyasztás, a közterület egyéb módon való szennyezése) ügyében is.
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2019. december 7-én, 85 eszten-
dős korában elhunyt Gavlik István, 
a Kossuth Szövetség néhai orszá-
gos elnöke, örökös tiszteletbeli el-
nöke, pedagógus, Kossuth-kutató, 
patrióta.

Életének utolsó évében is hittel, 
fáradhatatlanul végezte országos ha-
tókörű, sőt azon túl is, feladatait, ez-
zel elismertséget szerezve a Kossuth 
Szövetségnek, és haláláig aktívan 
segítette a Kossuth Társaság közös-
ségének munkáját.

Sok pedagógusnak és diáknak 
emlékezetes és meghatározó emlé-
keket nyújtott kiállásával, munkás-
ságával mind a Kossuth-táborok 
szervezőjeként, a Kossuth-szónok-
latversenyek zsűri elnökeként, mind 
a Kossuth-ünnepségeken, szobor-

avatásokon elhangzott veretes han-
gulatú beszédeivel.

Az 1992-2002 közötti időszak 
munkálkodásának eredményeként 
tudta a 2002-es Kossuth-emlékév-
ben a Kossuth Szövetség 12 tagszer-
vezete, a Kossuth nevét viselő isko-
lák és számos más hagyományőrző 
szervezet bevonásával 187 országos 
és helyi megemlékezést, versenyeket 
megszervezni.

Munkásságáért 1986-ban Hon-
védelmi Emlékérmet, 1992-ben 

Kossuth Emlékérmet, 
2001-ben a Millenniu-
mi Érem ezüst fokozatát, 
2001-ben a Honvédelem-
ért I. osztályú Érdemke-
resztet, 2001-ben a Ma-
gyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést, 
2002-ben a Haza Szolgá-
latáért, 2004-ben a Kos-
suth Emlékérem ezüst fo-
kozatát kapta. 2013-ban 
a Magyarország Felfedezői 
Szövetség legmagasabb el-
ismerésében, a Pro Patria 
kitüntetésben részesült.

Gavlik Istvánt 2020. 
január 3-án Apostagon 
temették el. A család, 
az apostagi tanítványok 
mellett a Kossuth ha-
gyományt ápoló szerve-

zetek számos tagja, így a pesterzsé-
beti Kossuth Társaság  és Szövet-
ség tagjai, az önkormányzat részé-
ről Komoróczy László képviselő, va-
lamint a Hajós Alfréd Általános Is-
kola tanárai vettek tőle fájó búcsút.

dr. Sturcz Zoltánné

A MASZSZ Pesterzsébeti Nyug-
díjas Szakszervezete tagjai számára 
rendszeresen szervez jobbnál jobb 
eseményeket. Az ingyenes tanács-
adásokon, a kedvezményes lehe-
tőségeken túl közös színházlátoga-
tás, műsoros-táncos vacsoraest, ki-
rándulások szerepelnek a progra-
mok között. Legutóbb – a hagyo-
mányokhoz híven – szép, közös ka-
rácsonyi ünnepséget tartottak.

– A szervezet erőssége, népsze-
rűségének titka elsősorban az oda-
figyelés, a kölcsönös segítségnyújtás 
és a szeretet. Aki a közösség tagja 

szeretne lenni, szeretettel várjuk. A 
Csili Művelődési Házban lévő iro-
dában lehet jelentkezni hétfőnként 
és csütörtökönként 8-12 óra között 
– tudtuk meg Sárfi-Kránicz Ferenc-
től, a szervezet elnökétől.

(Telefonszám: 061/283 0370, 
e-mail cím: bp20nyugdijas.szak-
szervezet@gmail.com)           s.

Három partiumi vármegyét, 
Máramarost, Szatmárt és Szilágyot 
járták be majdnem egyhetes kirándu-
lásukon a Pestszenterzsébeti Kolping 
Család Egyesület tagjai. Az irodal-
mi, földrajzi, történelmi ismeretek-
ben bővelkedő programon meg-
nézték többek között a nagykáro-
lyi Károlyi kastélyt, Érmindszenten 
Ady Endre szülőházát, Barcafalván 
az ortodox kolostort. Felültek a 
felsővisói gőzössel hajtott vonatra, 
bejárták Nagybányát, jártak Koltón 
Petőfi és Szendrei Júlia szobránál, 
Almásgalgón a Sárkányok kertjénél, 
Krasznán a református templomban, 
az erdődi várban.             s.z.

Meghalt Gavlik István Pezsgő nyugdíjas élet

Hat nap Petőfi és Ady nyomában

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
hosszú betegség után elhunyt 
Székler Zoltán, aki korábban 12 
évig volt a szervezet elnöke. 
Emlékét megőrizzük!
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Faültetés

– Gyülekezetünk, a Pesterzsé-
bet – Szabó-telepi Református Egy-
házközség a Makovecz-templomnak 
helyet adó magánterületen 2019 
októberében 9 darab, az építkezést 
akadályozó invazív fa – 7 zöld juhar, 
1 fehér akác és 1 eperfa – kivágásá-
ra kért és kapott engedélyt. Az en-
gedélyt a fakivágást fapótlási kötele-
zettséghez kötötte. Ennek első üte-
mét valósítottuk meg az új kőris-
liget telepítésével az önkormány-

zat iránymutatása alapján tavaly 
decemberben, a Mátyás király tér 
templomtelken kívüli részén – ma-
gyarázta Börzsönyi János, aki beava-
tott a részletekbe is.

Ezek szerint az első ütemben – 
kertészmérnök szakember közremű-
ködésével – fapótlási kötelezettsé-
gük 70 százalékának eleget tettek 
30 darab 18/20-as törzskörméretű, 
háromszor iskolázott magas kőris 
ültetésével. A 2. ütemben továb-
bi 12 darab – szintén magas minő-
ségű – fát telepítenek majd az épít-
kezés befejezését követően a temp-
lomtelken.

A kezdetek

A lelkész úr felidézte a kezdete-
ket, amikor Földesi Gyula, akkori 
alpolgármester, országgyűlési kép-
viselő javaslatára megszülethetett 
a pesterzsébeti Makovecz-templom 
álma. Szabados Ákos polgármester 

közbenjárásával, a képviselő-testü-
let egyhangú támogatása mellett 
földhasználati jogot vásárolt a gyü-
lekezet a Mátyás király tér egy ré-
szére. Az építkezéshez nélkülözhe-
tetlen pénz előteremtésére Prof. Dr. 
Bagdy Emőke klinikai pszichológus, 
akinek édesapja, Bagdy István a há-
ború előtt életre hívott Szabó-tele-
pi közösség egyik lelki vezetőjeként 
szolgált, gyűjtést rendezett: 2014-
ben édesapja emlékére egyévi jöve-
delmét ajánlotta fel a templomépí-
tés támogatására, majd élére állt an-

nak a civil összefogásnak, amely ke-
retében sok száz honfitársunk össze-
sen mintegy 65 millió forintnyi ado-
mányt adott.

– A terv akkor 
már megszületett, de 
a Mester halála min-
dent blokkolt, leg-
alábbis lelassított – 
mondta el tavaly la-
punknak a professzor 
asszony.

Tervezés

A tervezést Mako-
vecz Imre megbízásá-
ból tanítványa, Dósa-
Papp Tamás foly-
tatta. Ő felidézte: a 
mester mindig azt az 
egy épületet szeret-
te volna megépíte-
ni, amely az emberi-
ség előtt már állt a vi-

lágban. A templomnak az az alap-
gondolata, hogy olyannak kell len-
nie, mintha az alja a földből nőne 
ki, a teteje pedig az égből ereszked-
ne alá. Makovecz megfogalmazásá-
ban: „A templom a megváltás titok-
zatos helye, az átalakulás, a megúju-
lás, az égiek és földiek egymásra ta-
lálásának, az élő kövek, a felzengő, 
diadalmas énekbeszéd helye, Isten 
csöndjének felszakadása, a színről 
színre látás csonthasító pillanatának 
szentegyháza.”

Az építkezés

A 2018-as alapkőletétel óta az 
építkezés az előzetes terveknek 
megfelelő ütemben halad.

– Hálásak vagyunk Istennek az 
időjárásért is, hiszen az időjárási vi-
szonyok eddig nem jelentettek ko-
moly akadályt az építkezés során – 
fogalmazott Börzsönyi János. – Kö-

szönettel tartozunk Nagy Gábor 
projektvezetőnek, valamint Tápai 
Árpádnak és Lehoczki Lászlónak, 
a kivitelező cég projektigazgatójá-
nak és projektmenedzserének, akik 
praktikus munkaszervezéssel, ki-
emelkedő szakmai tudás és tapaszta-
latok birtokában irányítják ezt a kü-
lönleges építkezést, amelynek ered-
ménye minden bizonnyal kerüle-
tünk egyik gyöngyszeme lesz.

Az épület nagy részén már állnak 
a falak, helyükre kerültek a temp-
lomkarzatok vasbeton lemezei, ben-
nük az elektromos védőcsövekkel, 
valamint megtörtént a főbejárati 
kapu zsaluzása.

– Ha az időjárás úgy alakul, 
februárban már az ácsmunkákat 
is megkezdhetjük – ígérte a lel-
kész, hozzátéve: az építkezés stá-
tuszfotói megtalálhatók a www.
makovecztemplom.hu oldalon.

D. A.

HITÉLET

Épül a Makovecz-templom
A Szabó-telepi református templom alapkövét 2018 szeptemberében rakták le 
a Mátyás király téren, az építkezés azóta a tervezett ütemben zajlik. Tavaly 
év végén új kőrisligetet ültettek. A fatelepítés hátteréről és az egyéb munká-
latokról Börzsönyi János lelkipásztorral beszélgettünk, visszatekintve a köz-
elmúlt eseményeire is.
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Egy 2019-es, 1093 fős online la-
kossági kutatás eredményei szerint 
a felnőttek 82 százaléka hallott már 
a növényi italokról, majdnem har-
maduk próbálta is valamelyiket, de 
nem vált fogyasztóvá, minden ti-

zedik fogyasztja őket, de nem heti 
rendszerességgel, 4 százaléka pedig 
heti rendszerességgel fogyaszt vala-
milyen növényi italt.

Ha a felmérés eredményeit a tel-
jes lakosságra vetítjük, akkor az azt 

jelenti, hogy összesen 900 ezer ha-
zai fogyasztója van a növényi ita-
loknak, közülük 250 ezren rend-
szeresen ilyet isznak. A kókuszital 
a legismertebb és legnagyobb arány-
ban fogyasztott növényi italfajta, de 
ha csak a heti rendszerességű fo-
gyasztást nézzük, akkor a kókusz-, a 
mandula- és a rizsital fej-fej mellett 
haladnak. 

Bármennyire is népszerűek azon-
ban, azt tudni kell, hogy a növényi 
alapú italok nem helyettesítik a tejet. 
Egyrészt kevesebb fehérjét és amino-
savat tartalmaznak, mint a 2,8 száza-
lékos tehéntej. Ami még nagyon lé-
nyeges különbség: a tehéntejben sok-
féle vitamin és ásványi anyag – közü-
lük kiemelkedő a kalcium – jól hasz-
nosuló formában van jelen. Bár sok-
féle növényi italt dúsítanak kalcium-
mal és különböző vitaminokkal, ezek 
biológiai hozzáférhetősége bizonyta-
lan, több tényezőtől függ – hangsú-
lyozza az MDOSZ.

Zsírtartalmuk ugyanakkor ki-
sebb (kivéve a kókuszital, ami-
ben ennél több zsír van) a klasszi-
kus tehéntejénél. Mivel egyszeresen 
és többszörösen telítetlen zsírsava-
kat tartalmaznak, koleszterint nem, 
így szív- és érrendszeri szempontból 
kedvezőbb a fogyasztásuk.

Szénhidráttartalmuk – a fel-
használt nyersanyagból szárma-
zó keményítő és a hozzáadott cu-
kor miatt – általánosságban na-
gyobb a tehéntejénél. Van olyan 
rizsital, amelynek deciliterenként 
13 gramm a szénhidráttartalma, 
míg a hagyományos tejé 5 gramm 
körüli. A mandula-, kókusz- vagy 
szójaital azonban hozzáadott cu-
kor nélkül minimális szénhidrátot 
tartalmaz.

A tejhelyettesítők energiatartal-
ma általánosságban kisebb, mint a 
hagyományos tejé, ez alól csupán a 
rizsitalok képeznek kivételt.

Sz. A.

AKTUÁLIS

– Ha bármi rendelleneset látunk, 
merjünk odamenni és érdeklődni, 
miben tudunk segíteni – bátorított 
Őri Kiss Zsolt, hozzáfűzve: többsé-
günk, sajnos, azzal magyarázza „se-
gítőkészségtelenségét”, hogy az ille-
tő bizonnyal ittas vagy drogos.

A szakápoló felhívta a figyelmet: 
a mozgás koordinálatlansága lehet 
akár agyvérzés tünete is, illetve cu-
korbetegség esetén a diabétesz kó-
mát megelőző állapot szintén kísér-
tetiesen hasonlít az ittassághoz.

– Az már önmagában segítség, 
hogy nem hagyjuk magára a bete-
get – hangsúlyozta Zsolt. – Ha egye-
dül nem merünk, kérjünk meg vala-
kit, menjünk együtt.

A mentő külön felhívta a figyel-
met: ellenőrizzük a helyszín bizton-
ságát, hogy ránk nézve ne legyen ve-
szélyes a helyszín (például elektromos 
felszültség alatt, gáztérben, vízben, 
jég alatt van a sérült, a helyszínen 
van-e tűz-, füst- és robbanásveszély).

A segítségnyújtás előtt minden-
képpen szólítsuk meg a másikat: „Jó 

napot kívánok! Segíthetek Önnek?” 
Ha nem reagál, kiabáljunk segítsé-
gért, és tárcsázzuk a 104-et/112-t, 
majd hangosítsuk ki a mobiltelefont, 
kövessük a mentésirányító instrukci-
óit. Küldjünk el valakit (fél)automa-
ta defibrillátorért. A sikeres újraélesz-
tés egyik kulcseleme a korán elkez-
dett hatékony mellkaskompresszió 
mellett a korai defibrillálás. Közte-
rületeken, nagy forgalmú helyeken 
(pályaudvarok, közhivatalok, sport-
létesítmények, bevásárlóközpontok, 
színházak stb.) érdeklődhetünk az 
eszköz elérhetőségéről, de mentésirá-
nyítónk is tud segíteni, hol találha-
tunk ilyen eszközt.

Vizsgáljuk meg, hogy lélegzik-e a 
bajba jutott. Térdeljünk a hanyatt 
fekvő beteg feje mellé, az egyik ke-
zünket tegyük a homlokára, a mási-
kat pedig az állára. Óvatosan hajtsuk 
hátra a fejét. Hajoljunk az arca felé, 
miközben mellkasa felé fordulunk, és 
10 másodpercen keresztül figyeljük, 
van-e légzés. Tehát lassan számol-
junk tízig, miközben nézzük, emel-

kedik és süllyed-e a mellkas, illetve 
hallgassuk a levegő áramlását a száj- 
és orrnyílásain keresztül. Arcunkon 
érezzük a beteg által kilélegzett me-
leg levegőt. Ha nem lélegzik, el kell 
kezdeni az újraélesztést. Térdeljünk 
a beteg válla mellé. Tegyük az egyik 
tenyerünk tövét a mellkas közepére 
úgy, hogy az ujjaink nézzenek a be-
teg oldala felé, tegyük rá a másik ke-
zünket a kézhátra, ujjainkat össze-
kulcsolva. A mellkaskompressziót 
nyújtott könyökkel kell végezni, 5-6 
centi mélyre lenyomni, percenként 
100-120-as gyorsasággal, ami meg-
egyezik a Bee Gees: Stayin’ Alive slá-
gerének tempójával.

Ha nem tanultuk, hogyan kell, 
levegőt nem kell befújni, a sejtek 
a kompressziótól oxigénhez jut-
nak. Ha viszont képzettek vagyunk 
a befúvásos lélegeztetésben, min-
den 30 kompressziót követően 2 
befúvást kell végeznünk.

A keringés vizsgálatával ne ve-
sződjünk, ugyanis a stressz miatt le-
het, hogy a saját pulzusunkat fogjuk 
érezni.

Ha a beteg lélegzik, azonban 
nincs tudatánál, helyezzük stabil ol-
dalfekvésbe, ha nem ismerjük ezt a 
technikát, akkor egyszerűen fordít-
suk az oldalára és támasszuk meg.

D. A.

Segítsünk a bajba jutottakon!

Növényi italok a napi étrendben

Kezdjük azzal: örömteli, hogy nőtt a sikeres laikus újraélesztések száma. Ar-
ról, mit tegyünk, ha látjuk, hogy valaki rosszul lett az utcán, Őri Kiss Zsol-
tot, a Pesterzsébeti Mentőállomás garázsmesterét, oktatóját, mentőgépko-
csi-vezetőjét, szakápolóját kérdeztük. 

Manapság egyre népszerűbbek a különböző növényi alapú tejhelyettesítő ita-
lok, azonban tudni kell, hogy ezek nem helyettesítik a tejet – hívja fel a fi-
gyelmet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ). 

Bár nem helyettesítik a tejet, számos finomság készülhet belőlük
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A nagy év végi dorbézolá-
sok után sokakban szüle-
tik meg az elhatározás: ez 

évtől máshogy lesz! Van, aki keve-
sebb édességet fogyasztana, más ke-
vesebb alkoholt, akad, aki a rend-
szeres testmozgást iktatná be a hét-
köznapjaiba. Sokan bele is kezdenek 
az életmódváltásba, de azután nem 
tudják azt következetesen folytatni 
a mindennapok sodrásában. A Pest-
erzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) két olyan jó hangulatú klub-
foglalkozást is kínál, ahol segítenek 
a hosszú távon is tartható egészsé-
ges szokások kialakításában. 

Életmódváltó Klub

A kéthetente megtartott, másfél 
órás klubfoglalkozások során a ta-
gok megoszthatják egymással pozi-
tív tapasztalataikat, beszélhetnek 
az életmódváltás nehézségeiről, il-
letve olyan módszereket, trükköket 
is elsajátítanak, amelyek megköny-
nyítik az egészséges életvitelt. A 
már kialakított vagy kialakulóban 
lévő új szokások megtartásában az 

EFI szakemberei is segítenek, így 
például rendszeres dietetikus ta-
nácsadást szerveznek. A klubban 
foglalkoznak azzal is, hogy milyen 
pszichológiai tényezők formálják a 
szokásainkat. Mit lehet tenni, ha 
vendégségben erőszakosan kínál-
gatnak? Hogyan utasítható visz-
sza udvariasan az alkohol ünnep-
léskor? Hogyan tudja rávenni ma-
gát az ember az edzésre, ha kime-
rült? Miért nem tudja megállni a 
második vacsorát? Ilyen, és ehhez 
hasonló kérdésekkel is foglalkoz-
nak a kis létszámú, elfogadó légkör-
ben zajló foglalkozásokon. A nyi-
tott csoporthoz bárki csatlakozhat, 

akit érdekel a téma, aki egészsége-
sebben szeretne élni, vagy akár már 
tett is lépéseket ennek érdekében.

Testsúlycsökkentő program

A túlsúllyal való küzdelemben 
sokan nyernek csatákat, de keve-
sebben háborút. Az időlegesen be-
tartott diéták, étrendek sokszor hoz-
nak látványos eredményeket – de 
hogyan tartható ez fenn hosszú tá-
von? Az életmódváltás sikeressé-
ge legtöbbször nem kitartáson, aka-
raterőn múlik. Inkább azon, hogy az 
új szokások a mindennapok részévé 
tudnak-e válni.

A Testsúlycsökkentő program-
ban a fogyni vágyók olyan készsé-
gekre, eszközökre tehetnek szert, 
amelyekkel a hosszú távú ha-
tás könnyebben fenntartható. A 
háromhónapos program során meg-
tanulják, milyen változtatások tá-
mogatják az egészséges testsúly-
csökkentést. Újfajta gondolkodás-
beli mintákat, viselkedési készsége-
ket sajátítanak el, amelyek segítik a 
megfelelő egészséges döntéseket: el-

lenállni a sóvárgásnak, felismerni a 
motivációkat, támogatni a változá-
sokat. Olyan könnyen alkalmazha-
tó, személyre szabható eszközökkel 
ismerkednek meg, mint az étkezé-
si és mozgásos napló, a figyelemel-
terelő és stresszcsökkentő gyakorla-
tok, a motivációs kártyák, vagy ak-
cióterv összeállítása a kihívást jelen-
tő helyzetekre. A támogató, sorstár-
si közeg, a saját élmények megosz-
tása akkor is segít tovább lendülni, 
amikor épp túl nagy feladatnak lát-
szik az életmódváltás A csoporthoz 
való csatlakozást egy személyes, tá-
jékozódó beszélgetés előzi meg.

Új év, új kezdet 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

Hazánkban évente mintegy 32-
33 ezren veszítik életüket dagana-
tos betegségek következtében, an-
nak ellenére, hogy a daganatok har-
mada megelőzhető lenne, ha az em-
berek rendszeresen járnának szűrő-
vizsgálatokra.

Mindenkinek, életkortól füg-
getlenül fontos évente egyszer részt 
venni egy általános laborvizsgálaton, 
ahol a vizelet és a vérkép mellett a 
vas, a cukor, a máj- és a vesefunkci-
ót, valamint a pajzsmirigy túl- vagy 
alulműködését is kontrollálják.

Legalább kétévente szájüreg-
vizsgálatot is végeztessünk, amit 
célszerű egy fogászati beavatkozás 
alkalmával beiktatni.

A megelőzésben és korai felis-
merésben nagy szerepe van az ön-

vizsgálatnak. A nők havonta ala-
posan vizsgálják át melleiket. 
Mind a nők, mind a férfiak ellen-
őrizzék anyajegyeiket is, nézzék 
meg, szaporodott-e a számuk, vál-
tozott-e az alakjuk. A folyamatos 
ellenőrzés mellett kétévente még 
akkor is célszerű felkeresni a bőr-
gyógyászt, ha semmilyen változást 
nem észlelünk.

A nők számára kétévente ja-
vasolt az emlő ultrahangos vizs-
gálata, 35 év felett mammográfi-
ai szűréssel kiegészítve (ez utób-
bit az állam a 45 és 65 év közöt-
ti nőknek ingyenesen biztosítja, és 
az érintetteknek behívót is küld.) 
Ez a vizsgálat életkortól és a rizikó-
faktoroktól függően egy-két éven-
ként, valamint panasz esetén, il-

letve a kontroll-
vizsgálatok igénye 
szerint ajánlott.

A nőknél na-
gyon lényeges a 
méhnyakrákszűrés 
is. Ez a betegség 
már korai stádium-
ban is jól felismer-
hető, és megfelelő 
kezeléssel akár vég-
leges gyógyulás is el-
érhető.

Az 50 év felet-
ti férfiaknak aján-
lott az urológiai 
szakorvosi vizsgálat 
a prosztatarák szű-
résére és a proszta-
ta egyéb betegségei-
nek felderítésére al-
kalmas PSA teszttel 
kiegészítve.

A negyven éven felülieknek 
érdemes megbizonyosodni a vas-
tagbél állapotáról is, a vizsgálatot 
45 év felett ötévente célszerű el-
végeztetni. A vastagbéldaganatok 

szűrésére különböző módszerek 
állnak rendelkezésre, ezek közül a 
legmegbízhatóbb a vastagbél-tük-
rözés.

y.a.

Pedig a daganatok harmada megelőzhető volna
20 éve tartották az első rákellenes világkongresszust Párizsban. A résztve-
vők 2000. február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világmére-
tű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Párizsi Chartát aláírták a világ 
minden részéről összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentő-
sebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosvezetők, betegkép-
viselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai. Ennek emlékére a kong-
resszus február 4-ét Rákellenes Világnappá nyilvánította. 
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Barcsay Jenő alkotásai mellett Balogh 
László, Deim Pál és Konok Tamás munká-
ival is találkozhatnak az érdeklődők a tár-
laton.

– A művek mindegyike főként Szentend-
rén készült szitanyomat. Ez a technika a XX. 
század 40-es éveiben terjedt el az Egyesült Ál-
lamokban, hazánkban a 60-as években jelent 
meg. Barcsay fiatalabb művésztársai révén is-
merkedett meg az eljárásmóddal, amely jól 
alkalmazható kompozícióinak tiszta konst-

ruktív, geometrikus formavilágához – tudtuk 
meg D. Udvary Ildikó múzeumigazgatótól.

Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás 
szintén a magyar konstruktivizmus kiemel-
kedő alakjai, akik nem csupán tanítványai, 
hanem közeli barátai is voltak a mesternek.

A kiállításon látható egy-egy válogatás is, 
mégpedig Barcsay könyveiből és a munkás-
ságáról megjelent kiadványokból, valamint 
drapéria és anatómia tanulmányrajzaiból.

d.r.

Endre sportújságíróként kezd-
te pályáját, beteljesítve gyermekko-
ri álmát, ám – mint elárulta – világ 

életében nosztalgikus alkat volt, így 
hát érdekelte a múlt.

– Az Újságmúzeum Facebook ol-
dal tulajdonképpen kísérletnek in-
dult. Az érdekelt, hogy egy efféle 
online felületen olvasnak-e az em-
berek? Azt vettem észre: igen, ol-
vasnak. Méghozzá igényes tartal-
mat – számolt be tapasztalatairól az 
író-újságíró, magyarázatként hozzá-
fűzve: az ok nyilván a Facebook fel-
használók korosztályának átrende-
ződése, aminek köszönhetően meg-
nőtt az idősebb olvasók száma.

– Ők azok, akik a nyolcvanas-ki-
lencvenes években élték fiatalságu-

kat, amelyre most nosztalgiával em-
lékeznek vissza – vélekedett End-
re, majd megjegyezte: – Hasonló, a 

nyugat-európainál erősebb nosztal-
gia tapasztalható a könnyűzenében 
szintén. Nem tudom, a Retró Rá-
diót mennyien hallgatják, minden-
esetre az Újságmúzeum 119 ezer kö-
vetővel büszkélkedhet. 

A kiemelkedő számú olvasó kö-
zül sokan biztatták: írjon könyvet. 
Így született 2018-ban az első, ak-
kor még magánkiadásban. Elfogyott 
az összes. Ezen felbátorodva Endre 
tavaly ismeretlenül elment a Libri 
Kiadóba, ahol a portástól érdeklő-
dött: merre találja a vezérigazgatót?

– Olyan volt, akár az amerikai 
álom. Halmos Ádám fogadott, és 

hamarjában megállapodtunk a Mi, 
magyarok megírásáról.

A kiadó jó lapra tett, Endre 
könyve az eladási lista legjobb tíz 
kötete közé került. Nem véletlen 
hát, hogy már a folytatásra is felké-
rést kapott.

Missziónak tartja az Új-
ságmúzeum működtetését.

– Emlékeznünk kell ko-
rábbi nagyjainkra, hogy 
tudjuk, honnan jöttünk, 
kik vagyunk – indokolta 
Endre, figyelmeztetve: ha-
talmas fehér foltok vannak 
a tudásunkban. – Úgy tűn-
hetek, mint valami bölcs 
bagoly, pedig számomra is 
rengeteg az ismeretlen em-
ber – tette hozzá.

Példaként mindjárt 
megemlítette a beszélge-
tésünk napján írt bejegy-
zését, amely Kossuth La-
jos torinói orvosáról szól. 
Ő az, aki az utolsó hét 

évében életben tartotta az emigrá-
cióba kényszerült aggastyán politi-
kust. Ennek ellenére 1914-től nem 
jelent meg újságcikk dr. Arnoux 
Basso-ról Magyar-
országon. Hiába írt 
számtalan, már-már 
könyörgő levelet, 
hogy legalább a Kos-
suth emlékünnep-
ségekre hívják meg, 
nem kapott választ.

Miként akadt rá 
Endre a sztorira? 
Természetesen nem 
a világhálón, hanem 

a valóban létező „Újságmúzeumá-
ban”, azaz jelentős újsággyűjtemé-
nyében. De vajon honnan lehet be-
szerezni antikvár lapszámokat?

– Lomtalanításon, bolhapiacon, 
antikváriumban, árverésen – hang-
zott a válasz. – Már 200 forintért is 
lehet venni, az eddigi legdrágább az 
1848-as Pesti Hírlap március 17-i 
száma volt, amit 20 ezerért szerez-
tem meg.

Olyan lapokat keres, amelyek 
címlapján fontos történelmi esemé-
nyek szerepelnek. Missziója a gyűj-
tés is, lévén a diákok jelentős része 
már nem találkozik nyomtatott új-
sággal, a címlapokon viszont szem-
besülhetnek az iskolában tanultak-
kal, ezért szokta kiállításokon be-
mutatni értékes gyűjteményét.

Szerkesztősége a konyha, ahol, 
miután a család nyugovóra tért, 
hajnali kettőig ír, kutat. De meg-
éri az éjszakázás, főleg, mert azon-
nal visszajelzést kap munkájáról a 
kommentekben.

– Egy újságíró, író számára az a 
legnagyobb öröm, ha olvassák – 
sommázta Sal Endre.

DIA

Fontos tudni, honnan jöttünk, kik vagyunk

Barcsay és tanítványai a galériában

Író-olvasó találkozón kérdezhetnek február 28-án a Csiliben a múlt szerelme-
sei Sal Endrétől, az Újságmúzeum Facebook oldal működtetőjétől, író-újság-
írótól, a Mi, magyarok című, rendkívül népszerű kötet szerzőjétől.

Január 29-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg a Gaál Imre Galériában a Barcsay 
mester és tanítványai című kiállítás, a Kónya Márta és Kónya Ferenc által alapított Barcsay 
Jenő Képzőművészeti Alapítvány anyagából. A tárlat március 21-éig tekinthető meg.
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– Gyermekkora hasonló volt a 
mélyszegény cigány nagycsaládban 
élő sorstársaiéhoz?

Papp Róbert: – Szüleim élete 
sokkal rosszabb volt, mint a miénk. 
Édesanyám Ózdon, édesapám Gön-
cön született, hihetetlen szegény 
körülmények közül jöttek. Szüleim 
megpróbáltak mindent, hogy mind a 
hét gyereket tisztességesen felnevel-
jék, amiért borzasztóan hálás vagyok 
nekik. Sajnos édesapámat három 
hónapja elveszítettük, hihetetlen 
nagy űrt hagyott. Szeretnék olyan jó 
apa lenni, mint ő volt. Ha feleany-
nyira sikerül, már annak is örülnék. 

Jónás Tímea: – Gyermekkorom 
egy részét a tuzséri romatelepen töl-
töttem, egy igen visszamaradott tele-
pülésen, ahol csak a szüleimtől láttam 
mintákat. Nagyon sokat dolgoztak 
azért, hogy a létfenntartáshoz szük-
séges ételt elő tudják teremteni szá-
munkra. Mindketten a vasúton dol-
goztak: édesapám nehéz fizikai mun-
kát végzett, édesanyám váltótisztító-
ként tevékenykedett. Nem volt köny-
nyű, hiszen heten voltunk testvérek.

– Pozitív változást hozott, ami-
kor vegyes osztályba került?

J. T. – Miután szegregált okta-
tásban vettem részt, egy cél lebe-
gett előttem: bekerülni a vegyes osz-
tályba. Szerettem volna megismer-
ni őket, közéjük tartozni, tanulni tő-
lük, felvenni a ritmusukat. Pozitív 
változást akartam elérni az életem-
ben. Nagyon sokat kellett tanulnom 
azért, hogy megtörténhessen a csoda.

– Nyolcadikban hogyan válasz-
tott pályát?

P. R. – Szüleim azt mondták, to-
vább kell tanulnom, mert magam-
nak tanulok, nem nekik. Azt tud-
tam, hogy tovább kell tanulnom, de 
azt, hogy mit, azt nem. Felvételiztem 
a Baross Gábor Szakiskolába, ahol 
karosszérialakatosnak vettek fel, de 
magányos voltam, ezért átiratkoz-
tam szobafestőnek, ahova az egyik 
általános iskolai osztálytársam járt.

– Úgy tűnik, jól döntött, 2004-
ben az év diák szobafestője lett...

P. R. – Igen, abban az évben én 
voltam az iskolában Az Év Szobafes-
tője. Úgy vagyok ezzel, ha valamit 
csinálok és energiát fektetek bele, 

az legyen jó. Nem gondoltam, hogy 
megkapom ezt a díjat. Az egyik bá-
tyám ugyanitt burkolónak tanult, 
a másik kőművesnek. Ők sokkal 
ügyesebbek voltak nálam. Azt gon-
doltam, ők kapják meg a díjat.

– Családja példát szolgáltatott 
önnek a hátrányos helyzetű ki-
sebbségi létből való kitörésre, ami-
kor a cigánytelepről saját házba 
költöztek?

J. T. – Ötödik osztályos voltam, 
amikor kiderült számomra, hogy 
szüleim a rengeteg munkának kö-
szönhetően vettek egy parasztházat. 
Óriási változás volt, hiszen a roma-
telepen nem láttam fejlődést, kitö-
rési lehetőséget. Ellenben ez a pa-
rasztház, bár kicsi volt, mégis vál-
tozást hozott, hiszen ami körbevet-
te, az maga volt a csoda számunkra. 
A sok gyümölcsfa azért bírt nagy je-
lentőséggel, mert előtte nem ettünk 
gyümölcsöt.

– Szobafestésről radikálisan 
váltott, amikor a Kodolányi János 
Egyetemre jelentkezett...

P. R. – Arra gondoltam, ha az si-
került, akkor miért ne sikerülhet-
ne ez is. Leérettségiztem, majd meg-
próbálkoztam az egyetemmel. Egyre 
jobban erősödött bennem, hogy ha 
jobb és másabb világot akarok ma-
gamnak, akkor az egyetlen út a ta-
nulás.

– Miért döntött a média mellett?
P. R. – Számomra a legjobb ki-

fejezőeszköz a mozgókép: szerettem 
volna megmutatni emberi sorsokat, 
amikkel azonosulni tudok.

– Miért döntött már nagyon fia-
talon az egészségügyi pálya mellett?

J. T. – Gyerekkoromban sokat 
betegeskedtem. Ilyenkor anyukám 
mindig elvitt orvoshoz. Az első lát-
vány, ami fogadott a rendelőben, 
meghatározó volt számomra. A tisz-
taság, a gyógyszerek illata, ahogyan 
az orvos fonendoszkóppal megvizs-
gált, elindított egy folyamatot ben-
nem. Tudtam, pontosabban érez-
tem, segíteni másokon a legnagysze-
rűbb dolog: így tudatosult bennem, 
hogy ezt a pályát kell választanom.

– Hogyan került a közmédiába?
P. R. – A Mediawave Fesztivá-

lon voltam, ahol megismerkedtem 
Joka Daróczi Jánossal, aki felhívta a 
figyelmem, hogy indul a roma mé-
dia gyakornoki program, jelentkez-
zem. Nem cicáztam sokat: jelent-
keztem és fel is vettek. Nagyon há-
lás vagyok ennek a programnak, il-
letve Seres Tamás akkori főrendező-
nek, aki mellett tanulhattam.

– Nem akadályozta tanulmá-
nyaiban a munka?

J. T. – Nem volt könnyű dolgom, 
hiszen amellett, hogy főápolóként 
dolgoztam, a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karára jártam, 
közben feleségként és családanya-
ként is helyt kellett állnom. Nap-
pal dolgoztam, délután a háztartás-
sal kapcsolatos teendőimet láttam 
el, a családdal foglalkoztam. Tanu-
lásra már csak az éjszakai órákban 
jutott idő.

– Hogyan került ápolóként a 
pszichiátriára, illetve a legnehe-
zebb részre, a zárt osztályra?

J. T. – A Nyírő Gyula Kórház 
belgyógyászatán kezdtem. Közben 
már gondolkodtam a pszichiátrián, 
így, amikor üresedés lett, megkér-
deztem: átjöhetek? Átvettek. Ké-
sőbb jelezték, hogy a most már köz-
ponti szubintenzív részlegnek ne-
vezett figyelő részlegen lenne szük-
ség rám. Ez a legveszélyesebb és egy-
ben a legizgalmasabb része a pszi-
chiátria területének. Olyan betegek 
kerülnek ide, akik a realitáskont-
roll zavarával küzdenek, betegség-
belátás-hiányuk van. Ahogy belép-
tem, éreztem, megérkeztem. Köz-
ben pszichiátriai szakképzésen vet-
tem részt, majd a vezetőség felaján-
lotta: legyek a szubintenzív részleg 
részlegvezető főnővére. Ezt követő-
en újabb lehetőség érkezett: meg-
ürült a pszichiátriai osztály főnővé-
ri pozíciója. A vezetőség felkeresett: 

azt mondták, annyi mindent letet-
tem már az asztalra, annyit bizonyí-
tottam, hogy az egész osztály főnő-
véreként is minden bizonnyal helyt-
állnék. A férjem és a lányom is tá-

mogatott, biztattak, hogy vállaljam 
el. Végül elfogadtam a felkérést és 
osztályvezető főnővér lettem. Meg-
találtam önmagam.

– Megtalálta önmagát, mégis a 
szociálpolitika felé fordult. Miért?

J. T. – Miután a Semmelweis 
Egyetem ETK szakát sikeresen be-
fejeztem, úgy gondoltam, van még 
erőm. Az évek alatta szociális érzé-
kenységem megmutatta számom-
ra, hogy olyan egyetemet kell vá-
lasztanom, ami ezzel kapcsolatos. 
Tavaly jelentkeztem az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Szociál-
politika mestertagozatára, aho-
vá sikeresen felvételt nyertem. Je-
lenleg tanácsadóként dolgozom, 
mindazonáltal feleségként és csa-
ládanyaként is igyekszem helytáll-
ni. Szeretnék mintaképet mutatni 
mások számára: híd lenni a roma 
és a nem roma társadalom között. 
Sok cigány származású gyermek és 
szülő kérdezte, mit csináljanak, ha 
tehetségesek, de a lehetőségek hí-
ján nem tudnak kitörni. Mindig azt 
mondom: az út, amit kijelöltek ma-
guknak, nem lesz könnyű, de végig 
kell járni, kitartással és nagy szor-
galommal. Ha negatív dolgok tör-
ténnek az emberrel, amik vissza-
húzhatják, azokon át kell lépni, és 
haladni tovább előre.

– Médiakarrierje szárnyal, még-
is Brüsszelben szeretne dolgozni. 
Miért?

P. R. – Ez egy érdekes kérdés. 
Mindig is érdekelt a döntéshozatal, 
fontosnak tartom az érdekképvise-
letet. Brüsszel szuper hely, többször 
voltam, nagyon szeretem.

Ditzendy Attila

INTERJÚ

Tanulással kitörni
Tavaly decemberben másodszor adták át a Kaposvári József-díjat. A Kaposvá-
ri József Stúdió azokat tünteti ki, akik példamutató módon támogatják a ne-
héz helyzetben lévő családokat. A stúdió társalapítóival beszélgettünk.
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet is bekapcsolódott az Advent 
Pesterzsébeten programsorozatba. Decem-
ber 8-án több műsorszámmal léptek fel a ke-
rület nemzetiségi, illetve német nyelvet ok-
tató intézményeinek tanulói. 
Minden korosztály képvisel-
tette magát, a fellépők ünne-
pi hangulatot varázsoltak a 
színpadra.

A Pesterzsébeti Baross 
Német Nemzetiségi Óvoda 
Rózsaszín pillangó csoportja 
énekkel és tánccal szórakoz-
tatta a közönséget, a József 
Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola 4.c 
osztálya hangulatos táncbe-
mutatót tartott, majd a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola 

tanulója, Kelemen Klaudia verset mondott 
németül Fridolinról, a hóemberről. Az ün-
nepi műsort a Német Nemzetiségi Gimná-
zium diákjai nemzetiségi táncokkal zárták.

t.k.

Ünneplésre méltó helyszínen, a 
Szent Erzsébet Főplébánia-temp-
lomban rendezte meg a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola ha-
gyományos Karácsonyi Hangver-
senyét. December 16-án este meg-
teltek a templom padjai, hogy a szü-
lők, a kerület közéleti személyiségei 
és a zeneszeretők közösen élvezzék a 
zeneiskolások és tanáraik színvona-
las előadását.

z.

K. László Szilvia tartott 
interaktív felolvasó délelőt-
töt a Pesterzsébeti Kerek-
erdő Óvodában. A költő és 
meseíró versei, vicces, vi-
dám történetei, melyek az 
óvodások mindennapi éle-
téről, gondolkodásáról, fé-
lelmeiről, gondjairól-baja-

iról szólnak, nemcsak a ki-
csik, de a felnőttek számá-
ra is tanulságos lehetnek, 
hiszen általuk a szülők más 
szemszögből is láthatják a 
sokszor problémákat, vesze-
kedéseket előidéző helyze-
teket.

sz.

Az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete decemberben negyedik alkalommal rendez-
te meg egész napos adventi ünnepségét a Civil Házban. Délelőtt a gyerekekhez – hó hiá-
nyában – motorkerékpáron érkezett Mikulás, majd Rékasi Károly színművész és a kram-
pusz szórakoztatta a gyerekeket.

A felnőtteknek rendezett műsorban délután Buch Tibor, a Pacsirta Klub Ének és Tánc-
kara, Tóth Ildikó, Töreky Erzsébet, valamint Saadi Imene léptek fel.    y.s.

Ovisoktól a gimisekig a színpadon

Karácsonyi koncert

Mesés megoldások 
a napi galibákra

Ünnep egész nap
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A Zöld Oviban évek óta hagyomány, 
hogy karácsony közeledtével a kicsik elké-
szítik a madarak téli etetéséhez szükséges 
ételeket. A gyerekek saját kezükkel gyúrt 
eleségeket kis műsor keretében akasztottuk 
a fára.

A nagycsoportosok a Visszatért a répa 
című mesét adták elő, a kiscsoportosok 
hangszerek kíséretében a Száncsengő című 
verset mondták el, a középsősök pedig gitá-
ron kísért énekkel készültek.

Az előadások után közösen mondtunk 
verset a madárkáknak, és egy karácsonyi 
dalt is elénekeltünk nekik. A gyerekek na-
gyon élvezték a délelőttöt, miközben tettük 
fel az eledelt, néhány madár messziről meg 
is figyelt minket; és vitték a hírt társaiknak, 
hogy a Zöld Oviban elkészült a téli lakoma.

Finé Tatarek Zsuzsanna

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda Bíró Mihály ut-
cai óvodájában adventi kon-
certet adtak a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulói az óvoda zeneis-
kolai előkészítős nagycso-
portosaival.

A koncerten a kicsik rit-
mushangszereken, az isko-
lások – akik közül többen is 
oda jártak óvodába – hege-
dűn, klarinéton, fuvolán, fu-
rulyán és szaxofonon mutat-
ták meg tudásukat. A gyere-
keket Szöllősi Rita zenepe-
dagógus, klarinéttanár ké-
szítette fel, akinek meséi és a 

jól ismert dalok közös ének-
lése méltóképpen segítette 
az ünnepi ráhangolódást.

Az intézményben már 
harmadik éve tart Rita néni 
a nagycsoportosoknak ze-
neiskolai előkészítőt, amely 
elősegíti a szolfézs ismere-
tek megalapozását, a zene 
megszerettetését, megér-
tését, a zenehallgatás irán-
ti igényük, ízlésük kialaku-
lását, zenei képességeik fej-
lesztését. A gyerekek meg-
ismerkednek a furulyával 
és annak használatával, ami 
nagy örömmel és büszkeség-
gel tölti el őket.
Kuruczné Hegedüs Magdolna

December 11-én dél-
előtt nagyon nagy örömben 
volt részük a Pesterzsébe-
ti Nyitnikék Óvoda Boró-
ka Tagóvoda óvodásainak. 
A Kossuth Lajos Gimnázi-
um 11.b osztályos tanulói 
Finna Imola tanárnő veze-
tésével ajándékokat hoztak, 
amiket a gimnazisták szemé-
lyesen adtak át a kicsiknek.

Az ovisokat teljesen el-
varázsolta a nagyokkal való 
találkozás, és boldogan vet-

ték át az ajándékokat, ami-
ket örömmel bontogattak. 
Volt nagy meglepetés, mi-
kor cserébe a „nagy” iskolá-
sok kaptak egy Boróka ma-
nós hűtőmágnest, hogy ők is 
sokáig emlékezzenek erre a 
különleges napra.

A meglepetéssorozat 
azonban nem ért véget erre 
a napra, hiszen délután 
a Szülők a XX. kerületi 
Gyermekekért Facebook 
közösség képviselői a Boró-
ka ovit lepték meg egy „ap-

rósággal”. Az óvoda veze-
tője nagy örömmel fogadta 
az ajándékcsomagot, ami 
60 labdát, 30 18 darabos 
ceruzakészletet, 100 mat-
ricát és 5 kiló szaloncukrot 
tartalmazott. A szaloncuk-
rot a Pesterzsébeti Közgaz-
dasági Szakgimnázium bü-
féjébe járó diákok ajánlot-
ták fel.

Kedves Adományozók! 
Köszönjük szépen!

Borók Gabriella – 
Varga Ildikó

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tagóvodájába látogatott a Tüskéshátú 
Madártanoda. A gyerekek testközelből ismerhették meg Dórit, a dolmányos varjút, és sok-
sok érdekességet tudhattak meg életmódjáról. Szóba került a téli madáretetés; mikor kell 
megnyitni a „madárvendéglőt”, és milyen ételekkel tápláljuk őket. Nemcsak a gyerekek, de 
a felnőttek is számos hasznos új információkhoz jutottak.

Madárkarácsony 

Adventi koncert

Dupla meglepetés

Dolmányos varjú járt az oviban
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Pontosabban ne csak télen, de 
ebben az időszakban különö-
sen oda kell figyelnünk bő-

rünk megfelelő ápolására, hiszen a 
hideg levegő, a szél, valamint a kinti 
és benti hőmérséklet közti jelentős 
hőmérsékletkülönbség mind-mind 
próbára teszik a bőrt, kimerítik an-
nak nedvességtartalmát.

Különösen az arra hajlamosok-
nál figyelhetők meg ebben az idő-
szakban, hogy a bőr legfelső rétege 
kiszárad, berepedezik, kipirosodik, 
és mivel az ellenállóképessége csök-
ken, könnyebben alakulnak ki ekcé-
más elváltozások.

Éppen ezért ilyenkor nem szabad 
elhanyagolni a bőr táplálását, ami-
hez válasszunk zsírosabb, sűrűbb ál-
lagú testápolót, amit a bőr enyhén 
nedves állapotában kenjünk fel. 

Az érzékeny bőrűeknek érdemes 
kerülniük az illatosított, tartósító-
szereket, illetve lanolint tartalma-
zó készítményeket. Ha lehet, ők ne 
forró vízzel és szappannal mossanak 
kezet, mert mindkettő tovább szá-
rítja a bőrt.

A testápoló krémek mellett az 
arckrémünk is legyen zsírosabb, és 
ne feledkezzünk meg az ajakbal-
zsam, valamint a kézkrémek hasz-
nálatáról sem.

Ha szeles az idő, védjük arcunkat 
sállal, viseljünk kesztyűt és sapkát.

Hasznos praktika a lakás he-
lyiségeinek párásítása. Arra azon-
ban ügyeljünk, hogy a párologtató 
edényt rendszeresen tisztítsuk és friss 
vizet öntsünk bele, különben elsza-
porodnak benne a penészgombák.

s.z.

Védjük a bőrünket télen!

A hideg, sokszor nyirkos időben az ember 
ösztönösen minél melegebbre vágyik, 
nem csoda, hogy ebben az időszakban 

olyan népszerű a szaunázás. Talán sokan nem 
tudják, de a forróságban ülni sokkal több mint 
kellemes élmény, hiszen a szauna számos egész-
ségügyi előnnyel bír.

A rendszeres izzadás többet jelent, mint csak 
izzadságot. A szaunafürdő stimulálja a szív- és 
érrendszert, ösztönzi a hormonkibocsátást, va-

lamint az anyagcsere- és immunfolya-
matokat. A kellemes meleg ellazítja az 
izomzatot, jó hatással van a pszichére 
és növeli a stressztűrő képességet. Eme-
li a hörgők nyálkatermelését is, ezáltal 
a légutak nedvességét is megfelelő szin-
ten biztosítja. A légzés kapacitása is nő 
rendszeres szaunázás hatására.

A rendszeres szaunalátogatás nemcsak 
fitten tart, hanem bizonyos betegségek 

gyógyulási folyamatait is segíthe-
ti, felgyorsíthatja a gyógyulást. Jó-
tékony hatással van a hörgők aszt-
májára, a felső légutak krónikus gyulladá-
saira, az artrózisra, a nem aktív reumatikus 
betegségekre, a perifériás vérellátási zava-
rokra, a lágyrészek reumatizmusára, a vér-
nyomás regulációs zavaraira, valamint a de-
presszióra. 

A szauna esetében is érvényes az 
edzettségi hatás: az egészségre gyakorolt 
pozitív hatások olyan gyakran érvényesül-
nek, amilyen rendszerességgel szaunázik 

valaki. Heti egy szaunázás ennek érdekében már 
elegendő. Az egészség stabilizálódásának észreve-
hető mértéke már körülbelül három hónap múl-
va érzékelhető. 

Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy bizonyos 
betegségek, sérülések esetén – gyulladások, lá-
zas állapot, szívbetegségek, friss bevérzések, 
trombózisok, tuberkulózis, kezdődő megfázás 
vagy influenzaszerű fertőzések – kifejezetten ti-
los a szaunázás.                    y.z.

A lázzal, izomfájdalommal, 
fejfájással, gyengeséggel, 
rossz közérzettel járó tüne-

tek, amelyek 1-2 nap eltelte után 
köhögéssel, orrfolyással, orrdugulás-
sal egészülnek ki, nagy valószínűség 
szerint az influenzára utalnak.

A kérdésre, hogy megelőzhető-e 
a betegség, a válasz igen. A legbiz-
tosabb módszer az influenza elleni 
védőoltás beadatása, amit, ha ed-
dig nem tettünk meg, erre a szezon-
ra már nem érdemes, hiszen mire ki-
alakul a védettség, már rég lecseng 
a szezon. A jövőre nézve azonban 
érdemes megfon-
tolni – különösen a 
gyerekeknek, a gyer-
mekekkel dolgozók-
nak, az időseknek és 
a krónikus betegség-
ben szenvedőknek 
– az oltást, amit no-
vember végén, leg-
később december 
elején célszerű be-
adatni.

Vannak olyan 
praktikák, amelyek-
kel szintén hatásosan léphetünk fel 
a betegség ellen. Mivel cseppfertő-
zéssel terjed, az alapos kézmosás, a 
kézfertőtlenítő gél használata so-
kat segít. A szakemberek javasolják, 
hogy ebben az időszakban, ha lehet, 
kerüljük a zsúfolt helyeket. Nem 
utolsósorban az egészséges táplálko-
zás, a vitaminban gazdag étkezés, il-

letve a vitaminkészítmények szedé-
se erősíti az immunrendszert, így a 
szervezet ellenállóbbá válik nem-
csak a vírusok, hanem úgy általában 
a betegségek ellen.

Ha már megvan a baj, azaz vala-
ki elkapta az influenzát, nem szabad 
félvállról venni, mivel súlyos szö-
vődményei lehetnek. Nagyon fon-
tos, hogy a beteg sokat pihenjen, 
sok folyadékot igyon és egészséges, 
könnyű, vitamindús ételeket egyen.

A betegség kezelése alapvető-
en tüneti, amit vény nélkül kap-
ható gyógyszerekkel – fájdalom- és 

lázcsillapító, orrspray – magunk is 
megoldhatunk. Jó tudni, hogy létez-
nek az influenza kezelésére szolgá-
ló vírusellenes készítmények. Ezeket 
a megelőzés vagy kezelés céljából is 
felírhatja a háziorvos azoknak, aki-
ket komolyan fenyeget az esetleges 
szövődmények kialakulása, és nem 
részesültek védőoltásban.          dr.

Megfázás vagy influenza?

Szauna az egészségért
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Következő számunk 2020. február 27-én jelenik meg
Lapzárta: 2020. február 11. 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

Azokon a napokon, amikor az időjárás nem teszi lehe-
tővé a kinti munkát, megejthetjük a kerti szerszámok, a 
segédeszközök, a kisgépek, az öntözőberendezések, vala-

mint a megma-
radt vetőmag-
ok és növény-
védő szerek el-
lenőrzését.

Ne feled-
kezzünk meg a 
kerti bútorok 
– kerti sütöge-
tő, hinta, hin-
taágy, homo-
kozó – átnézé-
séről sem, mert 
ha valamit javí-

tani kell, most még kényelmesen beszerezhetjük a szükséges 
anyagokat és szerszámokat.

A szabadföldi ágyásokat februárban, a talajmenti fagyok 
nappali felengedése után kezdhetjük előkészíteni. Gyom-
láljuk ki, majd gondosan gereblyézzük el a területet, végül 
helyezzünk rá és nehezékkel rögzítsünk átlátszó fóliát, ami 
nemcsak segít szárazon tartani a talajt, de elősegíti a felme-
legedését is. Ezzel optimális feltételeket teremtünk a korai 
szabadföldi vetéshez. 

Fedett helyen elvethetjük a télálló egynyári virágok 
magjait, hogy tavasszal már ki tudjuk őket ültetni. A vásá-
rolt hóvirághagymákat is ledughatjuk, a meglévő nagy cso-
portokat elvirágzás után több csoportba szedhetjük.

Abban az esetben, ha a következő három napra fagy-
mentes időjárást jósolnak, elkezdhetjük a metszést is. A 
növények vegetációs időszakában a fiatal, lombhullató 
díszfákat és cserjéket, valamint a nyáron virágzó cserjéket 
igazíthatjuk meg. A nem télálló cserjékhez és az örökzöl-
dekhez azonban ilyenkor tilos hozzányúlni, mert a met-
széssel megsértjük külső hajtásrészeiket, amik a hidegtől 
védik őket.                  y.s.

Évkezdés a kertben

Zöldsarok

A skandináv krimiket hazánkban elő-
ször kizárólag Nesbø művei jelentették. 
Nár azóta megjelent több kortárs svéd/dán/
norvég krimiíró thriller-je a magyar könyv-
piacon, méghozzá nem is akármilyen regé-
nyekkel, a műfaj szerelmeseinek továbbra is 
Nesbø a klasszikus.

E sorok szerzőjének kedvence tőle a 
Harry Hole-sorozat, a zseniális – és talán 
éppen ezért – magának való, alkoholprob-
lémákkal küzdő nyomozó, akinek mind-
össze nyolc telefonszám van elmentve a 
mobiljában, azok is csak kezdőbetűvel je-
lölve.

Na már most, a sorozat rajongói eddig is 
tudták, hogy Harry élete finoman fogalmaz-
va sem volt vidám és könnyű, a tavaly év 
végén nálunk is megjelent Kés című könyv-
ben Nesbø azonban brutálisan mindent 

felül- (vagy 
alul-) múl, 
mármint a fő-
hős sorsát il-
letően. És ez 
még csak az 
egyik nóvum, 
csavar. A má-
sik a zseniáli-
san kidolgozott 
bűnügyi szál. A 
gondosan el-
rejtett félmon-
datok, megjegyzések, ami a laikus Sherlock 
Holmes-t (és egyébként a hivatásos nyomo-
zót is) simán félrevezetik, hogy aztán a vé-
gére jól leessen az álla…

s.a.
(Jo Nesbø: Kés – Animus Kiadó, 2019)

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és könnyen 
elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és finom ételeket, 
amelyeket – és ez legalább olyan fontos szempont – a család 
apraja-nagyja szívesen megeszik.
Most, hogy vége az ünnepeknek és a nagy lakomáknak, Lá-
zár egy könnyű, ízletes, vitaminokban és ásványi anyagokban 
gazdag, glutén-, cukor- és tojásmentes ételt ajánl olvasóink-
nak, amit a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatnak.

Spenótos, krémsajtos csirkemell 
barna rizzsel

Hozzávalók: 1 kis fej vö-
röshagyma finomra vágva, 
1 kilogramm csirkemell fel-
kockázva, 2 evőkanál vaj, 
3 gerezd fokhagyma apró-
ra vágva, só, bors, 3 marék 
friss parajlevél, 3 deciliter 
zöldség alaplé, 250 gramm 
mascarpone krémsajt, 250 
gramm barna rizs

A tálaláshoz: 1 marék 
mag mix (mandula, mo-
gyoró, tökmag) felaprítva, 1 
mokkáskanál chia mag

Elkészítés: A barna 
rizst két és félszeres vízmennyiségben megfőzzük. Egy mélyebb edényben – amiben ké-
nyelmesen elfér a hús és majd a rizs együtt – a hagymát megpirítjuk a vajon. Hozzáad-
juk a csirkemellkockákat, amit ízlés szerint sózunk és borsozunk. Amikor már kifehére-
dett a hús, beletesszük a fokhagymát, összekeverjük, és 1-2 percig pirítjuk. A parajleve-
leket adjuk a húshoz, kevergessük és várjunk, amíg össze nem esnek. Ekkor hozzáadjuk a 
mascarponét, majd miután jól elkevertük, felöntjük az alaplével. Közepes lángon körül-
belül 8-10 percig főzzük. Az idő leteltével a barna rizst hozzáadjuk a húshoz, elkeverjük, 
és már tálalhatjuk is. Végső simításként szórjuk meg ételünket a felaprított magokkal és a 
chia maggal. Jó étvágyat!

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

Lázár Chef kedvenc receptjei

Ahol minden(ki) borul Ajánló

Gasztronómia
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Meridiántorna: minden hétfőn 16 órakor kínai 
egészségmegőrző tornára várjuk az érdekelődő-
ket. A foglalkozást Galambos Éva vezeti.

Kézműves Kuckó: Várunk a hónap első szerdá-
ján, 17 órakor! Legközelebb február 5-én. Far-
sangoljunk! Madármaszkot és kacsajelmezt készí-
tünk. Gyertek!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli 
játékok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves ko-
rig. Várjuk szeretettel a babákat és szüleiket feb-
ruár 12-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel ol-
vasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas Ka-
talin tartja!

Színes ötletek klubja: Frischné Tündével feb-
ruár 19-én, szerdán, 17 órakor lakásdekorációs 
ötletekkel várunk! Gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt ajánljuk a programot.

Kártyaklub: Minden szerdán 14 órakor csatla-
kozhatnak kártyaklubunk tagjaihoz. Játsszunk 
együtt! Römi, kanaszta, magyar kártya, amihez 
kedvük van…

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

Kiállítás: Galériánkban és tárlóinkban László 
Józsefné patchwork alkotásait tekinthetik meg.

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

110 éves az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Főplébániatemplom és Nagy Sándor fes-
tőművész születésének 150. évfordulójára 
rendezett helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1201 Bp., 
Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 17. 
– 2020. március 27. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

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

Barcsay mester és tanítványai /Balogh 
László, Deim Pál, Konok Tamás/  
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapít-
vány szitanyomat vándorkiállítása 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megnyitó ünnepség: 2020. január 29., szer-
da, 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. 

Tanodától az egyetemig /Képek a 
MOME történetéből (1880-2014)/
Csipes Antal iparművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2020. február 12., 
szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Buda-
pest, Kossuth L. u. 39.

A kiállítás megtekinthető: 2020. február 
12. – 2020. március 21. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Idegenvezetők Világnapja
Városismereti séta a Pesterzsébeti Múze-
um szervezésében
Időpont: 2020. február 21., péntek, 11 óra
Séta útvonala: Pesterzsébeti Városháza, 
Pesterzsébeti Múzeum, Gaál Imre Galéria 
és az Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébá-
nia templom.
Találkozó 10 óra 50 perckor a Városháza 
előtt /1201 Bp., Kossuth L. tér 1./
A részvétel regisztráció köteles, maximum 
30 fő tud részt venni a programon.
Regisztrációs e-mail cím: 
info@pesterzsebetimuzeum.eu

KÉZIMUNKA - 
CSEVEGŐ KLUB

Pénteki napokon 14 órától

ANGOL 
NYUGDÍJASOKNAK!
vezeti: Oláhné Erzsébet

febr. 3-án és 17-én 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. febr. 5-én, 18.00 órakor

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Hagyományainknak megfelelően 
2019. december 12-én került meg-
rendezésre a birkózó szakosztály év-
záró karácsonyi ünnepsége, ahol az 
év legeredményesebb birkózóit díjaz-
tuk. Az eseménynek ezúttal a gyö-
nyörűen feldíszített Csili Művelődé-
si Központ színházterme adott ott-
hont. Az ünnepségen közel kétszáz 
birkózó, edzőink, a szülői munka-
közösség tagjai, valamint meghívott 
vendégeink vettek részt. Az évzá-
ró ünnepségen tiszteletét tette töb-
bek között Dr. Hiller István, a Par-
lament alelnöke, országgyűlési kép-
viselő, Szabados Ákos polgármes-
ter, Kovács Eszter és Nemes Lász-
ló alpolgármesterek, Harót János, az 
ESMTK elnöke, valamint Pesterzsé-
bet önkormányzati képviselői.

A szakosztály elnöke, Losonczi 
Ottó a rendezvényen értékelte a 
2019-es évet.  Elmondta, hogy mind 
a hazai, mind a nemzetközi verse-
nyeken nagyszerű eredményeket ér-
tünk el. 2019-ben 117 versenyen 
vettünk részt, ebből 47 nemzetkö-
zi megmérettetés volt. Összesen 737 
érmet szereztünk, 374 arany-, 187 
ezüst- és 176 bronzérmet.

Szakosztályunk a 2019-ben meg-
rendezett 8 csapatbajnokság közül 
7-ben döntőt birkózott, ezek közül 
5-öt megnyert.

Magyar Bajnokságokon 33 
arany-, 17 ezüst- és 29 bronzérmet, 
diákolimpiákon 12 arany-, 11 ezüst- 
és 10 bronzérmet, Budapest Bajnok-
ságokon pedig 18 arany-, 11 ezüst- és 
19 bronzérmet szereztek birkózóink.

Természetesen a nemzetközi si-
kerek sem maradtak el. Takács Zsolt 
a serdülő, Khalidov Gamzatgadzhi a 
junior, Asarin Roman pedig az U23 

korosztály Európa-bajnokságán szer-
zett bronzérmet. Matyi Vivien 3. he-
lyen végzett az Európai Ifjúsági Játé-
kokon, Bazsó Adolf és Tösmagi At-
tila kadet, Mester Milán pedig junior 
világbajnokságon ért el 3. helyezést. 

A két legfényesebb érmünk Losonczi 
Dávid és Szőke Alex nevéhez fűző-
dik a spanyolországi junior Euró-
pa-bajnokságról. Pontevedrából Dá-
vid ezüst-, Alex pedig aranyérem-
mel térhetett haza.  2019-ban össze-
sen 18 fő versenyzőt adott szakosztá-
lyunk a magyar válogatottnak.

2019-es teljesítményünkre a ko-
ronát az tette fel, hogy zsinórban 
negyedszer, összességében pedig 5. 
alkalommal is mi lettünk az ország 
legeredményesebb szakosztálya, ve-
zető pozíciónkat pedig sikerült meg-
erősíteni. A 2. helyezett Honvédot 
944 ponttal, a 3. helyezett Ceglédet 
1862 ponttal, az 5. helyezett FTC-t 
2469 ponttal előztük meg.

Ez azt jelenti, hogy több ponttal 
előztük meg a 3. helyezettet, mint 
amennyi pontot a 4. helyezett Do-
rog gyűjtött összesen.

Természetesen a sikereket meg 
kell ünnepelni, viszont szerényen, 
alázatosan kell kezelni őket, mert 

mindenki a legjobbat akarja legyőz-
ni, és nekünk erre kell készülnünk. 
Szakosztályunk mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy a 2020-
as évben is mi legyünk a legjobbak, és 
nemcsak hazánknak, hanem Pester-
zsébetnek is dicsőséget szerezzünk, 
csakúgy, mint az előző években.

Köszönjük Szabados Ákosnak és 
az önkormányzat képviselő-testüle-
tének segítő támogatását, birkózó-
ink és a szülői munkaközösség kitar-
tó munkáját, a szülők hozzáállását 
és a pesterzsébeti lakosok biztatását!

A 2020-as évre minden pester-
zsébeti lakosnak sikerekben, de leg-
főbbképpen egészségben gazdag esz-
tendőt kíván az ESMTK Birkózó 
Szakosztály minden egyes tagja!

A 2019-es év legeredménye-
sebb birkózói:
Gyermek I korcsoport eredményes 
versenyzői: Kurdi Dániel, Felkai Ba-

lázs, Molnár Tamara Beatrix, Koch 
Máté, Balog Hunor, Kalina Ádám, 
Gerhauser Bendegúz, Erszény Csa-
nád, Kovács Márton, Székely Ál-
mos, Gaál Martin Tibor, Hor-
váth Lóránt, Zatrok Pierre Florin,  
Schmidt Attila.
Diák II. korcsoport eredményes ver-
senyzői: Kertész Dominik, Antaly 
Sándor, Bagoly Boldizsár, Soltész 
Patrik, Sánta Levente, Kmeth Zalán. 

Diák  korcsoport eredményes női 
versenyzői: Zhtyovoz Maria, Laky 
Ajna.
Diák I. korcsoport legeredménye-
sebb versenyzője: Felkai Bendegúz.
Diák I. korcsoport eredményes ver-
senyzői: Kosovics Márton, Far-
kas Zsombor, Kis Mátyás Zoltán, 
Zhytovoz Petro, Olasz Bende, Ko-
vács Barnabás, Máltsik Zsombor, 
Budai András.
2019-ben különdíjat kapott a Diák 
I-es korcsoportban László Mózes, 
szorgalmáért, alázatos és kitartó 
munkájáért. 
Serdülő korcsoport eredményes női 
versenyzői: László Nikolett, Huszár 
Regina.
Serdülő korcsoport legeredménye-
sebb versenyzője: Bazsó Adolf
Serdülő korcsoport eredményes ver-
senyzői: Takács Zsolt, Mányik Dá-
vid, Kovács Olivér, Kosovics Ádám.
Kadet korcsoport legeredménye-
sebb női versenyzői: Matyi Vivien, 
Hörcsöki Kamilla
Kadet korcsoport legeredménye-
sebb versenyzője: Tösmagi Attila
Kadet korcsoport eredményes ver-
senyzői:  Deák Zoltán, Petenykó 
Viktor, Németh Milán, Horváth 
Gyula, Mohl Richárd, Petenykó 
András, Vaskó Krisztián, Domokos 
Roland.
Junior korcsoport legeredménye-
sebb versenyzője: Szőke Alex
Junior korcsoport eredményes ver-
senyzői: Losonczi Dávid, Mes-
ter Milán, Balázs Barna, Khalidov 
Gamzatgadzhi.
Felnőtt korcsoport legeredménye-
sebb női versenyzője:, Sleisz Gabri-
ella.
Felnőtt korcsoport eredményes ver-
senyzői: Losonczi Ottó., Tóth Ben-
degúz, Asharin Roman.

A 2019-es évben szakosztá-
lyunk legeredményesebb birkózójá-
nak járó különdíját Szőke Alex ér-
demelte ki.

Átlépték a 4 ezer pontos álomhatárt
Fantasztikus évet zárt az ESMTK Birkózó Szakosztálya, hiszen 2019-ben is 
toronymagasan megnyerte az egyesületek közötti országos rangsorversenyt, 
és átlépte a 4000 pontos álomhatárt. 

Szőke Alex - 2019 legeredményesebb versenyzője
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Lóci szülei maguk is sportolók, 
amatőr szinten futnak. Különböző 
távokon, mikor mi kerül az útjuk-
ba. Számukra teljesen természetes, 
hogy gyermekeiket is a rendszeres 
mozgás szeretetére nevelik. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztá-
lyának utánpótlásért felelős szak-
emberei rendszeresen járják az 
óvodákat, és egy válogatóverse-

nyen Lócira is felfigyeltek. Ennek 
köszönhetően a kisfiú már ovis ko-
rában lejárhatott a legkisebbeknek 
tartott birkózóedzésekre. Lóci pe-
dig nemcsak a tréningeket élvez-
te, hanem az edzői bizalmat is, így 
nem csoda, hogy az iskolát már a 
kizárólag birkózók számára létre-
hozott osztályban kezdte meg.

Azt, hogy az edzők nem fog-
tak mellé a kisfiúban rejlő tehetség 
felismerését illetően, igazolni lát-
szik, hogy Lóci tavaly mind a négy 
birkóversenyén dobogóra állhatott, 
kétszer annak legmagasabb fokára. 

De nem csak a birkózásban ért 
el sikereket. Először még a szülei 
mellett szaladgált, majd négyéves 
korától már néhány futó- és aka-
dályversenynek is nekivágott. A 
versenyzés légkörét gyorsan meg-
szerette. A különböző távú gyerek-
viadalokon rendre a dobogón vég-
zett, és hamar világossá vált, hogy 
korosztályában kiemelkedő telje-
sítményre képes. Mivel a hagyo-

mányos gyerektávok egy idő után 
már nem jelentettek számára igazi 
kihívást, ezért a szülei úgy döntöt-
tek, hogy további „cukifutamok” 
helyett engedik igazi, felnőttek-
nek kiírt versenyeken indulni. Az 
első ilyet édesapja kísérete mellett 
a Gödöllői-dombságban futotta. 
Mindenkit megdöbbentett, ahogy 
a kicsi gyerek ott állt a rajtvonal-

nál, és olyan vastapsot kapott, ami 
meghatározó élmény maradt szá-
mára.

A pozitív energiák nemcsak 
a 6,5 kilométeres táv teljesítésé-

hez adtak erőt számára, hanem a 
későbbiekhez is. Innentől kezdve 
„elkapta a gépszíj”, és folyamato-
san igényelte, hogy nagyok között 

futhasson, terepen vagy 
aszfalton, neki mindegy. 
Csak tavaly 45 futóver-
senyen állt rajthoz, ezek 
elsöprő többségében fel-
nőttek között. Nem egy-
szerűen részt vesz eze-
ken, hanem megál-
lás nélkül, a felnőttek-
kel lépést tartva teljesít, 
és általában a mezőny 
első felében végez. Pe-
dig szépen-lassan, foko-
zatosan nőttek a távol-
ságok is. Tavaly decem-
berre eljutott a 15 kilo-
méterig, nehézségek nél-
kül. Az edzéseket is sze-
reti. Na persze, nem ne-
héz úgy szeretnie, hogy édesapja 
kitalálta számára, az edzés abból 
áll, hogy lejárnak a fitt parkba fo-
cizni. És ahogy az eredményei mu-
tatják, teljesen rendben is van ese-
tében ez az edzésmódszer. 

Az édesanya elmesélte, már 
annyira életük része a futás, hogy 
nyaralásaikat is rendszeresen ah-
hoz igazítják, hol lesz őket érdeklő 
verseny, amin ők is és a gyerekek is 
indulhatnak. 

Idén január 4-én a szlovákiai 
Gútán rendezett futóversenyre ér-
kezett a család. Lócit a szülei ere-
detileg a 3 kilométeres távra ne-
vezték. Előző este azonban az édes-
apja félig komolyan, félig játéko-
san megkérdezte tőle: „Szerinted 
képes lennél már teljesíteni egy 
félmaratoni távot?” A kisfiú telje-

sen izgalomba jött a régen várt le-
hetőségtől, és rávágta: „Igen!”.

A szülők másnap a helyszínen 
jelezték a módosítási szándékot, de 

a rendezők a kérést elutasították. 
Lóci a döntést hallva sírni kezdett, 
ami végül meghatotta a szervező-
ket, és engedtek a könnyeknek, 
de közben biztosak voltak abban, 
hogy nem fogja bírni a versenyt. 
De Lóci csodát tett. Igaz, 14 kilo-
méter körül már fáradni kezdett, 
de mindvégig hitt abban, hogy 
megcsinálja, amiért jött. Elképzel-
te, ahogy befut a célba és átveszi 
az érmet. Ezzel pedig át is lendült a 
holtponton, lefutotta a távot, és az 
esemény egyik sztárja lett. 

Megpróbáltunk utánajárni an-
nak, vajon hány hétévesnek sike-
rült eddig lefutnia egy félmaratont. 
Google, a barátunk egyetlen talá-
latot sem dobott ki ilyen korú gye-
rekre. 

Lóci tehát remekül teljesít mind 
a szőnyegen, mind a futóversenye-
ken, de mellette fontosnak tart-
ja elmondani, hogy az iskola is jól 
megy neki. Nagyon szereti a Gyu-
lai sulit, az osztálytársait, a taná-
rait. Rendkívül vidám személyiség, 
aki nyitottan közeledik a világ felé, 
nagyon sok minden érdekli és fog-
lalkoztatja. 

Beszélgetésünk végén nagyon 
lelkesen invitált minket a szobá-
jába. A falon ott díszeleg az érem-
gyűjteménye, minden érem kate-
gorizálva lóg rajta. Megszámoljuk, 
mennyit gyűjtött eddig, 98 darabig 
jutottunk.

A 2020-as év sem lesz unalmas 
a Horváth család számára, már 
most lassan megtelt a naptár a ver-
senyekkel. 

R. M.

„Cukifutamok” helyett felnőttek között versenyez a hétéves Lóci
Lóci, azaz Horváth Lóránt hétéves, az ESMTK Birkózó Szakosztályát erősíti, 
a Gyulai István Általános Iskola és a szakosztály birkózó osztályában má-
sodikos. Emellett körülbelül két éve fut, méghozzá nem akármilyen szin-
ten. Mivel a korosztályának futamait egy idő után kinőtte, megfelelő edzés-
munka mellett előbb 5, majd később 7 és 10, illetve 12 kilométeres fel-
nőtt versenyeken indult. Az alapozásnak köszönhetően tavaly december-
ben könnyedén lefutotta a 15 kilométert, idén januárban pedig élete első 
félmaratonját. 
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A szeminárium résztvevő-
it két csoportra osztották. A színes 

öves versenyzőket sensei Manjula 
Vitharana, a nemzetközi szerve-

zet Sri-Lankai és ázsiai főinstruk-
tora oktatta, míg a feketeöveseket 
és az instuktorokat Harsányi Lász-
ló. – Már az első edzésen láttam raj-
tuk a meglepetést és azt a tisztele-
tet, nagy-nagy tanulni akarást, amit 
eddig csak Srí Lankán tapasztaltam 
– tudtuk meg az erzsébeti senseitől.

Másnap az egész csapatnak kel-
lett edzést tartania, ami komoly ki-
hívást jelentett számára, hiszen ez 
négyszáz karatékát jelentett. Mivel 
ilyen sok gyereket nem lehet egy-
szerre oktatni, Harsányi László a he-
lyi instruktorok segítségével övfo-
kozatonként 8 csoportra osztotta a 
karatékákat, és így tartotta meg az 
edzéseket.

– Jó lenne látni a mi tanítványa-
inknak is azt a tiszteletet és tanul-
ni akarást, amit az ázsiai országok 

karatékáiban látok, mint ahogy jó 
lenne látni a mi gyerekeinknek azt 
is, hogy ott milyen nehéz körülmé-
nyek között élnek, edzenek, és en-
nek ellenére milyen komoly ered-
ményekre képesek – összegezte ta-
pasztalatait Harsányi László.

A szemináriumot követően S. 
Bamigatti senseit kinevezték a 
Sakura-Kai India élére, amit ő és a 
tanítványai is hálásan megköszön-
tek. Az indiai senseiek és Manjula 
sensei hamar közös nevezőre ju-
tottak, és megállapodtak a jövőbe-
ni együttműködésről. 

A Sakura-Kai nemzetközi szer-
vezet így Olaszország után egy 
újabb országgal, Indiával bővült, és 
ezzel már 10 országban van jelen a 
világon.

d.r.

– Hány éves korodban kezdtél 
aktívan sportolni?

– Kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal négyéves korom óta sporto-
lok. Tornával kezdtem még az óvo-
dában, és még alsóban is versenysze-
rűen tornáztam. De mivel az edzé-
sek egy másik iskolában voltak, aho-
vá a szüleim nem mindig tudtak át-
vinni, abba kellett hagynom. Az is-
kolában azonban rendszeresen vit-
tek minket tornaóra keretében 
úszásra. Jól ment nekem, felfigyel-
tek rám, és kapott az édesanyám egy 
levelet, hogy szeretnék, ha rendsze-
resen úsznék az Újpesti Dózsában. 
Mivel szerettem a mozgást, éltünk a 
lehetőséggel. De ez sem volt köny-
nyű falat, hiszen az edzések reggel 
hatkor kezdődtek, és sokszor dél-
után is vissza kellett volna mennem 
az uszodába. Ez az iskola mellett na-
gyon sok volt, így egy idő után az 
úszás is abbamaradt. 

A mozgás azonban nagyon hiány-
zott. Elmentem egy kézilabdaedzést 
megnézni, és végül ott ragadtam. 
Felsős koromban lettem kézilabdá-
zó, és egészen a gimnázium végéig, 
sőt még azután is egy jó darabig ver-
senyző maradtam. A Vegyépszernél 

kezdtem, de utána onnan átcsábí-
tottak a Vasashoz. A szívem azon-
ban visszahúzott a Vegyépszerhez, 
mert ott volt olyan családias han-
gulat és közösség, amiben szívesen 
edzettem, ahol remek érzés volt ját-
szani. 

– Hogyan lett a kézilabdából 
aerobik? 

– Egy cégnél dolgoztam pénzügyi 
területen, amikor elmentem szülni. 
A gyes alatt is volt bennem igény 
a mozgásra, hogy karbantartsam 

a testem, ezért elkezdtem lejárni 
aerobikórákra. Annyira megtetszett 
ez a sportág, hogy eldöntöttem,  hi-
vatásszerűen is ezzel szeretnék fog-
lalkozni. A gyed idején elvégeztem 

először a felnőtt, majd a gyermek 
aerobikoktatói tanfolyamot. Ezt kö-
vetően egy wellness trénerit, élet-
mód-tanácsadóit is. Amikor vissza 
kellett mennem dolgozni, már biz-
tosan tudtam, hogy nem szeretnék 
újból az íróasztal mögé kerülni, ha-
nem gyerekek oktatásával akarok 
foglalkozni. 

– Könnyen indult az edzői pá-
lyád? 

– Először egy rutinos edző mel-
lett voltam segédedző ott, aho-

va a gyerekem járt sportolni. Ez 
az egyesület kapott megkeresést, 
hogy egy nyári előadást mutasson 
be a Csili Művelődési Központban. 
Az edző nem ért rá, így engem kül-
dött maga helyett. Utána Ternyilla 
Kornélia felkért arra, hogy marad-
jak a Csiliben, tartsak itt órákat. 

Először csak egy ovis cso-
portom volt heti két alka-
lommal, aztán ahogy nőt-
tek a gyerekek és ragasz-
kodtak hozzám, iskolássá 
váltak, de jöttek új óvodá-
sok is melléjük. Most már 
ott tartunk, hogy 4-5 éves 
kortól egészen 20 éves ko-
rig vannak versenyzőim, 
akikkel rendre sikerül ki-
emelkedő eredményeket 
elérnünk. 

– Melyik eredményed-
re vagy a legbüszkébb? 

– Nyolcvan gyerekkel 
foglalkozom. A legnagyobb 
sikernek azt tartom, hogy 

sikerült elnyernem a gyerekek bizal-
mát, hogy ragaszkodásukkal, szere-
tetükkel kitüntetnek. De a felnőt-
tekkel is szívesen foglalkozom, ők 
is nagyon sok örömmel ajándékoz-
nak meg. 

– Hogy érzed magad? 
– Boldog vagyok. A családom 

mellett a stúdió, a gyerekek, a mun-
kám lett az életem. Ez nem munka 
számomra, hanem egy csodálatos, 
sok örömöt adó hivatás.

R. M.

Munkából hivatás

Indiában oktatott a pesterzsébeti mester

A Csiliben működő HRM Aerobic Stúdió sikereiről lapunkban már többször be-
számoltunk. Ezúttal kivételesen az alapító, Horváthné Rabóczki Mónika áll 
írásunk középpontjában, annak okán, hogy a stúdió tavaly év végén ünnepel-
te 15 éves fennállását. 

Harsányi László, a Magyarországi Goju-Ryu Karate Do Szövetség Sakura Kay 
elnöke, a Seinchin Karate SE Pesterzsébet vezetője január elején Indiában, 
Hubbali városában tartott goju-ryu karate-do szemináriumot az indiai Aspire 
Sport Karate Academia meghívására. 
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SZOLGÁLTATÁS

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezmény-
nyel. Takarítással-fóliázással. 0630/422 
17 39

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK lakásáért! 
Leinformálható, referenciával rendelke-
ző megbízható személy vagyok! Kálny 
Csaba 06-20/94 94 94 0

ÜZLET MEGSZŰNÉSE MIATT rövid-
áru-méteráru végkiárusítás! Száz apró 
cikk: gumik, cérnák, cipzárak stb. és 
sok színes méteráru olcsó áron. Tel.: 
06-1-280-1147. Kispest, Kossuth La-
jos utca 68.

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

REDŐNYSZERELÉS, -JAVÍTÁS, 
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa, 
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése. 
Nagy Sándor 0620/321 06 01

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető ja-
vítás-szigetelés, külső homlokzati szi-
getelés készítése, épületek karbantar-
tási munkálatait vállaljuk lakosság és 
közületek részére. 0670/224 93 26, 
3620/397 99 98

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

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

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

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

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

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, er-
kélyre. Előtető lakótelepi erkélyre. Kor-
látfelújítás üvegezéssel és festéssel 
is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
061/284 25 40, 0670/209 42 30

ÁLLÁS

ÚJ MULTILIFTES TEHERAUTÓRA te-
hergépkocsi-vezetőt keresünk csepeli 
telephelyünkre C, E kategóriás jogosít-
vánnyal azonnali kezdéssel. 06-20/777 
77 30

OKTATÁS

EGÉSZSÉG

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

Az AVKF Budapesti Campusa 
kedvezményes áron vár min-

den tanulni vágyót, akik 
szeretnének a közelgő OKJ 

változások előtt 
szakmát szerezni! 

Érdeklődni: campus.avkf.hu, 
vagy telefonon: 06-1/920-

2689/900-as melléken

Apróhirdetések felvétele

A következő lapszám 2020. február 27-én jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: 

2020. február 5., február 12. szerda 

12.30-14.30 között,  2020. február 7. 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

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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