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TARTALOM

ISMERETTERJESZTÉS
Március 8., kedd 17 óra
Harangi Mihály: Pesterzsébet fotós szemmel az elmúlt 25 év fotói
A belépés ingyenes.

Rendhagyó történelemórák
Március 10., csütörtök 18 óra
Dr. Szekér Nóra: A magyar Nobel-díjasok és
állambiztonsági megfigyelésük
Belépő: 800 Ft

RENDEZVÉNYEK

Társaságkedvelők klubja
Szerdánként 18 - 21.45 óra (március 2-tól)
Három kiváló zenekarral - melyek hetente váltják
egymást - várjuk a táncolni szerető vendégeinket.
Belépő: 1200 Ft

Csili Dancing Party
Március 11., péntek 19.30 - 23.30 óra
A Brillantin együttes zenél.
Asztalfoglalás március 10-én, 12 óráig
honlapunkon, vagy a 061-283-0230-as telefonszámon, illetve személyesen az információban.
Belépő: 1500 Ft

KIÁLLÍTÁS
FoltModern - a Csili patchwork
klubjának kiállítása
Március 11., péntek 18 óra
Muszély Ágoston kiállítóterem
Megtekinthető: április 3-ig.
A tárlat látogatásához kérje információs
kollégánk segítségét!

A Stemmer Ferenc
Fotóklub kiállítása
Március 17., csütörtök 18 óra
Csili Alsóállomás. Megtekinthető: április 14-ig.
A tárlat előzetes bejelentkezéssel látogatható.
(30/243-8467)

KÖNYVTÁR
Borzongató keddek krimikedvelők klubja

Sasa Lele együttes

Március 1., kedd 16 óra
A belépés ingyenes.

Filmmúzeum - klasszikus magyar
vígjátékok egy csésze tea mellett
Március 10., csütörtök 15 óra
Micsoda éjszaka (1938)
Könyvtári tagsággal a belépés ingyenes.

Lélekrágcsálók - önismereti klub

Március 19., szombat 19 óra Belépő: 2000 Ft

Március 16., szerda 16 óra
Haladunk tovább az önismeretben!

Arany János: Vörös Rébék

Téma: az EGO. Ki is ő, és hol található?
Miért is akarjuk ezt egyáltalán tudni?
És még sok-sok kérdés önmagunkról
önmagunkhoz…
Várjuk a régi és az új „lélekrágcsálókat” is sok
szeretettel!
Vezeti: Farkas Viktória könyvtárvezető.
A belépés regisztrációval ingyenes.
Regisztráció, további információ:
farkas.viktoria@csili.hu
illetve 30/466-6686

Március 20., vasárnap 15 óra

Ballada a GlobART Társulat előadásában.
Belépő: 2500 Ft

Kérjük, folyamatosan figyeljék a programjainkkal kapcsolatos információkat!
A rendezvényeinken kötelező a védőmaszk használata, táncos rendezvényeink védettségi igazolvánnyal látogathatók!
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Kedves Olvasó!
Ahogy egyre több minden mérhetővé-kutathatóvá válik, egyre
több témában akár 1-2 perc alatt is véleményt nyilváníthatunk. Legyen az telefonos közvéleménykutató, vagy internetes formanyomtatvány: már repül is a véleményünk a nagy adatok gyűjteményébe.
Később ezekből aztán megtudhatunk számos érdekességet is.
Szegény februárról is így derült ki, hogy a legkevésbé népszerű
hónapok közé tartozik: már túlvagyunk az évkezdő lendületen,
és bár a farsang mindent megtesz egy kis vidámságért, de valahogy mégis távolinak tűnik a tavasz, és az azzal érkező húsvéti
ünnepkör. Ha igazságot nem is tudunk szolgáltatni a februárnak,
de igyekeztünk tartalmainkkal lendületet csempészni a a télvégi
szürkeségbe. E lapszámunkban szó lesz a minden korban örömet
adó tánc erejéről, az egészséges étrendről, a környékbeli felfedező sétákról, a kerületi városhódító pizzáról.
Természetesen a pesterzsébetiek mindennapjait segítő hasznos és közérdekű információkat is megtalálják a lapban. De ha
valami mégis hiányzik, írjanak nekünk! Továbbra is várjuk véleményeiket, kérdéseiket, hogy még inkább magukénak érezzék
azt a lapot, ami önöknek és önökért készül.
Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők
E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

LENDÜLETBEN
A NEMZETISÉGEK
Szeretnék, ha idén már nem maradnának el a nemzeti
kultúrát bemutató és hagyományőrző programjaik.

RÁCZ RÓBERT

ÉVINDÍTÓ ÜLÉS

Amíg az év vége a számvetés időszaka, addig az első hónap a tervezésé egy önkormányzat életében. A futó feladatok mellett
ilyenkor már javában zajlik az idei célok
meghatározása, és a hozzájuk szükséges
költségvetés előkészítése.
Az idei év első képviselő-testületi ülését
január 22-én tartották a Polgármesteri Hivatal Synopsis termében. A közgyűlést
Szabados Ákos polgármester szomorú hírrel nyitotta:
„December 30-án, életének 58. évében
hirtelen elhunyt Hejusz Tamás munkatársunk, a Hatósági Osztály osztályvezető-helyettese. Egy nagyszerű embert és egy kiváló
köztisztviselőt veszítettünk el.” Az ülés résztvevői egyperces néma csenddel rótták le kegyeletüket a mindenki által kedvelt, húsz éve
Pesterzsébeten dolgozó kolléga előtt.

Útvonalak, fejlesztések

A polgármesteri beszámolóban szó esett az
önkormányzat anyagi helyzetéről, az előző
ülés óta eltelt időszak kulturális és jótékonysági programjairól. (Lapzártánkkor tartották a kerület költségvetését tárgyaló rendkívüli képviselőtestületi ülést, amelyről
márciusi lapunkban számolunk be – a
szerk.) Ezután a polgármester a februárban
induló útfelújításokról beszélt, amelyek a
Magyar utca, Lajtha László utca, Szent
Imre herceg utca bizonyos szakaszait érintik. Második napirendi pontként a bizottságok beszámolói mellett az aktuális ügyekkel
foglalkozó képviselői hozzászólások következtek. Ez jócskán elhúzódott, mivel szinte
minden képviselő szót kért. Elsőként Somodi Klára a Gubacsi hídtól Ferencváros irányába tartó út, és az ott elhelyezett illegális
hulladék helyzetéről beszélt. Keressük meg
annak a lehetőségét, hogyan tudjuk az autós
forgalom elől a Ferencváros irányába vezető
oldalt is lezárni, ha lehet, sorompóval.”

Akik nyomon követték a 2021-es év testületi üléseit, tudhatják, hogy a legtöbb vitát a
Budapest-Belgrád vasútvonal Pesterzsébetet érintő fejlesztései okozták. Ezúttal a tervezett intermodális csomópont egy másik
kötött pályán közlekedő résztvevője, a H6os HÉV fejlesztése került terítékre. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatát Mach Péter tolmácsolta, amely
szerint a februári ülésén a testület vegye napirendre a H6-os HÉV vonal tervezésének
és rekonstrukciójának témáját, és kérje meg
a polgármestert, hogy „az adott napirend
tárgyalásához szükséges terveket és a lakossági fórumokon bemutatott szakmai anyagokat szerezze meg a BFK Zrt-től, és a beszámoló mellékleteként nyújtsa azt be.” A
képviselők úgy érzik: kevés információval
rendelkeznek, ahhoz, hogy döntést hozzanak. A Budapesti Fejlesztési Központ szervezett lakossági fórumot a témában, de az
ott bemutatott munkaközi anyagok még
nem publikusak. „Ha szó szerint vesszük,
akkor ezeket csak fél szemmel szabadna
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A polgármester szerint szerint az út sorompós lezárása mellett a kamerák kihelyezése lehet a megoldás.
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néznünk, és el kellene felejteni a kijáratnál”– mondta Nemes László alpolgármester. Csaszny Márton is hasonlóan fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, „az jó, hogy a
HÉV-síneket is le lehet süllyeszteni a föld
alá, mert akkor közösíteni lehet a vasúti pályákat, így létre lehet hozni ezt az intermodális csomópontot, ami jó lesz Erzsébetnek,
ha megfelelően fogjuk tudni megcsinálni.”
Komoróczy László szerint többször elhangzott, hogy a vasúti és HÉV-sínek
nemcsak lesüllyesztve épülnek, hanem fedést is kapnak, ezzel a megoldással parkosított átjárást lehetne biztosítani a Kis-Duna partja és a város között. A képviselő
sajnálatára a lakossági fórumon ez a fedés
már nem volt rajta a terveken, helyette egy
tízméteres híd látszik a Serény utcánál.
Szabados Ákos határozati javaslatában
elmondta, hogy a tervekbe betekintést, az
ülésen elhangzott felvetésekre pedig választ
kér az illetékesektől.

Magas házak a vízparton?
A közgyűlésen hosszas vitát váltott ki az a
tájékoztató anyag, amely a Gubacsi hídtól
északra fekvő területek hasznosításának lehetőségeit, valamint a terület beépítésére
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket mutatja
be. A pesterzsebet.hu-ról elérhető tájékoztató anyagból kiderül, hogy a fővárosi előírások alapján a XI. kerületihez hasonló, zöldfelületekkel tagolt 10-20 szintes, 65 méter
magas házak is állhatnak a vízparton. Jelenleg a kerület építési szabályzata alapján magas házak építése nem engedélyezett, és a
testület többsége a jelenlegi információk
alapján nem szeretné ezt a parti sávban.
Mach Péter így fogalmazott: „fenntartásaink vannak a 65 méter magassággal és a
beépítettséggel is.” A képviselő ugyanakkor
hozzátette, egyeztetés esetén megfelelő érvekkel a testület tagjai is meggyőzhetők.

A koronavírus-járvány által sújtott 2021es év sikereiről és nehézségeiről, illetve az
idénre tervezett programokról szólt a
nemzetiségi önkormányzatok évindító
munkaértekezlete. Kovács Eszter alpolgármester kiemelte, remélhetőleg már
komfortosabbá válik a mindennapi élet,
és a rendezvényeket is meg lehet tartani.
Jelezte, szeptember első hétvégéjére tervezik a nemzetiségi napot, és azt javasolta a
nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek,
szervezzenek közös rendezvényeket is.

„Minden olyan közösség,
amely a körülötte lévő
emberekért tevékenykedik,
számomra érték, ezért szívesen
segítem a működésüket,
amiben csak tudom”
– mondta Kovács Eszter nemzetiségi
ügyekért felelős alpolgármester.
A nemzetiségi önkormányzatok vezetői
az értekezleten és lapunknak is ízelítőt
adtak, hogy az önkormányzati és országos
nemzetiségi eseményeken való részvételen
túl mit terveznek az idei évre.
Szentiné Gjurova Edit,
a Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke:
A bolgár kultúrát és
hag yományokat
megismertető eseményeink nagy részét tavaly módosítani kellett, reméljük, idén kevesebb
tervet ír felül a járvány. Biztosan megünnepeljük a tavaszköszöntő Martenicát: hamarosan kiosztjuk
azokat a piros-fehér, „gólyafigyelő” karkötőket, amelyeket márciusban kell viselni.
Sikeresnek bizonyult, és már zajlik is a
terveink szerint hagyományt teremtő
„paradicsomprojektünk”. A Bulgáriából
érkező, és bolgárkertészek által palántázott magokat a kerületi óvodáknak adjuk.
A visszaérkező fotók, rajzok alapján leg-

ügyesebbnek bizonyuló „nevelgetőket”
megjutalmazzuk. Szeptember második
hétvégéjére tervezzük a „Paradicsomünnepet”, a harmadszorra megrendezett
„balkáni bulin” többek között autentikus
bolgár népzenével és ételekkel várjuk az
érdeklődőket. Mivel a tavalyi adventi
gyertyagyújtási ünnepségen sok látogatót
vonzott a „paradicsomdíjas” óvodások
műsora, ezt idén is tervezzük.
Örkény Fanni Mária, a Pesterzsébeti
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke:
Reméljük, hogy a
járvány miatt kétszer
is elhalasztott, közösségkovácsoló Locsolóbálunkat idén már
meg tudjuk rendezni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy óvodától a főiskoláig vannak
nemzetiségi intézmények, így sokakat meg
tudunk mozgatni a német, elsősorban
egyházi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeinken. Tervezzük a tavaly limitált létszámmal megrendezett, müncheni Oktoberfest kistestvérét, az Oktoberfeiert és a
Márton-napi rendezvényt, valamint több
iskolai programot és versenyt is.
Horváth Gyula, a roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke:
A sok elmaradt rendezvény
ellenére
szerencsére az augusztusi
napközis
tábort meg tudtuk
tartani. A 29 gyereket különböző sportos, zenés, hagyományőrző programmal szórakoztattuk, és
ezt idén is tervezzük. A legnagyobb 2022es tervünk, hogy elkezdjük, és Isten segítségével létrehozzuk végre a Roma Házat,
ahol összejöhetünk, segíthetjük egymást.
Szeretnénk, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekek itt tanulhassanak, ha szükséges,
korrepetálnánk, felzárkóztatnánk őket,
lehetőséget teremtünk, hogy sportoljanak,

zenéljenek, megismerjék a hagyományainkat. Reméljük, jó példákat látva egyre
több roma gyerek szerezhet diplomát, és
lesz hasznos tagja a társadalomnak. Tervezzük a lovári nyelv oktatását is. A bűnmegelőzés érdekében erősítjük az együttműködést a rendőrséggel. Hamarosan,
áprilisban, a romák világnapján zenés
rendezvényt tartunk a Kosutin.
Árgyelán Erzsébet Katalin,
a szlovák nemzetiségi
önkormányzat elnöke:
Idén is a Csili Művelődési Központba
szervezünk rendezvényeket, február
elején már meg is
tartottuk a Szlovákok múltja és jelene
című, hely- és nemzetiségtörténeti előadást. Márciusban a
Barangolások Szlovákiában című, turisztikai előadást hallgathatják meg az érdeklődők. Részt veszünk a népzenei fesztiválon, májusban pedig sajtótörténeti eseményt tervezünk: egy budapesti szlovák
folyóirat történetét mutatjuk be. Reméljük, a Gyulai István Általános Iskolában
tervezett színházi előadást idén már sikerül megtartani, és tervezzük egy fiatal festőművésznő kiállítását is.
Perecz László, az ukrán nemzetiségi
önkormányzat elnökhelyettese:
Sajnos tavaly nem
tudtuk megtartani
az ukrán anyanyelvű
gyerektábort, de reméljük, idén mehetünk a Balatonra,
ahogy azt is, a
sportrendezvényeinket sem kényszerülünk tovább halasztani. Az itt élő ukrán
nemzetiségű lakosok összehozása mellett
szervezünk közös rendezvényt a szomszédos kerületekkel is. Bízunk benne, hogy az
orosz-ukrán viszony sem lehetetleníti el,
hogy kárpátaljai vendégeket fogadjunk,
illetve ellátogassunk Alustába.
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ÉVFORDULÓ

BARABÁS JÚLIA

PESTERZSÉBET ARCAI

KILENCVEN TAVASZ

BÉLÁDI OLÍVIA

Januári beszélgetés Szijártó Gyulával, akit az önkormányzat
még decemberben, éppen a születésnapján köszöntött fel.
abba a szakmába is beletanuljon. Rákapott
az újságírásra is: szakmai publikációk mellett sok cikket írt a kerületi és az akkor még
létező humanista újságba, „a helyiekről, a
helyieknek. Úgy igyekeztem írni, hogy az
olvasók szívéhez is elérjenek a szavaim” –
vallotta meg. Nyugdíjazása után, amíg az
egészsége nem volt „lerobbanva”, több
mint hat évig vezette a belügyi nyugdíjasok
egyesületének pénzügyi ellenőrző bizottságát, aminek elismeréseként alezredesi
rangfokozattal is kitüntették. Mostanában
a reinkarnációval foglalkozik, a lélek újraszületésének, a testen kívüli élet titkait tanulja, pihenésképpen pedig rejtvényt fejt.
Gyula bácsi a sportot is szereti; gyerekkorában focizott a grundon, a háború után
pedig az úgynevezett mezítlábas bajnokságban is rúgta a bőrt, a „Fésűfonóhoz”
(Hazai Fésűfonó és Szövőgyár) egyesületéhez kerülve tornára váltott, és később versenybíró lett. Ma már csak „botorkál”, pedig néhány éve még boldogan szaladtak le
a lépcsőn a kiskutyájukkal.
Feleségével, Ilonkával 67 éve élnek
együtt, egy fiúk és öt lányunokájuk született. Bár a család egy része külföldön él, az
itthoniak még az önkormányzattól kapott
ajándék felbontásában és „osztályozásában” is segítettek. „Szerencsére gyakran
jönnek” – tette hozzá Gyula bácsi.

Az idei első újszülött
Most is szinte ugyanazon a helyen él Pesterzsébeten Gyula bácsi, mint ahol 90 éve világra jött, így nem csoda, hogy „minden ide
köti.” Gyerekkorában, de a feleségének
udvarolva is a Kosuti volt a kedvenc helye,
sokat jártak az azóta már megszűnt mozikba és leginkább egyik barátja bandájának
koncertjeire, a Csilibe is. A Kossuth Gimnáziumban érettségizett, tagja a százéves
középiskola baráti körének, a KOBAK-nak,
amíg tudott, be is járt segíteni, részt vett a
centenáriumi évkönyv összeállításában is.
A „tősgyökeres erzsébeti srác” életében
jelentős szerepet játszott édesapja szülőfaluja, a Tolna megyei Döbrököz is. „Sokat
tanultam az ottani öregektől. Nem voltunk rokonok, mégis a kedvencük voltam.
A Kapos folyó partján, a vasút túloldalán,
egy kis dombon állt a nagyszüleim kis
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háza. Augusztus 20-án mindig a sínek
mellett vártuk az „aranyvonatot”, amely
Szent István jobbját vitte végig az országon. Amikor a kanyarba ért, az egyik barátom édesapja a kalapját lekapva, vigyázzállásban tisztelegve üdvözölte a szerelvényt. Ma is sírva fakadok az emléktől”
– idézte fel egyik emlékét Gyula bácsi.
Elmesélte azt is, hogy egyszer együtt is
ünnepelhette a szívének kedves két települést, ugyanis a Kárpát-medencei énekverseny Csiliben rendezett döntőjét a falu
férfikara nyerte meg.
Gyula bácsi közgazdászként végzett, és
dolgozott is egy ideig, de a pénzügyi területen nem tudta használni a közben megszerzett angol nyelvtudását, így a MALÉVhoz került. Az idegenvezetők főnöke
is lett, ezért kötelességének tartotta, hogy
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Petrás András január 7-én 12 óra 43 perckor látta meg a napvilágot Pesterzsébeten
és ezzel ő lett az év első babája. András
második gyermekként érkezett a családba,
testvére Áron már elmúlt kétéves.

Fotó: Fórizs Anna

„KICSIT ELBÚJTUNK
ITT ERZSÉBETEN”
Egri Andrással, a Kakas Pizzéria
alapító-tulajdonosával beszélgettünk

Ki ne ismerné a kerület, sőt, talán a délpesti régió legmenőbb, legfinomabb pizzáját kínáló helyét, a Nagysándor József
utcai Kakast? Az immár lassan öt éve stabilan sikeres, belvárosi színvonalat a külvárosban hozó gasztroegység alapító-tulajdonosát, Egri Andrást kérdeztük a siker
titkáról és a motivációkról.
András Kijevben született, ukrán édesanyja és magyar édesapja a kijevi egyetem
repülőmérnök szakán ismerkedett meg.
Viszonylag hamar Magyarországon, egészen pontosan az akkor még Erzsébethez
tartozó Szentlőrinci úti lakótelep elsőként
megépült társasházában telepedtek le. András itt járt óvodába és általános iskolába,
majd, bár nem igazán vonzotta az iskolapad,
egy IX. kerületi reálgimnáziumban folytatta
a tanulmányait. A Pénzügyi és Számviteli
Főiskolát aztán másfél év után abbahagyta,
és három nap gondolkodás után eldöntötte:
mivel főzni nagyon szeretett, szakács lesz.
Hatalmas lelkesedéssel szívta magába az
újfajta tudást - a családjában mindenki
értelmiségi; a nagyapja például fizika professzor a kijevi egyetemen. „A konyafőnökök, séfek válla fölött vagy hóna alatt
kukucskáltam, próbáltam ellesni a fortélyokat, hiszen az egyéves szakácsképzés nem
sok gyakorlati tudást adott” – mesél a kezde-

tekről. Már első munkahelyén – egy Rómaiparti szálloda egyszemélyes konyháján –
kísérletezni kezdett az ételekkel, és könyvekből is tökéletesítette a tudását. Az ambiciózus fiatalember már 25 évesen konyhafőnök
lett, a pesterzsébeti Art Pubban ő írta az
étlapot, ételeket alkotott, kalkulációkat
készített, árubeszerzett; piacra járt, és felvételiztette az új munkaerőt is. Tulajdonosváltás miatt egy év múlva továbblépett, több,
óbudai és belvárosi éttermet is a nulláról
indított be. „Nem éreztem a felelősség
súlyát, vitt a lendület, a szakmaszeretet, és
élveztem is a bohém szakácséletet. 15 év
alatt egy napot sem voltam betegállományban” – mesél a szakmai
tapasztalatszerzés elmélyítéséről András. A Garibaldi
Bistro után az orosz ételeket
kínáló, kirobbanó sikert
elkönyvelő
Matrjoska
Bisztró beindításában vett
részt, amelyet aztán négy
évig vezetett.
Ezután már szerette
volna energiáit egy saját étterem kialakításába fektetni. Tősgyökeres pesterzsébetiként és a kislánya miatt közeli üzletben, és már az első
perctől fogva pizza kiszállításban gondolkodott. Bár sokan nem értették, András
úgy érzi, itt van létjogosultsága az éttermének, hiszen a környéken még nincs túl sok
igazán színvonalas vendéglátó egység, míg
a Belvárosban lépten-nyomon nyitnak az
újabb és újabb, minőségi terméket kínáló
üzletek. Éles váltás volt a Vécsey lakótelep
autentikus hangulatú kocsmájának üresen
álló konyhájában elkezdeni főzni. Bár
onnan már elköltöztek, a Kakas presszó
nevét azóta is őrzik. Az étlapon jelenleg
26-27 féle pizza szerepel, a legnépszerűbbek: a Magyaros, a Kívánság és a Capricciosa. Az étlapot, a feltéteket és a neveket is
András alkotta meg. Az ő találmánya az a
24-48 órát érlelt, élesztős-kovászolt tészta
is, amelyet a 360 fokon 2-3 percet sülő pizzájukhoz használnak. A technológiájának
kialakításában olasz szakemberek is segítettek, ugyanis édesanyja húsz éve él Jesolo
mellett, és András minden nyáron meglá-

togatja. Szinte minden alapanyag, a liszttől
a feltétekig olasz, aminek oka nem a
sznobéria, hanem a minőség állandósága.
A pizzériában és a webshopban meg is
lehet vásárolni az olasz gasztro termékeket. „A fő szempont a minőség, pusztán a
pénz miatt nem lehet idáig eljutni, annyi a
nehézség. Én olyan pizzát készítek, olyan
gazdag feltéttel, amilyet én is szívesen
megennék” – vallja András, aki rengeteg
pénzt forgatott vissza a vállalkozásába: a
korábbi 150 ezer forintos kemencéjét 2
millió 300 ezresre cserélte, 800 ezer forintért vásárolt dagasztógépet, és eggyel
nagyobb hűtőre is szükség lett az üzlet
folyamatos fejlődése miatt Egy
bizonyos nagyság fölé ugyanakkor nem tudnak, de nem
is akarnak nőni, meg akarják őrizni ezt a családias,
külvárosias jelleget: a
kézműves pizzának meg-

vannak a technológiai korlátai, az egyediségről, a kézzel nyújtásról, a forma nélküli
pizzasütésről nem akarnak lemondani. A
jelenleg 11-12 embert foglalkoztató éttermet is komolyan sújtja a munkaerőhiány.
Nem feltétlen ezért, inkább az állandó termékminőség miatt András a mai napig
részt vesz az elkészítés folyamataiban:
minden reggel ő dagasztja be a tésztát, és
legfeljebb a legrégebbi munkatársának
adja át a sütés feladatát. Az üzlet sikerét az
is bizonyítja, hogy többen másolják is a
Kakast. Noha András folyamatosan tele
van új ötletekkel és tervekkel, egyelőre a
stabil működést szeretné élvezni.
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Filmeken a felejtés

Fotó: Trademark Films
Fotó: pixabay.com
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DEMENCIA:
MINDENKINEK NEHÉZ
Nem feltétlen velejárója az öregedésnek a szellemi leépülés, de ha megtörténik, az a család és a környezet életét is
jelentősen megváltoztatja.

A
demenciát
gyakran időskori
elbutulásként emlegetik, azonban
az
öregedésnek
nem
feltétlenül
természetes veleKöcski Nóra járója a szellemi
leépülés – mondta
lapunknak Köcski Nóra, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda pszichológusa. „A demencia kifejezés alatt
tünetegyütteseket értünk, amelyek mögött
számos betegség állhat. Fontos, hogy az
érintett és a környezete időben felismerje
a jeleket, mert a demencia, amelynek
több fajtája is létezik, egyrészt sok más betegség tüneteként is megjelenhet, másrészt a legtöbb esetben ugyan gyógyíthatatlan, a romlást általában lehet fékezni”
– fogalmazott Köcski Nóra.

Mindent leépít
A demencia a gondolkodás, az érzelmek és
a szociális képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas életet és a teljesítőképességet. Demencia esetén csökken a korábbi
mentális színvonal. Ez érinthet egy vagy
több területet, például a figyelem, az emlékezet, a koncentráció vagy a nyelvhasználat romlását, de megváltozhat a döntés,
a problémamegoldás vagy a tervezés ko-
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rábbi módja is – ismertette a pszichológus. Leggyakrabban az emlékezet romlik,
méghozzá eleinte a közelmúlt eseményei
vesznek homályba, azaz az érintettnek
nem rémlik, mi történt tegnap, mit hova
tett, miközben akár egészen régi emlékek

felidézése nem okoz problémát. Jellemzők
a kommunikációs nehézségek: nem megy
a folyékony beszéd, nem találja a szavakat
az érintett. Gyakran romlik a tájékozódási képesség, akár ismerős útvonalon is
eltéved vagy „elkóborol” a demenciában

A jelek
• memóriazavar, feledékenység
• problémamegoldási, döntési, tervezési nehézségek
• döntési és ítélőképességbeli nehézségek
• egyszerű feladatok elvégzésének nehézségei
• időbeli és térbeli tájékozódási zavarok
• vizuális információk feldolgozási zavarai
• beszéd-, írászavar, személyiségváltozás, szociális élettől való visszavonulás
• tárgyak megtalálásának nehézsége
Már kettő megléte esetén érdemes neurológushoz fordulni.
Az alábbiak esetén pedig minél előbb:
• rövidtávú emlékezetkiesés
• beszédzavar (afázia)
• begyakorolt mozgások zavarai (apraxia)
• tárgyak, személyek felismerésének nehézsége (agnózia)
• pszichés változások, zavarok (szorongás, félelem, depresszió)
• motiváció hiánya, korábban kedvelt tevékenységek feladása
• személyiség megváltozása: agresszivitás, zárkózottság, közömbösség, nyugtalanság
• alvászavarok, éjszakai ködös tudatállapotok megjelenése
• vegetatív zavarok: széklet-, vizeletürítés szabályozása
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szenvedő. A mozgásban is megjelenhetnek
nehézségek: kézremegés és járásproblémák
is társulhatnak a betegséghez. Egy kevésbé
súlyos állapotban, amelyet enyhe kognitív zavarnak hívnak, elindul az emlékezet
romlása, és megjelennek más nehézségek
is, de nem érik el a demencia azon szintjét,
ami az önellátást is lehetetlenné teszi.
„Minden jel esetén érdemes kideríteni, mi
lehet a háttérben, mert koncentrációs gondokat nemcsak demencia, hanem például
időskori depresszió, de akár más betegség
is okozhat” – hangsúlyozta Köcski Nóra. A
tünetek feltérképezését labor- és képalkotó
vizsgálatokkal, valamint neuropszichológiai
tesztekkel végzik a szakemberek, ezek segíthetnek megállapítani a demencia típusát, és
hogy mely területek érintettek. A betegség
lefolyása a fajtájától függ. Az Alzheimer-kór
például lappangva kezdődik, és fokozatosan
romlik, de vannak olyan válfajok, amelyek
tünetei már a kezdetekkor igen markánsak.
Mindegyikre jellemző, hogy a tünetek egyre
rosszabbodnak, és az, hogy a folyamat nem
fordítható vissza. A demenciát többnyire
gyógyítani nem lehet, de a súlyosbodás sok
esetben akár gyógyszerrel is lassítható” –
mondta a pszichológus.

Közösségi agytorna
„A pesterzsébeti Egészségfejlesztési
Iroda nyitott foglalkozásain rendkívül jó társaság szokott összegyűlni.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy
játékos feladatokkal közösen fejles�szük a leépülésre hajlamos területeket a szellemi frissesség fenntartása
érdekében” – mondta Köcski Nóra.

Egyre több érintett
A demencia előfordulási gyakorisága az
életkor előrehaladtával nő, 65 éves kor körül az emberek 5-10 százaléka, 90 év felett
már akár a 30 százaléka is érintett lehet.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
friss jelentése alapján jelenleg több mint
55 millió ember szenved demenciában. A
szervezet szerint a számuk az elkövetkező
évtizedekben drámaian emelkedhet. A
demencia kialakulásának oka a típusától
függ, a genetikai tényezők mellett idegrendszerre ható események, betegségek is
szerepet játszhatnak benne; stroke, agyi
infarktus is hozzájárulhatnak a tünetek
kialakulásához. Utóbbiak esélyét egészséges életmóddal: helyes táplálkozással, testmozgással, a stressz csökkentésével, megfelelő mennyiségű és minőségű alvással
– jó eséllyel – lehet csökkenteni– mondta
Köcski Nóra. A szellemi frissesség edzése,
valamint a rendszeres szociális kapcsolattartás is hozzájárulhat ahhoz, hogy – a
genetikai tényezőktől és az idegrendszert
érintő betegségektől függően – minél később jelenjenek meg a demencia tünetei.
Többek között az olvasás, a keresztrejtvényfejtés, az aktív élet is jótékony hatással bír. A demenciával élők kezelésében
gyakran alkalmaznak úgynevezett kognitív tréningeket: a memória mellett a
társas, nyelvi és számos más készséget is
igyekeznek fejleszteni a szakemberek.

Számos – elgondolkodtató és megrázó – film
készült a demenciáról, 2020-ban három is. Ezek
sorából Az apa (The Father) című nemcsak azért
emelkedik ki, mert Anthony Hopkins Oscar-díjat is kiérdemlő alakításában a néző sem mindig
tudja, pontosan mi történik az egyszer elbűvölően kedves, máskor mogorva, Alzheimer-kóros
férfi fejében. Florian Zeller darabja, amely a Pesti
Színházban Kern András nem kevésbé zseniálisan megrendítő alakításában látható, mély empátiával, a humort sem nélkülözve mutatja meg
a szellemi hanyatlással való küzdelmet. A színmű
Franciaországban Molière-díjat, a filmváltozat forgatókönyve pedig Oscar-díjat kapott.
A Megmaradt Alice-nek (Still Alice) című, 2014ben, Lisa Genova azonos című könyve alapján készült filmben is a beteg szemszögéből követhetjük
a folyamatot, átélhetjük például, milyen az, ha
futás után nem találunk haza. A neves nyelvészprofesszornál, akit Julianne Moore – több díjat is
elnyerve – alakít, ötvenévesen diagnosztizálják
a betegséget, az Alec Baldwin által játszott férjének és három gyerekének támogatásával igyekszik
felkészülni a kór elhatalmasodására. Érdemes
megkeresni az interneten a nemcsak író, hanem
neurológus Lisa Genova 2017-es TED-előadását,
amelyben érthetően – magyar felirattal – magyarázza el az Alzheimer-kór működési mechanizmusát, a kiváltó okait, és azt, hogyan előzhetjük meg
a leépülést. Túlélik-e az érzelmek az értelmet – keressük együtt a választ.
Szekeres Csaba Hűség című dokumentumfilmjében Anti bácsi gondozza az Alzheimer-kór miatt
a világunktól elszakadó, egyre inkább leépülő feleségét, Ani nénit. Megindító jelenet, amikor azt
látjuk, milyen nehéz felvenni egy papucsot – mindkettőjüknek.
Ha csak egy leépülésről szóló filmet néznénk meg,
a Még egy esély legyen az! A 2020-ban készült,
spanyol filmben a matematika professzor (Oscar Martínez), amíg még emlékszik, lánya (Inma
Cuesta) és unokája (Mafalda Carbonell) segítségével elindul megkeresni a gyerekkori szerelmét.
Az Iris – Egy csodálatos női elme című,
2001-ben, igaz történet alapján készült filmben
Judi Dench játssza – parádésan – Anglia legragyogóbb elméjű asszonyaként is emlegetett író- és
filozófusnőjét. Megrendítő, ahogy, mint a filmben
el is hangzik, egy elsőosztályú elméből elfogynak a
gondolatok és a számára oly fontos szavak. Ahogy
az előbbi filmekből, ebből is kiderül, mekkora terhet ró a betegség a környezetre is. Iris Murdoch
irodalomkritikus férje, a félénk, visszahúzódó John
Bayley (Jim Broadbent) egyébként is egész életét
imádott feleségének szentelte. Az utolsó időszakban az együtt töltött negyven év ad erőt a férfinak,
hogy a végsőkig kitartson az asszony mellett, aki
egy idő után önmagát sem képes ellátni.
Sokszor látható a televíziós csatornákon a Szerelmünk lapjai című, 2004-ben készült film, amelyben Allie (idősen: Gena Rowlands, fiatalon: Rachel McAdams) emlékei elvesztek, szerelme, Noah
(idősen: James Garner, fiatalon: Ryan Gosling)
minden nap felolvassa neki a szerelmük történetét,
hogy – akár csak percekre – visszatérhessen hozzá.
Az Egyre távolabb című, 2006-os filmben,
amely Alice Munro Oda-vissza című novellája
alapján készült, a negyvennégy éve házasságban élő Fionáról (Julie Christie) derül ki, Alzheimer-kórban szenved. A fokozatos „eltűnés” egy
pontján elérkezik az idő, ahogy maga mondja: „ez
már az a szint”, hogy – Grant (Gordon Pinsent), a
férje szerint ugyan csak kísérleti jelleggel – otthonba kell költöznie. Az intézmény szabályai alapján
a beköltözés után harminc napig tilos a látogatás,
és amikor Grant végre találkozhat a feleségével,
döbbenten tapasztalja, hogy Fiona nemhogy nem
ismeri meg, hanem beleszeretett egy betegtársába.

A Közösségi agytorna
időseknek csoportról bővebben:
EFI (Jahn- Ferenc Dél-pesti Kórház,
Nővérszálló földszint, Köves u. 1.),
web: www.efi.delpestikorhaz.hu
e-mail: ef20info@delpestikorhaz.hu
telefon: 289-6212
Fotó: pexels.com – Cottonbro
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Pezsdítő centiméterek

Fotó: pexels.com – Valeria Boltneva
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VITAMIN, GYERE HAZA!
Távolról sem úri huncutság: a gumós zöldségek nemcsak
egészségesek, megfizethetők is! Körkép a föld alól.

Bár télen nem dúskálunk a zöldségekben,
szerencsére nem csak a mélyhűtőbe lehet
nyúlni. Természetesen nem lebecsülendő a
remélhetőleg ott található zöldborsó, brokkoli, karfiol sem, hiszen a belőlük készített
krémlevesekkel, főzelékekkel, pürékkel is
fontos élelmi anyagokat vihetünk a szervezetbe. A gumós zöldségek viszont olyan
növényi gyökerek, amelyeket nemhogy
lehet, ajánlott is fogyasztani. Általában a
növények tárolóiként „használatosak”, és
azért vastagok, hogy szénhidrát formájában energiát tároljanak. Lehetnek valódi
gyökerek, mint például a januári lapszámunkban bemutatott cékla, a zeller, a sárgarépa, a paszternák, a petrezselyem, a
retek, a feketegyökér és a torma. A gumós
gyökerek közé tartozik például az édesburgonya, a manióka, és ide sorolható a
rengeteg jótékony hatással bíró gyömbér
is, gumó pedig a burgonya mellett a csicsóka is. Bár most nem részletezzük, ne
feledjük a magyar konyha talán leggyakrabban használt gyökérzöldségeit, a hagymaféléket sem!

Krumpli és társai
Hazánkban megkerülhetetlen alapanyag
a keményítőben gazdag burgonya is. A
sok néven ismert krumplinak csak a gumóját lehet megenni, a megzöldülő héjában, a virágából keletkező bogyókban, a
felszíni zöld részeiben és a rügyeiben is
méreganyagot (szolanint) termel. A kön�nyen emészthető zöldség B- és C-, A- és
K-vitamint is tartalmaz.
A több változatban is termő csicsókát, mivel a gumói a répacukornál kön�-
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vitamint és ásványi anyagokat tartalmaz.
A természeti népek, hogy eltávolítsák a
maniókában lévő mérget, a gumókat reszelik, préselik és hevítik, a veszélyes anyagot pedig dárdák és nyilak készítéséhez
használják.

A sokoldalú gyömbér
Fotó: pxhere.com

nyebben lebomló inulint tartalmaznak,
cukorbetegek is fogyaszthatják. Az A-, B1-,
B2-, B6-, C- és D-vitaminokban és ásványokban gazdag gyökér jó hatással van a
vércukorszintre, csökkenti a fáradtságérzetet. A régen a szegények krumplijának tartott csicsókát ma leginkább luxuséttermek
használják, pedig az energiában szegény
növény jól helyettesíti a burgonyát. Fogyasztható nyersen, salátákban, párolható,
készülhet belőle püré, szósz és lepény is.
Az itthon is egyre kedveltebb édesburgonyát, más néven batátát főként a
több színben is termő gyökérgumójáért
termesztik, de fiatal levelei is fogyaszthatók. Magas a C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma, gazdag olyan ásványi anyagokban, mint kálium, a réz és a mangán,
alacsony a zsír- és koleszterintartalma,
magyar elnevezésének dacára cukorbetegek is fogyaszthatják.
A manióka vagy kasszava gumós
gyökeréből a trópusi vidékeken lisztet,
kenyeret, keményítőt és alkoholtartalmú
italt készítenek. Zsenge hajtása és levele
spenótpótlóként használható, ez utóbbi
értékesebb is a gyökérnél: sok fehérjét,
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Gyömbért egyben,
darabolva, őrölve,
de kandírozva (cukrozva)
is vehetünk. Gyökérgumója
pucolás után nyersen is
fogyasztható. Intenzív
aromája miatt érdemes
óvatosan adagolni, mert
megkeserítheti az ételt.
Teaként vagy reszelve
és citromlével, fahéjjal,
mézzel keverve
„immunturbósításra”
alkalmas.
Fotó: pexels.com – Joris Neyt

A gyömbér a gyökértörzsében lévő illóolajtól, illetve a gingeroltól kapja jellegzetes illatát és ízét. A szinte mindenre jó,
göcsörtös növény cukrot, gyantát, gyantasavat, keményítőt is tartalmaz. Segíti az
immunrendszer megfelelő működését, vírusölő hatása révén a fertőzések megelőzését, megfázás, influenza esetén a gyorsabb
gyógyulást. Csökkenti a hányingert, és segíthet az utazási betegség megelőzésében,
és olyan emésztőrendszeri panaszok, mint
például hasi görcsök vagy puffadás ellen
is bevethető. Csökkenti a koleszterin- és
a vércukorszintet, növeli az inzulin hatékonyságát. Hatékony szíverősítő, egyes kutatások szerint a rákos sejteket is pusztítja.
A – szerencsére – gyakran a tányérunkba
kerülő sárgarépa gyökerének fontos hatóanyaga a színét is adó béta-karotin, ami hozzájárul a sejtek egészségének fenntartásához,
az emésztőrendszer megfelelő működéséhez.
Magas fehérje- és ásványianyag-tartalma jót
tesz a bőrnek, a hajnak, a körmöknek.
A jellegzetes ízű zeller metélő, halványító és gumós változatban is létezik. Az első
fűszerként, a másik kettő zöldségként használatos. Sok szerves nátriumot tartalmaz, de
van benne kalcium, foszfor, vas, magnézium,
kálium és néhány nyomelem is. Serkenti a
veseműködést, emésztési panaszok, étvágytalanság esetén is gyakran alkalmazzák, támogatja az immunrendszer működését.
A petrezselyem, amelynek gyökerét
helytelenül fehérrépának is nevezik, karotint, C- és E-vitamint, ásványi sókat is tartalmaz. A levele is gyomorerősítő, vesetisztító,
étvágygerjesztő hatású. Flavonoidokat is tartalmazó illóolaja gyulladáscsökkentő hatású.
A pasztinák vagy paszternák sárgásfehér, hosszú, kúpos gyökérgumója édeskés
ízt az ételnek. Rostokban, vitaminokban,
ásványi anyagokban gazdag. Kevés kalóriát tartalmaz, nincs benne sem koleszterin,
sem zsír, keményítőben, fehérjében, pektinben és C-vitaminban viszont gazdag. Főzete
vizelethajtó, görcsoldó hatású. A paszternákot már az ókorban is ismerték, csak a burgonya „elnyomta”. Minden olyan ételben jó
szolgálatot tesz, amelybe petrezselymet tennénk, de különösen babételekhez javasolt.

A két változatban is termő feketegyökér gazdag ásványi sókban, magas a
mész-, a foszfor-, a vas-, valamint a B1-,
a B2-vitamin és a, nikotinsav-tartalma. Jó
hatással van az emésztésre: csökkenti a
gyomorégést, segít az étvágytalanság megszüntetésében. Ízletes, tápanyagokban gazdag gyökerét korábban gyógynövényként
használták, de ehető is, íze emlékeztet az
articsókáéra és a spárgáéra.
A jellegzetes ízű, csípős torma főként
enzimeket, B- és C- vitamint, valamint káliumot, kalciumot, nátriumot és magnéziumot, illetve aminosavakat tartalmaz. Jól
használható a légutak tisztítására, fogyasztása gyulladáscsökkentő hatású, serkenti a
veseműködést.

Fotó: freepik.com – Racol Studio

Gyökérkonyha
A sárgarépa, a zeller, a krumpli és a hagyma
sem csak a húslevesben mutat jól, önmagukkal pépesítve tejjel, tejszínnel, joghurttal krémlevest készíthetünk belőlük. Bár
az iskolai menzán nem mindig szerettük a
főzelékeket, ha lisztes rántás helyett habarjuk vagy magukkal sűrítjük, ideális ebédek
lehetnek. A sárgarépa, a cékla, a zeller és
a csicsóka préselve önmagában vagy gyümölcsök levével keverve vitaminban gazdag
napindító lehet. A reszelt zeller, sárgarépa,
cékla nyersen, sütve, főzve és püréként is jól
passzol az almához, és nehezebben emészthető ételek körete is lehet. A tormát, répát
nyersen, reszelve, ecettel ízesítve vagy fermentálva húsok mellé adhatjuk. Szendvicset is ízesíthetünk például reszelt répával,
zellerrel, retekkel is. Édességként is használhatunk gyökereket: a répatortán kívül érdemes kipróbálni a céklával vagy édesburgonyával készített muffint és brownie-t is.

Kicsit csípős, maradhat?
A reteknek számos fajtája létezik, van
például hónapos, nyári és őszi-téli is, a legelterjedtebbek a piros, a fehér és a fekete
héjúak. Illóolajainak köszönheti csípős ízét
és gyógyhatásainak jelentős részét. Nyálkaoldó és antibakteriális hatásúak, serkentik
az epetermelést. A retek rostjai segítik az
emésztést, a zsírok lebontását. Étvágyjavító,
vízhajtó hatású, és fokozza az anyagcserét.

Recept

Fotó: pexels.com – Anastasia Belousova

A Pesterzsébet TV Erzsikonyhájában Szatmári Feri gyorsan
elkészíthető póréhagymás
krumplikrémlevest főzött,
amelyet sajtkrokettel tett
ellenállhatatlanná.
HOZZÁVALÓK:
3 nagyobb szál póréhagyma
0,5 kg burgonya
20 dkg vöröshagyma
3 csokor petrezselyem
3 dkg vaj
1 dl tejszín
25 dkg trappista sajt
5 db tojás
30 dkg zsemlemorzsa
1 evőkanál mustár
3 evőkanál olaj
ízlés szerint citromlé, só, bors
ELKÉSZÍTÉS:
A leves elkészítéséhez az előmelegített edénybe locsolta az olajat, majd először a felaprított vöröshagymát adta hozzá, 3-4 perc
pirítás után pedig megtisztított
és apróra vágott póréhagymát is
tett bele. Átforgatás és további 3-4
perces pirítás után a felkockázott
krumpli következett, megkeverte,
és felöntötte annyi vízzel, amen�nyi ellepi. Sózta, borsozta, majd
lefedve nagyjából tizenöt perc alatt
készre főzte. Közben elkészítette
a sajtkrokettet. Ehhez előmelegített serpenyőben, olaj és vaj keverékén egy kevés sóval 4-5 perc
alatt póréhagymát párolt. Amíg
kihűlt, a trappista sajtot nagylyukú reszelőn lereszelte. Hozzáadott
zsemlemorzsát, 3 tojást, petrezselyemzöldet és póréhagymát is,
majd sózta, borsozta, és fakanállal
és kézzel segítve összedolgozta. A
masszából kroketteket formázott,
amelyeket miután tojásban, majd
zsemlemorzsában megforgatott,
serpenyőben egy kevés olajon kisütött. Tálalás előtt a levest pürésítette, tejszínnel összeforralta,
mustárral és citromlével ízesítette.

Fotó: pexels.com – Polina Tankilevitch
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HIRDETŐTÁBLA

HIRDETŐTÁBLA

HIRDETMÉNY

Felhívom szíves figyelmüket, hogy egyes szavazókörök beosztása a jogszabályi előírások miatt változott, ezért indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék le a szavazókörük címét a választási értesítőben!

Tisztelt Választópolgárok!
2022. április 3-án Magyarországon országgyűlési képviselő
választás és országos népszavazás lesz.
A következőkben a választással, a szavazással kapcsolatos főbb
tudnivalókra hívom fel figyelmüket:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás
napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni, és szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is), vagy
elektronikusan lehet intézni. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A helyi választási iroda közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör
névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre
lehet szavazni! A XX. kerületben a más településről átjelentkezők a 62. szavazókörben, a Bp. XX. Ady Endre u. 98. szám alatt
szavazhatnak.
Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik
nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:
• egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogva tartásuk miatt,
azonban a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok,
vagy munkavégzés miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az
általa megadott címen.
A mozgóurna iránti kérelmet
• a helyi választási irodához
–	levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
– személyesen 2022. április 1-jén 16.00 óráig, vagy
–	ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján
12.00 óráig,
• az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a
szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben – ha korábban még nem kérte az
átjelentkezést – a mozgóurna kérelem egyben átjelentkezési
kérelem is.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, még akkor sem, ha személyesen mégis fel tudja keresni a szavazókört!
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A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében a választási
irodától:
• Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, melyet 2022.
március 25-én 16.00 óráig tudnak kérelmezni;
• akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás (amen�nyiben az értesítő szerinti szavazókör nem akadálymentes),
melyre vonatkozóan kérelem 2022. március 30-án 16.00 óráig
nyújtható be.
Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel
rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében
adhatja le a szavazatát. Ez a XX. kerületben a 31. szavazókör a
Bp. XX. Ady Endre u. 98. szám alatt.
A szavazáskor, a szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által
választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a
szavazatszámláló bizottság két tagja.
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a
választójogával, annak 2022. március 25-én 16.00 óráig kérnie
kell felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi
lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem
benyújtható személyesen, levélben, vagy online a www.valasztas.hu honlapon.
A jelöltek és a pártok közvetlen politikai kampány céljából,
megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. Lehetőség van azonban arra, hogy a választópolgár megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását. Az adatkiadás megtiltása iránti kérelmet a választópolgár a
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának
nyújthatja be személyesen, levélben vagy online www.valasztas.hu honlapon 2022. április 1-én 16.00 óráig.
Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy
az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként
szerepeljen a névjegyzéken. A választópolgár a nemzetiségi
önkormányzati választásokon is szavazhat majd.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési
választásokon
• ha nem kérte a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor, hogy
az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya akkor ugyanúgy szavaz, mint a nem
nemzetiségi választópolgárok, tehát egy egyéni jelöltre és az
országos pártlistára vagy
• ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten
kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára, valamint mellette egyéni jelöltre szavazhat.
Szavazni április 3-án reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét.

A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az igényt személyesen, levélben vagy elektronikusan
(akár sima e-mail útján is) be lehet nyújtani. Az értesítőt a helyi választási iroda nyomtatja ki, valamint adja át, illetve küldi
ki a választópolgárnak.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját
(pl. lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
A szavazásra érvényes okmányok hiányában abban az esetben
sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai
személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
Ezért fontos, hogy a választópolgárok vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes
dokumentumok beszerzéséről.
A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
• ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:
–	2020. március 11. és 2020. július 3. közötti (ideértve a
március 11-én és július 3-án lejárt okmányokat is)
– 2020. november 4. vagy az utáni
• ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői
engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:
– 2020. március 11. előtti
–	2020. július 4. és 2020. november 3. közötti (ideértve a
július 4-én és november 3-án lejárt okmányokat is)
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.
A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani,
több választás esetén a szavazat érvénytelen lesz.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és
a borítékot a szavazóurnába kell dobni. A szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével –
nem kötelező.
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgár a
szavazólapot a kitöltést követően a borítékba helyezi és lezárja,
s ezt követően az urnába dobja. Csak a lezárt borítékban elhelyezett szavazólap érvényes.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot
a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
Az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19.00 óra után már nem lehet beállni a sorba.
Április 3-án országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás is lesz, ezért fontos, hogy
• A beadott kérelmeket a választási szervek mindkét választásra figyelembe veszik.
• Az országgyűlési választásra és a népszavazásra vonatkozóan közös értesítő kerül kiküldésre, mely minden szükséges
információt tartalmaz.
• Egy névjegyzék lesz, azonban azt több helyen kell aláírni.
Külön rubrika van a népszavazásra és külön rubrika szolgál
az országgyűlési választásra.
• Aki csak az országgyűlési választáson, vagy csak a népszavazáson akar részt venni, annak lehetősége van erre. Ebben
az esetben csak a választott szavazólapokat kapja meg, és a
névjegyzéket is csak egy helyen kell aláírnia.
• Az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy borítékba kell tenni.
• A népszavazás kérdései egy szavazólapon fognak szerepelni.
16. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság:
		 1) Balásházi Bálint,
		 2) Csinos Erika,
		 3) dr. Hildenbrand Katalin,
Az OEVB székhelye: 1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1.
Tel: 283-03-91. Fax: 289-25-50
		e-mail: 16oevb@pesterzsebet.hu
A 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője
		 dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Székhelye: 1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1
Tel: 283-13-35. Fax: 283-11-87
		e-mail: jegyzo@pesterzsebet.hu
Névjegyzéki kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna kérelmek
és Választási Információs Szolgálat:
1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. I. em. 70.
Gasztonyi Ildikó, Subicz István: Tel: 289-25-83 Fax: 289-25-50,
email: viszbp20@pesterzsebet.hu
Budapest, 2022. február 8.
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
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A MI UTCÁNK

GERENCSÉR DÓRA

CIVIL

FELFEDEZŐÚTON
A HÉV MENTÉN

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Ha felfedező szemmel járunk, a nap mint nap látott helyszínek is új értelmet nyerhetnek. Hagyjuk magunkat meglepni, és sétáljunk újra egyet a saját környékünkön!

PEZSGŐ
NYUGDÍJASOK
A járványügyi szabályok betartásával „programoznak” a szakszervezeti szövetség nyugdíjasai, hiszen a nehéz időkben van a legnagyobb szükség összetartásra.
zése mellett nyugdíjas tagjai ügyes-bajos dolgainak intézését is
segíti. „Segélykérvényt írunk vagy jogi tanácsot adunk, ha kell.
Fontos, hogy a tagjaink érezzék, nincsenek egyedül” – foglalta
össze az elnök.
Sárfi-Kránicz Ferenc az elmúlt időszak eseményeit sorolva kiemelte, jártak az acsaújlaki Prónay- és a szécsényi Forgách- kastélyban, népszerű volt a veresegyházi Medveotthonban tett látogatás is.
Voltak szüreti ünnepségen Kőszegen, megnézték a gyulai Almásyés a Bory-várat, de Nádasladányban a megújult Nádasdy-kastélyt
is. Szerveztek borkóstolót, bográcsoztak a soroksári arborétumban,
és a hagyományos nő- és idősek napi, valamint karácsonyi vacsorával egybekötött ünnepség is csak akkor marad el, ha muszáj: a koronavírus közbeszól.
Azért is érdemes az összetartó, egymást bajban is támogató,
több mint 650 tagot számláló közösséghez tartozni, mert idénre
több buszos kirándulást, színházlátogatást is terveznek, és a Pilates
csoport is rendületlenül működik.

Fotó: LSKE

Pesterzsébet felsőtől Soroksár felsőig például rengeteg olyan hely akad, ahol a helyiek
szinte minden nap megfordulnak, de ha
egy kicsit utánanézünk az útvonalnak, egy
egyszerű séta is új értelmet nyerhet.
Utunk során először a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő sellőivel találkoztunk,
amelyek örvénylő mozaikképként díszítik a
fürdő bejárata melletti falrészt. A Pesterzsébet és Soroksár határán élő és alkotó festőművész, Hartung Sándor nagyméretű,
üvegmozaikból készült kétalakos kompozíciója vízben táncoló sellőket ábrázol. Farokuszonyaik annyira lágyak, hogy szinte
meglibbenni, megelevenedni látszanak. Ha
innen tovább sétálunk a Vízisport utcán,
majd a Pesterzsébeti Jégcsarnok irányába
visszakanyarodunk a Helsinki út felé, akkor
a Kossuth Lajos utca elején már meg is pillanthatjuk a Kopjafák terét egy történelmi
zászlóval, amely Trianonnak állít emléket,
illetve a túloldalon azt a Székelykaput, melyet Székelykeresztúr, Bölön testvérváros
adományozott a kerületnek, Pesterzsébet várossá nyilvánításának 80 éves évfordulójára.
A kerület eredetileg a Soroksárhoz tartozó Gubacs puszta része volt, és az 1860as évektől kezdve parcellázásokat követően
alakult ki. Két telep kapott itt helyet. Az
egyik Erzsébet királyné tiszteletére az Erzsébetfalva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuthfalva lett a neve. A
két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól
és alakult önálló községgé Erzsébetfalva
néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébetfalva 1923-ban
rendezett tanácsú várossá alakult, így az elnevezése is megváltozott. 1924-től már a
Pesterzsébet nevet viselte. Az elmúlt évtizedek alatt többször is változott a neve, de
miután 1994-ben Soroksár önálló kerületté
alakult, és a XX. kerület ismét megegyezett
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az egykor önálló Erzsébetfalvával, a neve
harmadszorra is Pesterzsébet lett. A a Helsinki utat, ami mellett mi is haladtunk,
1976-1980 között építették ki irányonként
három forgalmi sávosra.

Emlékek nyomában
Mivel nem városnézés volt most a célunk,
visszasétáltunk a HÉV-megállóba, és tovább zötyögtünk a Torontál utcáig. Itt egy
rövid séta után el is értük a célunkat, a Juta-dombot, mely eredetileg Pesterzsébet és
Soroksár határában húzódó, egész dombsor volt. Ma már csak a pesterzsébeti temető felé elnyúló pereme létezik, és a családok,
a fiatal kutyasétáltatók elsősorban azzal a
területtel azonosítják, ahol a kötélpiramis
mászókás játszótér és a kutyafuttató található, illetve egy füves park, ahova szép időben piknikezni is ki lehet ülni.
Pedig a terület ennél sokkal mélyebb emlékeket őriz. Több forrásban is olvasható,
hogy az ‘56-os forradalom harci helyszínéül
szolgáló egykori homokhalmok nagy részét
azért tüntették el, hogy ne emlékeztessenek
1956-ra, a magyar honvédek hősiességére.

Kerékpár- és lovas kaland
Tovább sétálva a Helsinki úton, a régi Pesterzsébeti Papírgyár „PP” kezdőbetűs vaskerítése mellett eljutottunk a túloldalon kezdődő
Hold utcához. Nem szépítjük a dolgokat: sok
a szemét az út mentén, és az utat keresztező
vasúti felüljáró is filmbe illően baljós hangulatú. De amint átérünk ezen a részen, kinyílik a
táj. Még az ottjártunkkor szeles, hűvös napon
is olyan volt kiérni a Szigetdűlő belső útjára,
mintha egy pillanat alatt kiléptünk volna a
városból. Tíz percet sétáltunk a Duna-part
irányába, és már el is értük azt az aszfaltozott
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Memento
Egy másik emlékmű viszont nem engedni feledni a történteket. A 2017.
március 27-én felavatott, Memento
Vivere! című szobor Vizsolyi János
szobrászművész alkotása, amelyet az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére állítottak fel, a Helsinki út és
a Lenkei utca találkozásánál, az egykori harcok színteréhez közel.

kerékpárutat, ahol autó szinte egyáltalán
nem jár. Egyik részről kibiciklizhetünk a Soroksár felső HÉV-megállóig, másik irányba
pedig a Folyók útja elnevezésű, Duna menti
kerékpáros útvonalat is elérhetjük.
Utunk eddigi állomásait indulás előtt
bejelöltük magunknak a térképen. Végigjárni pedig egy kellemes kora délutánt vett
igénybe. De a nap megkoronázása az volt,
amikor a Szigetdűlő belső útján visszafelé
sétálva patanyomokra figyeltünk fel az esőtől felpuhult ösvényen. A nyomok pedig elvezettek a gazdáikhoz is. Amint később
megtudtuk, a Nyiharda Lovas Sport Klub
és Egyesület területére tévedtünk, ahol jelenleg 23 lóval találkozhatunk. Ha arra járunk, és telefonálunk egyet, a lovak örömmel fogadják a simogatást, ha pedig lovagolni szeretnénk, akkor előzetes bejelent
kezéssel kérhetünk időpontot.

„Óvatosan, magunkra és egymásra is vigyázva pezseg az élet a
pesterzsébeti nyugdíjasoknál” – mondta a járvány sújtotta időszakra utalva Sárfi-Kránicz Ferenc, a Magyar Szakszervezeti
Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezetének elnöke.
„Nem hagyjuk magunkat, de persze, van, amin változtatnunk
kellett” – tette hozzá. Biztonságosan, a szabályok betartásával
zajlanak a programok, „hiszen ilyen időszakokban van a legnagyobb szükség az összetartásra és a kikapcsolódásra is” – emelte
ki a korábbi önkormányzati képviselő.
A több mint harminc éve működő szervezet a közösségformáló, szórakoztató, kulturális és szabadidős programok szerve-

Itt lehet jelentkezni:
Személyesen:
a Csili Művelődési Központ (Baross u. 55.)
belső udvarában lévő irodában
hétfőn és csütörtökön 8-12-ig
Telefonon:
a 06-1-283-037-as számon
E-mailben:
a bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com címen.
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KULTÚRA

BARABÁS JÚLIA

KLASSZIKUSTÓL
KÖNNYŰIG
A Vajda Gipsy tíz éve

Idén már megtarthatja hagyományos tavaszköszöntő és egyben jubileumi koncertjét a pesterzsébeti zenekar.

Tizenegyedik Tavaszköszöntő, egyben a
járvány miatt elhalasztott, tízéves jubileumi
koncertjét adja a Pesterzsébeti Vajda Gipsy
Koncertzenekar március 1-jén a Csili Művelődési Központban. „Ilyenkor, ahogy a
természet megújul, mi is újdonsággal állunk elő” – mondta lapunknak Vajda Barnabás, az együttes alapítója és művészeti
vezetője. Legutóbb híres filmzenéket dolgoztak fel, most kedvelt rajzfilmek dallamai
csendülnek fel. A több mint nyolcvanperces
műsorban hallhatók lesznek többek között
a Jégvarázs, az Oroszlánkirály, A kis hableány, az Aladdin, A dzsungel könyve, a Mézga család, A rózsaszín párduc és a Hófehérke és a hét törpe legszebb dalai is.
A népszerű kerületi együttesben Vajda Barnabás mellett hegedűművész fiai és „az or-

szág legjobb cigányzenészei muzsikálnak”.
Azért hozta létre 2010-ben a zenekart,
hogy hozzájáruljon ifj. Vajda Barnabás és
Vajda Gergely zenei kiteljesedéséhez, azaz
mindenfajta zenei irányzatban jártasak legyenek. „Érzékenyen érint, hogy az édesapám és a bátyám már nem zenélhet velünk” – tartott fájdalmas sóhajtásnyi szünetet a cigányzenész. „A két szólista fiammal
könnyű dolgom van, ebben nőttek fel. Gergely nemcsak kiemelkedően tehetséges, jó
karmesterként a többieket is irányítja, az ő
hangversenymesterségének köszönhetően
tudjuk megoldani a sokszor nem egyszerű:
tudást és rengeteg munkát igénylő feladatokat” – vallotta be a büszke édesapa.
A koncerten fellép a nagyobbik fiú menyasszonya, Sayaka Kubota japán származású, Pesterzsébeten élő zongoraművész, a Fővárosi Nagycirkusz művészeinek alkalmi, öttagú zenekara és több énekes szólista is. A
hagyományos cigányzenekar eszköztárához,
amelyben a hegedű mellett cimbalom, brácsa, nagybőgő, cselló, klarinét is szerepet
kap, ezúttal basszus- és szóló gitár, szaxofon,
szintetizátor és dob is társul. „Bár mindig sokan vagyunk, most több mint húszan leszünk a színpadon. Ha mindenki egészséges
lesz” – jegyezte meg a zenekar vezetője utalva arra, hogy a próbákat is megnehezítette a
pandémia ötödik hulláma. Azt, hogy a járvány miatt nem lehetett fellépni, rosszul viselte a zenekar: „hiányzott a közönségünk,
hiszen szerencsére kölcsönösen szeretjük
egymást, mindig szűnni nem akaró a taps a
koncertek végén. Izgatottak vagyunk, két év
után ez lesz az első jelentősebb fellépésünk”
– árulta el Vajda Barnabás.

Zenében az erő
Az 1972 óta a kerületben élő zenész kisgyerekkora óta a világot járva azt tapasztalta, a
zene az ellentéteket is képes elsimítani, a
szemben álló felek lelkébe harag helyett boldogság, öröm és szeretet költözik. „Amíg tart,
megszépíti az életet, megnyugtat, különleges
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érzéssel ajándékoz meg. Az, hogy mindezt átadhatjuk, nekünk, művészeknek óriási erőt
ad. Ennek szenteltük az életünket, aminek a
komoly munka, többek között az izzasztó és
sokszor vitáktól sem mentes próbák éppen
úgy részei, mint a koncertek utáni lazítás.
Nélküle már nem is tudnék élni, kiegészíti a
család és a barátok jelentette boldogságomat” – tette hozzá a zenekar vezetője.

A hagyományos tavaszi koncerteken eljátszották a világ és a magyar zenetörténelem
legnagyobbjainak műveit, „sokfajta műsort
csináltunk már. A kerület évfordulóján például az Ezt fütyülte egész Pest és Erzsébet
című műsorunkban 1912-től a modern
tánczenéig mindent végigjátszottunk” –
idézte fel. Vajda Barnabás szereti a kihívásokat, és büszke arra, hogy meg tud felelni
az elvárásoknak. „Az elején nem mindig
vagyok benne biztos, de aztán, általában
már a hangszerelés közben kialakul, a végén pedig kiderül, ami kívülről nézve természetes: a klasszikus zenétől az operetten,
a magyar nótán és a jazzen keresztül a
könnyűzenéig bármit el tudunk játszani.”

SPORT, MOZGÁS

BARABÁS JÚLIA

SPORT, MOZGÁS

BOLDOG, AKI TÁNCOL

Fotó: rendezvenyfotozas.hu

Művészet, önkifejezés, sport és örömforrás, amit – előbb
vagy utóbb – bárki megtanulhat.

Idén huszadik alkalommal rendezték meg
január utolsó szombatján az AMITA Dance Jam táncversenyt a Csili Művelődési
Központban. Az ország minden pontjáról
érkezett táncosok – a járványügyi szabályokat betartva – forgó rendszerben léptek a
színpadra. Az egésznapos rendezvény gördülékenysége nemcsak jelentős szervezést,
de a közel 240 produkció 1100 fellépőjétől
is fegyelmezett együttműködést igényelt. Az
éppen karanténban lévők sem maradtak le,
koreográfiájuk videóit kivetítőn tekinthették meg a nézők.

„Mindenki táncoljon!”
„Évek óta azon dolgozunk, hogy a táncot
sportággá minősítsék, hiszen olyan önkifejezési mód, amely a benne összpontosuló művészet és érzések révén sokrétűen fejleszt” –
mondta Verőcei Edina, a táncverseny szervezője és a PMS Dance Hip-Hop Tánciskola és Táncszínház művészeti vezetője. A
mozgáskoordináció mellett többek között a
térlátást, a testtudatot, az állóképességet, a
memóriát és a koncentrációt is, hiszen sokszor térben és időben egyszerre kell a mozgásra, sőt még a többiekre is figyelni. Ez, a
közösségben való együttműködés empatikussá tesz, a gyerekek megtapasztalják a felelősség érzését, hiszen csapatként kell
együtt dolgozniuk. Mindezek segítik a tanu-

láskészség fejlődését. „A legjobb, hogy tánc
közben jól érzik magunkat, hiszen feltölt, javítja a közérzetet, nyitottabbá, magabiztosabbá tesz, ami az élet minden területén jól
jön, ahogy a hatására kialakuló egészséges
testtudat és énkép is” – sorolta a tánc jótékony hatásait Verőcei Edina. Az idén húszéves Pesterzsébeti Művészeti Stúdió tánciskolájában 2005 óta mindig készül egy
táncszínházi előadás is. „Igazi színházi világba csöppennek a tanítványok. Az alkotás
bonyolult folyamata és öröme kreatívvá,
fantáziadús, kiegyensúlyozott személyiséggé
formálja a gyerekeket. Megtanulják értékelni a szorgalmat, a kitartást, a szeretetet. Ezeket az emberi értéket ajándékba kapni a
táncteremben, igazi win-win helyzet. Felnőttként is. Ha sokan táncolunk, a közösség
ereje is hozzáadódik, és az igazi boldogság.
Mindenkinek ajánlom, hogy táncoljon,
amennyit csak tud, egyedül, párban, gyerekkel, buliban, a konyhában, a szobában vagy
nálunk!”– invitált a tánciskola alapítója.

Meg lehet tanulni?
Ha élvezzük, ezért aztán rendszeresen ropjuk, „nem tud más történni”: fejlődünk, de
kitartásra, mint az életben mindenhez,
szükség van a tánctanulásnál is. „Az egy dolog, hogy valaki tehetséges, hosszútávon az
megy előrébb, aki szorgalmas.” Hiába

„csak” azért kezd táncolni egy gyerek, hogy
kicsit mozogjon vagy fogyjon, ha ráérez az
ízére, járni akar. A tanmenetet a szakemberek úgy építették fel, hogy a kezdeti heti egy
edzés után egyre többször lehet menni, a
nagyobbaknak pedig, akik már ki is tudnak
teljesedni a táncban, öt-hat órájuk is van
egy héten a pesterzsébeti tánciskolában.

„Mindenkit meg lehet tanítani,
de van, akinek több időre van
szüksége, hogy ki lehessen
bontani a lelkét.”
A szakember szerint bármikor el lehet kezdeni, a PMS-ben népszerű az Anyuka hip-hop
csoport. Az idejáró gyerekek szülei – apukák
is – annyira élvezik a hangulatot, hogy nem
volt nehéz rávenni őket, hogy először karácsonyra, aztán a gálára is készítsenek műsort.
„A siker: az ováció és a tapsvihar óriási lendületet ad a nőiességüket kicsit talán éppen háttérbe szorító családanyáknak a hétköznapi
kihívásokhoz” – árulta el Verőcei Edina.
Idősebbeknek is ajánlott minél többször
táncra perdülni, mert kutatások szerint a memóriafejlesztő hatása révén hozzájárulhat az
Alzheimer-kór megjelenések késleltetéséhez.
A kerületi tánciskolában minden korosztály
számára vannak is táncórák. „A nyílt napjainkon ki lehet próbálni, melyik oktató személyisége, módszere és zenei anyaga jön be” –
mondta Verőcei Edina.

Tánc a Csiliben is
Ifjúsági társastánc-tanfolyam indult február elején, és tánctudás
és partner nélkül is folyamatosan lehet csatlakozni a Szenior
örömtánc csoportba, ahol, mint
a művelődési ház honlapján olvasható: az ötven feletti, idősödő
szervezet igényeihez illeszkednek a feladatok.

Ügyeseknek ingyen is
A tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek akár ingyen is lehetőséget kapnak a tánctanulásra, a
legügyesebb 16 év feletti növendékek pedig bekerülhetnek a PMS mentorprogramjába, amelynek
segítségével később oktatóvá is válhatnak.
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Forrás: Para Teqball

BÉLÁDI OLÍVIA

Fotó: BSI Sportiroda – Wizz Air Félmaraton

Fotó: Mapei Tour de Zalakaros

Fotó: Zengő Motorsport

VÁLTOZÁSOK KORA
A magyar parasport napja február 22. Rovatunkban
ezúttal László Attila parafutót, a Magyar Parakerékpár
válogatott kerettagját, para Teqball játékost mutatjuk be.

Az 1988-ban Kézdivásárhelyen született
László Attila 2008-ban költözött Magyarországra. Még Erdélyben szerzett szakács, felszolgáló, cukrász végzettséget, ám soha nem
dolgozott a vendéglátás világában, mert a
hétvégi és éjszakai munkavégzés nem vonzotta. Budapesten a nyomdaiparban helyezkedett el, és igen hamar, két év után vezető
pozícióban találta magát. Ő felelt a gyártásért, az anyagbeszerzésért, a grafikai előkészítésért, a munkaerő gazdálkodásért, és volt,
hogy a több tízmilliós nyomdagépeket is szerelte. A megbízható, talpraesett munkaerőért
versengtek a nyomdák, több helyen is megfordult termék- és csomagolástervezőként.
Ekkor még csak hobbiból sportolt: gokartozott, bringázott; egy nap alatt körbebiciklizte
a Balatont, és csak a busz után futott.
2015-ben, egy szórakozóhelyen találkozott azzal a brazil lánnyal, akivel hamar a
fészekrakás és a családalapítás mellett döntöttek. Feleségének megtetszett a parkos,
szellős erzsébeti közeg, így lakásbérlés
helyett a Bíró Mihály utcában vásároltak
egy kis garzont. Hét évig éltek a kerületben, amelyet a színes programok és a szolgáltatások kényelmesen elérhető közelsége
miatt megszerettek. A család bővülésével
az agglomerációba, egy kertes házba költöztek, de a gyermekeik ide járnak óvodába, illetve bölcsődébe.
A sporthoz való viszonyát balesete változtatta meg, amely 2018. június 3-án, egy
esős vasárnapon a Német Túraautó Világbajnokság magyarországi futamán történt.
Azonnal tudta, látta, hogy nagy a baj.
„Hogy fogok így a kislányommal játszani?”
– ez volt az első gondolata. Bár azonnali

ellátást kapott, mentőhelikopterrel szállították a Honvédkórházba, ahol visszavarrták a
lábfejét, az nem maradt meg. Az orvosok
úgy döntöttek: térd alatt amputálják a lábát.
A házassági évfordulóján végzett műtét
után, Attila még a kórházban azt tervezgette, mindent megcsinál, amit korábban
tudott. 11 hónappal a balesete után biciklivel megkerülte a Balatont, és a Magyar
Parakerékpár Válogatott tagjaként részt vett
a 2019-es hollandiai világbajnokságon is.
Az, hogy az eredményével nem volt elégedett, új célokat adott számára. Tagja a Kecskeméti Mozgáskorlátozott SE-nek, ahol csapattársa, Boronkay Péter kétszeres világbajnok paratriatlonista írja az edzésterveit.
A futás és a maraton ötletét egyik barátja
még a kórházi kezelések alatt vetette fel,
majd a művégtagok „szuper minősége” erősítette meg benne. Eleinte ugyan kényelmetlen és megterhelő egy ilyen, több millió
forintba kerülő karbonlábbal járni, ki akarta
próbálni, tudna-e vele futni. Az első, kislányával közös szánkózáson, 2018 telén,
művégtaggal is megtapasztalhatta a mozgás
szabadságát. Két hét alatt készült fel a Vivicitta Suhanj! egy kilométeres futamára.

„Megterhelő volt és fájt is, mégis hatalmas
sikerélmény volt.” Közben munkahelyet
váltott: az ívelt lábtenisz asztalt feltaláló
hazai vállalkozás alkalmazottja lett, ahol
egész nap mozoghat. Feladata az alsó végtagsérültek által biztonságosan játszható
para Teqball szabályainak kialakítása. Rendezvényekre jár, népszerűsíti az új sportágat, miközben gyakorol a Teq asztalon, így
ez edzésként is szolgál. Attila, akit 2020-ban
a Mapei sportnagykövetének is megválasztottak, tavaly a közösségi oldalán gyűjtötte
össze azt a több mint kétmillió forintot,
amelyből egy német gyártmányú, sport,
karbon műlábát vehetett. Ezzel nemcsak
edzeni tud, de augusztusban – mindössze
egy hónapos felkészüléssel – teljesítette a
Wizzair félmaratont is.
Maratont csak hobbiból futna, a profi
parasportban inkább a sprint távok irányába szeretne mozdulni: a paralimpián
100-200-400 méteren futna szívesen. „Nem
az a kérdés, hogy kibírom-e, inkább önmagammal való küzdelem ez, hogy vagyok-e
mentálisan annyira kitartó, hogy a technikai
nehézségek ellenére is végigcsináljam” –
fogalmazta meg a futói hitvallását Attila.

Magyar parasport nap: február 22.

2017 óta február 22-én tartják a magyar parasport napját. 1970-ben ezen a napon
alakította meg többek között Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok és
Fejes András első magyar paralimpiai éremszerző az első intézményesített sportszervezetet, a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubját, amely annak a legendás
vízilabdázónak és úszónak állított emléket, aki lábamputáltként az épek között lett
olimpiai bajnok 1932-ben és 1936-ban.
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SPORT, MOZGÁS

HIRDETŐTÁBLA

BIRKÓZÓ ÉS FITNESS
SPORTOSZTÁLY INDUL
A GYULAI ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Adóhírek
Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2022. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással
kapcsolatos tudnivalókról:
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet ideértve az egyéni vállalkozókat is, 2018.01.01-től
elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az Elektronikus Önkormányzati Portálon (OHP) keresztül lehet, ahol online
űrlapkitöltés 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
– iratokat!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell
tennünk a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás) érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A
Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon Hirdetmény útján értesülhetnek
a küldeményekről.
A Képviselő-testület helyi építmény- és telekadó rendelete a 2021. évben
nem módosult, így 2022-ben nem változott a helyi adóztatás mértéke.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2022/2023-es tanévben elindítjuk 6. Birkózó és Fitness Sportosztályunkat a
pesterzsébeti Gyulai István Általános Iskolában.
Szeretettel várunk minden leendő iskolást, aki szeret
mozogni és sportolni. Iskolánkban egy összetartó csapat
tagjává válva egészséges, szép testalkatú, fegyelmezett,
művelt fiatallá serdülhet. Európában egyedülálló sportkomplexumunkban, az ország egyik legsikeresebb csapatának és az egyik legjobb közösségének a tagja lehet.
Az ország legjobb edzőinek vezetésével magas színvonalú képzésben részesülnek azok a gyerekek, akik az ESMTK Birkózó-Fitness Sportosztályba felvételt nyernek. A
délutáni edzések az iskolaotthonos napirendhez igazodnak. A tanulók szellemi fejlődését kiváló pedagógusok, a
gyerekbarát környezetet pedig a XXI. századnak megfelelően felszerelt tanterem biztosítja.
ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDNAK:
KLIMENT LÁSZLÓ  – 06-70/618-1486
– ESMTK Birkózó Szakosztály szakedzője
KAIZINGER ÁGNES – 06-70/775-6183
– ESMTK Fitness Szakosztály vezetője
E-MAIL-en az esmtk@esmtkbirkozas.hu címen lehet
érdeklődni.
A 2022/2023-as tanévben induló sportosztállyal kapcsolatos egyéb információkért kérjük olvassák el a szülők
részére készített kiadványunkat, vagy keressék fel honlapunkat: www.esmtkbirkozas.hu

Legyenek Önök is Magyarország
legjobb csapatának tagjai!
Losonczi Ottó
ESMTK Birkózó
Szakosztály Elnöke
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Kaizinger Ágnes
ESMTK Fitness
Szakosztály Vezetője
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ÉPÍTMÉNYADÓ:
A helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2. Az építményadó esetében az adó tárgya a
lakás és a nem lakás célú épület, épületrész. A magánszemély adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt építményadó vonatkozásában adófizetési kötelezettség nem terheli. A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú
építmények közül mentes a valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve
közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik.
TELEKADÓ:
A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi
mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott
EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a
magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.
Az építmény- és telekadóról adószámla kivonatot, csekket február hónapban küldünk az adóalanyok részére. Az adót két részletben, 2022. március 16. és
2022. szeptember 15-ig kell megfizetni.
GÉPJÁRMŰADÓ:
A gépjárműadóról szóló törvény módosítása alapján 2021. január 1-től a belföldi
gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni, melyről február hónapban küldünk egyenlegértesítőt!
TALAJTERHELÉSI DÍJ:
A talajterhelési díj bevallását a 2021. évi vízfogyasztásról 2022. március 31ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők
részére.
EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓ:
Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság
felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.
A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni!
A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségáltalánya minden esetben 5.000,- Ft.
A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. 2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.
Magánszemélyek részére az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok
oldalról.
Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 26.), vagy telefonon a
következő számokon:
Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1261, 1265,
Gépjárműadó: 283-0640/1264
Talajterhelési díj: 283-0640/1261, 1264
Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály Adócsoportja

HIRDETŐTÁBLA

FSZEK Bíró Mihály
utcai könyvtár
Programjaink:
március 2. szerda 17 óra Kézműves Kuckó
március 16. szerda 17 óra Kerekítő foglalkozás
március 16. szerda 17 óra Színes ötletek klubja
március 30. szerda 17 óra Papírszínház (Békakirály)
Kiállítások:
Tárlóinkban Oravecz György grafikái
magyar írókról
Galériánkban Nagy Ferencné festményei
Programjaink védettségi igazolvánnyal és
előzetes regisztrációval látogathatóak.
Megértésüket köszönjük!
1203 Bp, Bíró Mihály u. 7.
Tel.: 283-0872, e-mail: fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly,
www.facebook.com/fszek20
Újdonságaink: moly.hu oldalon

SZÍNES DIPLOMA PEDAGÓGUSOKNAK
Pesterzsébet Önkormányzata 2022-ben is megemlékezik a jubiláló pedagógusokról. A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik
ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.
A kérelmet 2022. március 4-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 2022. március 4-ig,
postai úton vagy telefonon előre egyeztetett időpont esetén
személyesen történhet az alábbi címre:
Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztálya
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földiszint 12. Bartáné Vass Angéla
közművelődési referens Tel: 06-1-289-2571/1122 mellék).
Schmidtné Buda Andrea
osztályvezető

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872,
Email: fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly
Kedves Olvasóink!
Programjaink védettségi igazolvánnyal és előzetes regisztrációval
látogathatóak. Kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése
és a távolságtartás. Megértésüket köszönjük!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk március 14-15-én zárva lesz!
KÉZMŰVES KUCKÓ: minden hónap első szerdáján kézműves foglalkozásra
várjuk a gyerekeket. Március 2-án, szerdán, 17 órakor korallfát fogunk készíteni.
KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS: A legkisebbeket és szüleiket várjuk játékos
foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett vezetővel március 16-án, szerdán,
17 órakor!
SZÍNES ÖTLETEK: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk Frisch Tünde
kreatív kézműves foglalkozását március 16-án, szerdán, 17 órakor!
PAPÍRSZÍNHÁZ: új programunkon minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor
mesével várjuk a gyerekeket. Március 30-án a Békakirály történetét adjuk elő.
KIÁLLÍTÁS: Galériánkban Oravecz György magyar írókról készült grafikáit, tárlónkba pedig Nagy Ferencné festménykiállítását tekinthetik meg. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!
KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára havonta egyszer házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék, ha szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat!
Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Aktuális információkat honlapunkon találnak: www.fszek.hu/biromihaly
Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk Önöket: www.facebook.com/fszek20
Újdonságainkat kéthetente a www.moly.hu oldalon találják, ha rákeresnek a nevünkre!

JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület lakosságát,
tegyenek ajánlásokat

„AZ ÉV SPORTOLÓJA”,
és az

„AZ ÉV EDZŐJE, AZ ÉV SPORTVEZETŐJE”
kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja,
hogy a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit,
edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse.
A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat.
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési dátumát,
lakcímét, sportágát, sportegyesületének nevét, az „Év Sportolója”
javaslat esetében a sportszövetségek által kiadott,
az előző évi eredményekről szóló igazolást.

A jelölések határideje: 2022. március 1.
A jelöléseket írásban e-mailen és postai úton, papíralapon várjuk
a Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.
Polgármesteri Titkárság és a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.
Szabados Ákos polgármester
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REJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS

1

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással.
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás.
Minõségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998)
Csapó György. Tel.: 06 31/780 6430, 06 1/229 5694, festesma.iwk.hu

2

3
5

4
6
7

8

VILLANYSZERELÉS, HIBAKERESÉS, VILLANYBOJLEREK
vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Tel.: 061/260 70 90, Mobil: 0630/296 55 90
MEGOLDÁS DÉLPESTI GYORSSZERVIZ. Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia!
XX. Mártírok 218. Ny: H-P:8-17.,
285 3488, 06 30/950 1717, www.megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is.
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 06 70/519 2470, email:szerviz@szerviz.info
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RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 06-1-283-1779
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

1201 Budapest, Klapka u. 48.
Tel.: 06-1-284-7324
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Neményi Lili emlékszoba

Czétényi Vilmos
festőművész kiállítása

A helytörténeti kiállítás felújítás miatt zárva.

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs
kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06 20/264 7752

VÍZSZINTES:
3. Kodály Zoltán daljátéka
8. A karneváli időszak hagyományos magyar neve
10. Agatha Christie híres nyomozója
FÜGGŐLEGES:
1. Az idei téli olimpia helyszíne
2.	A kovácsmesterség és a tűz istene a görög mitológiában
4. Bosznia-Hercegovina fővárosa.
5. Tavaszváró, téltemető népszokás a Mohácson
6. „A nagy mesemondó”
7. A finn nemzeti eposz
9.	Pengetéssel és fúvással megszólaltatott egyszerű hangszer
A JANUÁRI SZÁM HELYES VÁLASZAI:
VÍZSZINTES: 5. szalagos, 7.rubin, 9. Rio de Janeiro, 10. Karintia
FÜGGŐLEGES: 1. mángold, 2. Piszkos Fred, 3. Máthé Dominik,
4. Karancslapujtő, 6. tigris, 8. kovász

Tisztelt Pesterzsébetiek!

DR. HILLER ISTVÁN
Pesterzsébet és Kispest
országgyűlési képviselője,
az Országgyűlés alelnöke
következő fogadóóráját

2022. március 3-án, 17 órai
kezdéssel tartja, a járványra
tekintettel telefonon.
Aki előzetesen bejelentkezik
a 06 1 211 3307-es telefonszámon,
ebben az időben várhatja a visszahívását.
Az önkormányzati képviselők fogadóórájának időpontjai:
www.pesterzsebet.hu/onkormanyzat/kepviselok/

PESTERZSÉBET 2022. február 24.

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, HÁZSZÁMTÁBLÁK,
NÉVTÁBLÁK. Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra stb.
Lézergravírozás, bélyegzőkészítés.
06 20/920 9981; 283 5901, www.ringtexbolt.hu/reklam/

VEGYES
Fiatal értelmiségi házaspár ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNE.
Keressen bizalommal: 06 70/252 4897
Megbízható, értelmiségi családfő (HBOT terapeuta) keres Budapesten, Buda
környékén HAVI ÉLETJÁRADÉKÉRT CSERÉBE INGATLANT.
További részletekért kérem hívjon: 06 1/300 9298.

ÁLLÁS
Csepeli élelmiszeripari üzemünkbe keresünk KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat. Fizetés nettó 240.000 Ft + juttatások.
Jelentkezni a +36 30/242 1176 telefonszámon lehet.

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT vállalom
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon:06 20/980 3957

Hirdetésfelvétel:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu

Rátkay Endre
festőművész kiállítása

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

„Egyszer volt hol nem volt…”
Polgár Ernő Ferenc emlékkiállítás
2021. OKTÓBER 13.
– 2022.ÁPRILIS 30.

TETŐDOKTOR. Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás,
bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák is:
+36 70/757 5455
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

www. pesterzsebetimuzeum.hu
info@pesterzsebetimuzeum.eu

Gaál Imre
festőművész kiállítása
Mozitörténeti kiállítás

GAÁL IMRE GALÉRIA
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. / Tel.: 06-1-283-0031 / Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
Szabadtéri szoborkert

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

„Úton”
Árvay Zolta és
Sándor József Attila
festőművészek kiállítása
2022. JANUÁR 19. – FEBRUÁR 26.

Gulyás László
festő- és grafikusművész
kiállítása
2022. JANUÁR 26. – FEBRUÁR 26.

„Tájnapló”
Skoda Éva
festőművész kiállítása
2022. MÁRCIUS 9. – ÁPRILIS 16.

„Végtelen színjáték”
Sárkány Győző Ferenczy
Noémi-díjas grafikusművész,
Érdemes művész kiállítása
2022. MÁRCIUS 16. – ÁPRILIS 16.

Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Tájnapló – Skoda Éva festőművész kiállítása / Végtelen színjáték – Sárkány Győző grafikusművész kiállítása

Emlékezzünk 1848. március 15-re
Időpont: 2022. március 11. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: Városháza előtti tér (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1.)
Közreműködnek:
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész
Csézy Zoltán zongoraművész
Gazda Bence hegedűművész
Mindenkit szeretettel vár
Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere
Kérjük a mindenkori járványügyi szabályok szigorú betartását! Az aktuális járványügyi szabályok függvényében a programváltoztatás jogát fenntartjuk!

