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„MARADJ OTTHON!!!”
Minden időskorú, különösen a 70 év feletti lakosainkat ismételten és

nyomatékosan kérem arra, hogy otthonukat ne hagyják el!
A következő időszak átvészeléséhez feltétlenül szükséges dolgokat
a családtagok, barátok, ismerősök segítségével szerezzék be!
Rizikót ne vállaljanak, mert ezzel nem csak magukat,
hanem szeretteiket és tágabb környezetüket is veszélybe sodorják!
Amennyiben segítséget egyáltalán nem tudnak a környezetüktől igénybe venni, a 70 év felettiek
számára kötelező ellátást nyújtunk, a már közölt elérhetőségeken (kérem, figyeljék postaládáikat is)!
Dolgozóink ott rögzítik az alapvető létfenntartáshoz szükséges igényeiket (élelem, tisztálkodás,
gyógyszerek) és szervezett módon, kapacitásuk szerint amint tudják, eljuttatják azokat Önöknek.
Játszótereket, parkokat, egyéb közösségi tereket
unokákkal, ismerősökkel és egyedül se látogassanak!

Otthonukban is kerüljék a testi kontaktust egymással, unokáikkal,

felnőttkorú gyermekeikkel is, csak így előzhető meg a fertőzés!
Türelemmel és fegyelmezett magatartással hamarabb visszatérhet életünk a régi kerékvágásba!
Tegyék meg mindezt magukért, egymásért, családjukért és valamennyiünk egészségéért!
Ha betartják azt az egyszerű szabályt, hogy nem hagyják el otthonukat,
gyorsabban elmúlhat a veszélyhelyzet!
Olvassák el alaposan a koronavírussal kapcsolatos szóróanyagokat, közleményeket,
tájékoztatókat, kísérjék figyelemmel a híradásokat és kövessék az ezekben foglalt előírásokat!
Ne feledjék: a veszélyhelyzetben sincsenek egyedül, de ha elhagyják otthonukat, nem tudjuk
megóvni sem Önöket, sem a többi lakosunkat a fertőzéstől!

„MARADJ OTTHON!!!”

Szabados Ákos polgármester

Folyamatosan frissülő információk a koronavírusról
Pesterzsébet Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Önök
naprakész és hiteles tájékoztatását a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról és az aktuális helyzetről.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat működtet a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében:
0680/277 455, 0680/277 456.
A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában
elérhetők.
A telefonszámok mobil- és vezetékes telefonról is egyaránt tárcsázhatók. A telefonvonalakon szakemberek adnak információt.
Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a
zöld számokat, ha az NNK lenti weboldalain nem kapnak megfelelő
választ a kérdéseikre.
Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk
elérhetők az alábbi oldalakról:
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https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/
koronavirus
és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.
Pesterzsébet hivatalos weboldalán (https://pesterzsebet.hu/
koronavirus/) és hivatalos Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat/)
is elérhetővé tesszük az aktuális tudnivalókat, tájékoztatásokat.

MARADJ OTTHON!
Kérem, saját maguk és mások
egészsége érdekében csak a legszükségesebb esetben hagyják el
otthonukat, az idősek pedig egyáltalán ne hagyják el lakásukat!
Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

Az oldalon található információk a március 20-ai állapotot tükrözik
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„Ez a járvány jó gyakorlat az emberiségnek,
hogy figyeljünk a másikra”
Március 4-én jelent meg hazánkban az első koronavírusos megbetegedés, március 20-án pedig 85 fertőzöttet tartottak számon hivatalosan. Az sem megnyugtató, ami a szomszédos országokban tapasztalható; március 10-én teljes Olaszországot lezárták, Németországban, Franciaországban és Spanyolországban is ugrásszerűen nőnek az esetszámok. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint hazánk sem tudja elkerülni a járványt,
ugyanakkor ha a rettegés helyett inkább odafigyelünk magunkra
és a másikra, máris rengeteget tettünk a vírus terjedésének megakadályozásáért.
– A koronavírussal kapcsolatos hírek hallatán két jellemző reakciót tapasztalhatunk, az
egyik a pánik, a másik a legyintés. Vannak, akik „világvége”
hangulatot jósolnak, míg mások teljesen elbagatellizálják
a járványt, és azt mondják, az
influenza ennél sokkal komolyabb. Milyen veszélyei vannak
az ilyen reakcióknak?
– Két végletről van szó, így
egyik sem jó. Fölösleges az új betegséget elbagatellizálni, hiszen
nem véletlenül veszi komolyan
az Egészségügyi Világszervezet és
mindenki más. Ugyanakkor rettegni is fölösleges, mert az aztán
nem vezet sehova. Azt gondolom, ha az emberek értik, hogy
mi történik és hogyan, akkor kicsit jobban át tudják vészelni
ezt az egyébként elkerülhetetlen
helyzetet.
– Akkor mi a helyes hozzáállás? Hogyan kell ezt az embernek magában kezelnie?
– Lényeges, hogy az ember
egyéni szinten hogyan éli meg ezt
a helyzetet, ugyanakkor nagyon
fontos társadalmi érdek, hogy legyőzzük ezt a járványt. Amihez az
kell, hogy figyeljünk nagyon magunkra és egymásra. Ami a médiában mostanában rengetegszer
elhangzik, az mind igaz, segíthet,
és bízzunk benne, hogy hamar túl
leszünk ezen. Sokszor mossunk
kezet, ne piszkáljuk az arcunkat, ne tüsszögjünk és köhögjünk
a levegőbe, egymásra, lehetőség
szerint kerüljük a társas érintkezést, a puszit, a kézfogást, a nagyobb tömegeket. Persze azt is
tudni kell: attól, hogy kezet mosunk, még nem kerülhetjük el a

betegséget, hiszen légúton terjedő vírusról van szó.
– Hogyan védheti meg az
ember a családtagjait?
– Kutatásokból kiderült, hogy házon belül
egymás megfertőződésére hatszoros esély van,
ezért otthon is vannak
teendők. Ha hazaértünk,
kézmosás után töröljük
le fertőtlenítős kendővel
a kilincseket, a csapot,
a kapcsolókat, és minden olyan felületet, amit
gyakran megérintünk. Ez
a megelőzés szempontjából nagyon lényeges, és
egyébként nemcsak a koronavírus, hanem minden más, cseppfertőzéssel
terjedő betegségek miatt is. Éppen ezek az apró dolgok
előzhetik meg a vírus durva terjedését.
– Már tudjuk, hogy a gyerekek is hordozzák a koronavírust, azonban olyan enyhe tüneteket produkálnak, amelyek
alapján a legtöbbször ki sem derül, hogy fertőzöttek. Mit tehet
a felelős szülő, aki meg akarja
óvni az idős, beteg családtagokat?
– A felelős szülő ne rettegjen,
figyelje a gyerekét és a híreket.
Hazánkban is eljött az a pont,
hogy bezárták az iskolákat, hiszen ez mindenki érdeke. Ebben
a helyzetben nagyon fontos volna, hogy mindenki észnél legyen,
és tényleg azt csinálja, amit kell.
– Azt is lehet hallani, hogy
a jó idő beköszöntével csökkeni fog a vírus terjedése. Ebben
bízhatunk?

– Az ember ilyenkor minden
reményt keltő hírbe kapaszkodik, de ezt még nem tudjuk. Erre
mért adat még nincsen, olyan tanulmány született a témában,
ami úgynevezett fehérjemodellezésen alapul, és ebből az derül
ki, hogy érintheti a meleg a vírust. Azonban ha ez igaz is lesz,
ez maximum segíteni fogja a védekezést. Nem azt jelenti majd,
hogy egyáltalán nem terjed a vírus, csak legfeljebb rosszabbul fog
terjedni. A járvánnyal akkor is
meg kell küzdenünk, ahogy most

a busz. Amit tehetünk az egyén
szintjén, hogy nem tüsszentjük
le a kapaszkodókat, mert az nem
túl udvarias és felelősségteli gesztus. Ha pedig hazaérkeztünk,
azonnal és alaposan kezet mosunk. Azt gondolom, ez a járvány
jó gyakorlat az emberiségnek,
hogy figyeljünk a másikra.
– A nyári nyaralást betervezhetjük?
– A helyzet napi szinten változik itthon is, de nem tudjuk,
hogy meddig terjed a vírus, milyen lesz a tér-időbelisége. Annyi

is tesszük, a meleg biztosan nem
fogja megoldani a helyzetet.
– Akkor mi oldja meg?
– Sok minden egyszerre. A
járványügyi intézkedések, a szerencse, a meleg idő, az ellenszerek együtt.
– Ön szerint mennyire lehet
Magyarországon megállítani a
vírus terjedését? Vagy mi is európai gócponttá válunk?
– Ahogy egyre több gócpont
alakul ki, azok facilitálják a többit is, úgyhogy, bár ezt nehéz
megjósolni, sajnos egyre nagyobb
esély van rá.
– Azok közül, akik nem tudják megoldani az otthoni munkát, sokan tömegközlekedési eszközzel járnak, az ingázók
távolsági buszokkal, HÉV-vel.
Ezekkel mi a helyzet?
– Egyelőre ez nem baj, és nyilván, ha baj lesz, nem fog járni az

az ismeretlen tényező, hogy ezt
még becsülni sem tudnám.
– Miközben az európai esetszámok minden országban
drasztikusan emelkednek, Kínában bejelentették, hogy elmúlt a járvány…
– Igen, mert ott meg tudták
csinálni, hogy mindent meg- és
leállítottak. Most gondoljunk Európára, ami gyakorlatilag egy Kína
határügyileg és embermozgás
szempontjából, viszont itt minden országnak saját intézkedési
terve, hivatala van. A mi hátrányunk most az, hogy nincs egy jól
központosított, valóban jogokkal
rendelkező járványügyi páneurópai hatóság, amely egyidejűleg lezárhatna például 3-4 gócpontot
3-4 különböző országban. Emiatt
és ilyen szempontból Európa jobb
terepe a vírusnak, mint Kína volt.
Szkotniczky Andrea
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Szünetel a személyes ügyfélfogadás
Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
A koronavírus kapcsán elrendelt országos veszélyhelyzet
miatt, az Önök iránt érzett felelősség
és a megelőző óvatosság jegyében
a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás
március 16-tól (visszavonásig) szünetel.

Tisztelt Pesterzsébeti Időskorúak!
Az új koronavírus okozta fertőzés az időskorú személyeknél fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat, ezért a
46/2020. (III.16.) Korm. rendeletben a Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy otthonukat ne hagyják el.
Önkormányzatunk nem hagy magára egyetlen pesterzsébeti lakost
sem, és kiemelten gondoskodik az időskorú személyekről. A Korm.
rendelet a 70 év feletti, segítségre szoruló időskorúakról való gondoskodást a polgármester kötelezettségévé teszi. Ehhez az szükséges, hogy Önök otthonukban maradjanak és tájékoztassák Önkormányzatunkat ellátási igényükről.
Az ellátási igényt itt jelezhetik:
Vezetékes telefonszámok:
(06/1) 283-0283, (06/1) 286-3048
Mobil telefonszámok:
06/20/515-1047, 06/20/514-8327
E-mail: idos@pesterzsebet.hu
Kérjük Önöket, hogy az otthonmaradás szükségességét vegyék
komolyan, ezzel is hozzájárulva saját maguk és embertársaik
egészségéhez, megóvásához! Amennyiben otthonukban segítségre
szorulnak, ezt jelezzék felénk a fenti elérhetőségeken!
Szabados Ákos polgármester

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatallal
kizárólag telefonon, vagy e-mailben szíveskedjenek felvenni
a kapcsolatot, beadványaikat természetesen postai úton is
eljuttathatják részünkre. Ha ügyfélkapuval rendelkeznek,
bizonyos ügytípusokat elektronikusan is intézhetnek.
Központi elérhetőségeink az alábbiak:
Postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.
Telefon: (+36/1) 283-0640
E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
Honlap: www.pesterzsebet.hu
Az elektronikusan intézhető ügyeket és az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat, osztályaink
telefonos és e-mailes elérhetőségeit honlapunkon
megtalálják (https://pesterzsebet.hu/kapcsolat/, https://
pesterzsebet.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/).
Megértésüket és szíves együttműködésüket, türelmüket
magam és valamennyi kollégám nevében előre is köszönöm!
Tisztelettel:dr. Demjanovich Orsolya jegyző

Fokozottan figyeljünk környezetünkre!
A szemét szétszórása, illegális hulladékok közterületre
való kidobása eddig is komoly fertőzésveszélyt jelentett
a kerületben élők számára. Növeli a bakteriális, vírusos
megbetegedések kockázatát.
Hogyan tudunk mi is tenni saját magunk, családunk
és a környezetünkben élők egészségéért?
Visszaszorítani a járványok, vírusok terjedését?
Fokozottan figyeljünk környezetünkre!
Ne pakoljuk, ne dobáljuk szét a hulladékot!
A háztartási szemetet semmiféleképpen se rakjuk közterületi
szemetes edényekbe, azokat a lakóházak
szemetes kukáiba szabad csak bedobni!
Szociális Foglalkoztató
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Bezárt a jódos-sós fürdő
Budapest főpolgármestere elrendelte a budapesti gyógyfürdők
azonnali bezárását, így a
PESTERZSÉBETI JÓDOS SÓS GYÓGY ÉS
STRANDFÜRDŐ
2020. március 15-től határozatlan ideig zárva tart.
Folyamatosan frissülő információk a koronavírusrólAz újranyitást
követően, amelyről hirdetményben tájékoztatjuk a lakosságot,
valamennyi vendéget visszavárják.
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Néma koszorúzás nemzeti ünnepünkön

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A kialakult helyzetre tekintettel elmaradt Pesterzsébet Önkormányzatának ünnepi megemlékezése. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt néma
koszorúzással emlékeztek az önkormányzat, helyi pártok és civil szervezetek
vezetői, képviselői március 13-án a Kossuth szobornál.
y.

Hogyan kerül a bolgár paradicsom
az asztalra?
A bolgárkertészeknek köszönhetjük a paradicsom és a paprika elterjedését Magyarországon, ők a törököktől tanulták el a kertészkedés
alapjait, de mivel Bulgáriában kevés
volt a földterület, külföldi terjeszkedésre kényszerültek, így jutottak el
a XlX. század végén hozzánk is. A
Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Ön-

kormányzat (PBNÖ) az anyaönkormányzattal együttműködve paradicsompalántákkal látja majd el a kerületi közösségi kerteket, óvodákat,
iskolákat, valamint a lakosságot. A
PBNÖ ezzel az akcióval szeretné biztatni a kerület lakosságát, hogy saját
maga által termelt egészséges fajtákat
fogyasszon.
z.

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás?
Illegális szemételhelyezésnek vagy
szabálytalan parkolásnak szemtanúja?
Rendszeresen találkozik rossz állapotú,
régóta egy helyen parkoló gépjárművel?
Bármilyen más szabálytalanságot
észlel a közterületeken?
Hívja Pesterzsébet Önkormányzatának
Rendvédelmi Osztályát
a hét bármely napján,
éjjel-nappal a 061/289 25 08-as,
vagy a 0620/255 58 42-es
telefonszámon!

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!
A Pesterzsébeti Polgárőrség várja
a 18. életévüket betöltött, büntetlen
előéletű magyar állampolgárok
jelentkezését, akik önkéntes
munkával hozzájárulnának kerületünk
biztonágosabbá tételéhez, valamint tenni
szeretnének közvetlen környezetükért.
Információ, jelentkezés a pesterzsebeti.
polgarorseg@gmail.com e-mail címen vagy a
0670/329 95 06-os
telefonszámon.
Honlap: polgarorseg20.hu

Pesterzsébet | 2020. március 26.

8

MOZAIK

Hobo a Gulágon

Báloztak a vállalkozók

Földes László Hobo az oroszországi Permben működött 36-os tábor foglyainak
helyszínen gyűjtött írásos üzeneteiből, rövid szövegeiből alkotott szívszorító zenés színdarabot, amelyben újra életre keltek az elhurcoltak szavai, megelevenedtek érzéseik és fájdalmaik. A Hobo a Gulágon című darabbal emlékezett Pesterzsébet Önkormányzata a kommunizmus áldozataira február 25-én a Csili Művelődési Központban.
– A mai napon azzal tudunk emlékezni az áldozatokra, hogy jól építjük jelenlegi társadalmunkat, környezetünket, óvjuk embertársainkat, szomszédainkat,
barátainkat, családtagjainkat, akiktől azt várjuk, hogy ne szenvedjük el ismét
azokat a borzalmakat, amikre a mai napon is emlékszünk – fogalmazott a műsor
előtti beszédében Nemes László alpolgármester.
y.a.

Huszadik alkalommal rendezte meg a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja Pesterzsébet Önkormányzata támogatásával a
Vállalkozók Bálját.
A március 7-ei eseményen a pesterzsébeti és a
szomszédos kerületek vállalkozói töltöttek el együtt
egy hangulatos estét. A zenéről a Standard Pasik zenekar gondoskodott, fellépett Szegedi Dóra operett
primadonna és Virágh József operett bonviván.
A bálon a hagyományoknak megfelelően tombola is volt, melyen – a vállalkozók felajánlásainak köszönhetően – értékes nyeremények leltek gazdára.
s.z.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Jubileumi tavaszköszöntő koncert

Közterületi fák
bejelentése

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Március 3-án immár
10. alkalommal tartotta a Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar
tavaszköszöntő koncertjét Pesterzsébet Önkormányzata támogatásával.
A Csili Művelődési Köz-

pontban rendezett ingyenes rendezvényen klasszikus zenei művek mellett
híres filmslágerek betétdalait hallhatták a vendégek. Az együttes meghívására vendégművészek is felléptek a szín-
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padon, Füredi Nikolett,
Horváth Zsófia, Kollányi
Zsuzsi, Pánczél Klaudia,
Sayaka Kubota, Buch Tibor, Szentmártoni Norman és Takács Nikolas
produkcióit is élvezhette
a nagyközönség.
y.

Kedves Lakók!
Köszönjük, hogy a fák sorsát ennyire szívükön viselik! Kérjük, hogy csak abban az esetben jelentsék
be a közterületi fákat, ha azok valóban balesetveszélyesek. Például amikor állékonyságuk váratlanul
megváltozott, kimozdult, megdőlt, esetleg ága leszakadt. A légvezetékek űrszelvényének kialakítása bejelentés nélkül is folyamatos lesz. Középtávú célkitűzésünk, hogy utcáról utcára szisztematikusan haladva minden fa ápolása sorra kerüljön. Az eddig
bejelentett közterületi fákat megnézzük, szükséges
ápolásukat elvégezzük. Számítunk továbbra is segítő együttműködésükre!
Városgazdálkodási Osztály

INTERJÚ
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„Szeretnénk tegező viszonyba kerülni a lakossággal”

– Milyen célkitűzéseket fogalmazott meg alpolgármesterré választása után?
– Frakciótársaimmal azt a
célt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk tegező viszonyba kerülni a lakossággal. Ez persze nem
illetlenséget jelent, hanem azt,
hogy közvetlen, napi, „szomszédi” kapcsolatot alakítsunk ki az
itt élőkkel. Ez egyrészt segít minket a döntésben, ami azért nagyon fontos, mert úgy gondoljuk,
hogy a döntéselőkészítő folyamatokba egyre jobban be kell vonni
a lakosságot. Ennek a törekvésnek október óta látható nyomai
is vannak, a legismertebb közösségi portálon kifejezetten azért
jelentünk meg, hogy az itt élőktől napi benyomásokat kapjunk.
A legfrissebb példa erre, hogy
megkérdeztük a lakosságot, hová
szeretnének új wifit a kerületben.
A felkínált lehetőségek mellett
lehetőségük volt új helyszíneket
is megjelölni, amiket a döntésnél
szintén figyelembe vettünk.
A kétoldali kommunikáció
azért is fontos, hogy a már meglévő, egyoldalú csatornákon kívül
– mint például a honlap és az újság – ne csak értesítsük az itt élőket a döntésekről, hanem arról
is tájékoztassuk őket, mit jelent
számukra az adott döntés, az miért született meg. Jó példa erre a
járdák állapota, ami köztudottan
hagy kívánnivalót maga után. Az
önkormányzat évről évre kilométerekben mérhetően végez járdafelújításokat, azonban sokan erről nem tudnak, hiszen gyakran
csak a megszokott útvonalaikon
közlekednek, így ott veszik észre
a változást.
A lakosság véleményének kikérése és megfelelő tájékoztatása azért is fontos, mert az önkormányzat közpénzből gazdálkodik,

az itt élők befizetett adóforintjainak felhasználásával végez felújításokat, beruházásokat. Persze
még így is előfordulhat, hogy születnek rossz döntések, de
akkor is érezhetjük, hogy
az közösségi döntés volt,
amit az adott pillanatban
elérhető információk birtokában, illetve a többség
véleményének figyelembe
vételével hoztunk meg.
– A közrend és a közbiztonság az egyik olyan
terület, ami leginkább
foglalkoztatja a lakosságot, ebben pedig kiemelt
szerepe van a Rendvédelmi Osztálynak.
– A közterület-felügyeletnek az a kellemetlen része, amikor szabálytalanság miatt minket, lakosokat büntetnek meg.
Ennek kapcsán szeretném
hangsúlyozni: bármilyen
híreszteléssel ellentétben a szabálysértési bírságok nem a kerülethez, hanem a központi költségvetésbe folynak be, így az önkormányzatnak semmiféle anyagi érdeke nincs a szabálysértési
büntetések kiszabásában.
Annak, hogy az önkormányzat 2016-ban létrehozta a Rendvédelmi Osztályt, több előnye is
van. Egyrészt helyben vannak,
a Kossuth Lajos utca 22. szám
alatt, így könnyen és gyorsan eljutnak a kerületben bárhová,
másrészt a korábbinál több közterület-felügyelő járja a kerület
utcáit, ma már – az ünnepnapok
kivételével – éjjel-nappal. A nap
24 órájában hívhatók a 0620/255
58 42-es telefonszámon.
A múlt hónapban elfogadott
költségvetés lehetőséget biztosít a létszám öt fővel való bővítésére, amit a terveink szerint az

év második felében újabb öt fővel növelünk.
A folyamatos jelenlétnek látható eredményei vannak, amelyek elérésében nagy segítséget
jelentenek a térfigyelő kamerák
is. Ezek bővítése szintén szerepel
a 2020-as költségvetésben.
Tapasztalataink szerint a
rendvédelem nem csak a lakosok
biztonságérzetét növeli. Az emberek szeretik, ha rend van körülöttük, és bár rosszul veszik, amikor őket bírságolják meg, a köz-

si lehetőségek azok, amelyek az
itt élőket jobban érdeklik. Számolhatunk az ilyen jellegű létesítmények számának bővülésével?
– Azon felül, hogy a kerületi általános iskolák tornatermeit bárki kibérelheti, pályáztunk
többször is futópályák és szabadtéri fitness parkok létesítésére.
Terveink között szerepel ezek
számának bővítése, az egyik potenciális helyszín a Tátra téri
park. Mivel eddig sajnos nem

terület-felügyelőktől elvárják,
hogy rendet tartsanak, és ha más
követ el szabálytalanságot, az ellen példásan lépjenek fel.
– Az informatika kevésbé
látványos terület, ugyanakkor a
fejlesztések hasznát az itt élők
is élvezhetik.
– A lakosság valóban általában csak akkor veszi észre az informatikában bekövetkező változásokat, ha lehetőségük nyílik több területen az elektronikus ügyintézésre, vagy ha a polgármesteri hivatal munkája gyorsabb lesz. Ami viszont egyértelműen látható, az az, hogy a kerületben hogyan próbáljuk az informatikát felhasználni, ilyen például a már említett, egyre több
helyen elérhetővé váló ingyenes
wifi hálózat.
– A sporton belül is a tömeg-, vagy szabadidős sportolá-

nyertünk központi pályázaton,
saját forrásból igyekszünk erre
pénzt biztosítani. A helyszínek
kijelölésénél szintén számítunk
majd a lakosok segítségére.
– A környezetvédelem ma
már sokaknál egybemosódik a
klímavédelemmel. Ez valóban
így van?
– Azt gondolom, az emberek
a hétköznapokban sokkal inkább olyan dolgokról beszélgetnek, amik közvetlenül érintik
őket, és maguk is látják, hogy
belátható időn belül hatással lehet az életükre. Ilyen például a
műanyag zacskók megszüntetésének témája, hiszen egy ideig el
lehet fedni a szeméthegyeket, de
azok egyre több területet vesznek el, ezért jól tudjuk, hogy ebben az ügyben is mindenképpen
lépni kell.
Sz. A.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Nemes Lászlót, aki az előző ciklusban társadalmi megbízatású alpolgármesterként tevékenykedett, ősztől főállású alpolgármesternek választotta a képviselő-testület. Ezzel lehetőséget kapott arra
is, hogy a korábbinál több terület kerüljön a hatáskörébe, így ma
már ő a felelős a rendvédelmi, a sport, az informatikai és a környezetvédelmi ügyekért. Szerinte a legfontosabb, hogy megvalósuljon
a lakosságközeli önkormányzatiság, azaz az itt élőknek, amellett,
hogy beleszólást kapjanak egyes döntésekbe, rálátásuk is legyen a
folyamatokra.
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Igényelhető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Teri néni, miért gondolta,
hogy szüksége van a jelzőkészülékre?
– Állandóan elestem az otthonomban, és volt, mikor másfél napig feküdtem a földön, mire
megtalált az unokám. A földön
aludtam, enni-inni nem tudtam.
– Kért már segítséget a készüléken keresztül?
– Többször volt, hogy elestem, és megnyomtam a gombot,
fél órán belül segítettek rajtam.
– Tudná ajánlani másnak is,
és miért?
– Aki egyedül él és gyakran elesik, annak mindenképpen ajánlom. Megnyugtató, hogy bármikor
tudok segítséget hívni.
sz.
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) immár
15 éve, 2005 óta biztosít a szociális alapszolgáltatások körében jelzőrendszeres házi segítségnyújtást azoknak az időskorú, vagy fogyatékkal élő, illetve
pszichiátriai betegségben szenvedő pesterzsébeti lakosoknak,
akik saját otthonukban élnek,
egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászorulnak, és
a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képesek.
A HSZI ezzel a szolgáltatással segítséget nyújt – az önálló
életvitel fenntartása mellett – a
felmerülő krízishelyzetek elhárításában, a felügyelet biztosításában.
Az intézmény munkatársai
kellő tapasztalattal és együttérzéssel fogadják az ellátottak hívásait, jelzéseit. Segélyhívás ese-

tén (például elesés, rosszullét miatt nem tud más segítséget hívni) a HSZI ügyeletes munkatársa fél órán belül felkeresi a segítséget kérőt otthonában, és megteszi a szükséges intézkedést (felsegíti az illetőt, ha kell, mentőt
vagy egyéb segítséget hív, a megjelölt hozzátartozót értesíti).
Az intézmény jelenleg 60 készüléket üzemeltet. A készülék
két részből áll, a csuklóra helyezhető, nyomógombbal ellátott
„órá”-ból és a telefonhoz csatlakozó beltéri egységből.
A HSZI ellátottjai között jó
néhányan már a kezdetek óta
veszik igénybe a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Közöttük
van Teri néni, aki a HSZI egyéb
szolgáltatásai (étkezés, idősek
klubja és házi segítségnyújtás)
mellett 2014 óta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is igénybe veszi.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feltétele a vezetékes telefon megléte. A szolgáltatásról részletesebb információ a HSZI bármely telephelyén kérhető:
Lajtha Szociális Szolgáltató Központ
Központvezető: Baloghné Lengyel Anikó
1203 Budapest, Pázsitos sétány 5.
Tel: 284-3440, 06 20 599 8601
E-mail: kozpontvezeto.lajtha@hszi20.hu

Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ
Központvezető: Kovács Nóra
1201 Budapest, Nagy Győry I. u.31/a.
Tel: 421-5598, 06 20 599 8602
E-mail: kozpontvezeto.nagygyory@hszi20.hu

Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ
Központvezető: Híres Angéla
1202 Budapest, Marót u. 10.
Tel: 285-1085, 06 20 599 8603
E-mail: kozpontvezeto.marot@hszi20.hu

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ
Központvezető:Földényi Zsuzsanna
1201 Budapest, Vágóhíd u. 26.
Tel: 283-0041, 06 20 599 8604
E-mail: kozpontvezeto.vagohid@hszi20.hu
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Nem az iparűzési adó
átalakítására

Elfogadták
a főváros költségvetését

A Fővárosi Közgyűlés szerdán határozatban mondta ki, hogy
nem támogat olyan változtatást, amely az iparűzési adó szempontjából negatívan érinti a kerületi és fővárosi önkormányzati bevételeket. Döntésével felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert,
kezdjen tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel a javaslattal szembeni közös fellépésről.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a javaslat elfogadása
előtti vitában közölte: az indítvány célja, hogy „vörös vonalat”
húzzanak a kormány iparűzési adót érintő elképzelése előtt, amely
szerinte több 10 milliárd forinttal rövidítené meg a főváros és a kerületek költségvetését, ráadásul úgy, hogy nagyrészt a multinacionális vállalatoknak kedvezne.

Elfogadta a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetését február 23-án a Fővárosi Közgyűlés. A rendelet
szerint a főváros idén 284 milliárd 97 millió 500 ezer forint
bevétellel, valamint 408 milliárd 550 millió 332 ezer forint
kiadással számol. Az így keletkező 124 milliárd 452 millió 832 ezer forintos hiányt az
előző évek összesen 17 milliárd 558 millió 905 ezer forintos maradványának igénybevételével, a hitelszerződések
alapján lehívni tervezett 31
milliárd 299 millió 124 ezer
forintból, belföldi értékpapírok 81 milliárd 997 millió 116
ezer forintos bevételeiből, valamint bankbetétek – 50 millió forint – bevételeiből finanszírozzák. Ugyanakkor 6 milliárd 94 millió 37 ezer forintos
összeget hiteltörlesztésre, illetve 358 millió 276 ezer forintot további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.
A költségvetés javaslata szerint az idei büdzsé megteremti
a pénzügyi feltételeit annak,
hogy az álláskeresők ingyenesen használhassák a közösségi
közlekedést, és a fővárosi fenn-

(FOTÓ: MTI/BALOGH ZOLTÁN)

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az iparűzési adó változtatását érdekképviseleti szervek kezdeményezték, a magyar gazdaság fejlődésének üteme pedig lehetőséget teremt a vállalkozásokat segítő adócsökkentésre.
Niedermüller Péter (DK), a VII. kerület polgármestere hangsúlyozta: azt szeretnék, hogy a multinacionális cégeknek szánt
adókedvezményt fordítsák a fővárosiak életkörülményének javítására.
s.z.

tartású intézményeknél és a fővárosi cégeknél bevezessék az
úgynevezett Budapest-pótlékot. (Ez a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél már meg
is történt március 9-én). Az újfajta szemléletű juttatási rendszerrel ismerik el azt, ha valaki
évek, évtizedek óta a fővárosiakat szolgálja munkájával.
A költségvetés lehetőséget
biztosít arra is, hogy ősztől a
20 ezer legrászorulóbb családnak évi 20 ezer forintos lakásrezsi-támogatást adjon a főváros. Pluszforrásoknk köszönhetően kibővítve folytatódhat a
már megkezdett Elsőként Lakhatás program. Megnyílhat a
fővárosi álláskeresők irodája,
és program indul a diplomás
roma fiataloknak a közigazgatásban való elhelyezkedésük
segítésére.
A főváros évi 2 milliárd forintot költ a szociális intézmények, köztük az idősotthonok
átalakítására, felújítására.
Az ígéreteknek megfelelően elindul a főváros részvételi költségvetési programja,
amelyben évi 1 milliárd forint
felhasználásról dönthetnek a
fővárosban élők.
z.y.

A fővárosi operatív törzs intézkedései
Február utolsó munkanapján megalakult a koronavírus elleni védekezéssel foglalkozó fővárosi operatív törzs.
Az MTI-hez eljuttatott fővárosi közlemény szerint közlemény
szerint a testületet Karácsony Gergely főpolgármester hívta össze.
Az önkormányzati döntések előkészítéséért felelős operatív törzset
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes vezeti, tagjai – a feladatkörében érintett – Dorosz Dávid és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, Havasi Gábor, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnoka, László Imre XI. kerületi polgármester mint a
Fővárosi Közgyűlés orvos tagja, valamint a testület titkára, Számadó Tamás főjegyző.
A közleményből kiderül: a Fővárosi Önkormányzat már korábban felvette a kapcsolatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
budapesti irodájával és több európai nagyvárossal, hogy egyeztessen a felkészülésről. Hozzátették, hogy a fővárosi operatív törzs szoros napi kapcsolatban van a budapesti cégekkel, és felvette a kapcsolatot a koronavírus elleni védekezésért felelős kormányzati operatív törzzsel.

A szervezet március 14-ei ülését követően Karácsony Gergely
bejelentette, hogy március 16-ától bezárnak a fővárosi bölcsődék,
óvodák és gyógyfürdők, továbbá az állatkert is.
– Arra kérünk minden budapesti polgárt, hogy az egész város működjön együtt azért, hogy a városunkat a lehető legnagyobb mértékben megóvjuk a járványveszélytől. A lehető legrosszabbra kell készülnünk, hogy elkerüljük a lehető legrosszabbat – kezdte főpolgármester tájékoztatóját. Véleménye szerint a
magyar fővárosnak van lehetősége tanulni a korábbi esetekből,
az pedig világos, hogy a jó gyakorlat a város leállítása, amennyire ez lehetséges. Azt javasolta mindenkinek, hogy maradjon otthon, ha teheti.
Szintén március 16-ától nem lehet a buszokon, a trolikon az első
ajtón felszállni, mert így akarják védeni a tömegközlekedést működtető sofőröket. A közbringa-rendszer használatát akarják elősegíteni a kerékpáros közlekedést, így szimbolikus 100 forintért lehet azt
használni.
y.
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Nincs testi halál megtestesülés nélkül
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Akkor a köztudatban miért a karácsonyt helyezzük erre a helyre? Vajon
honnan ered az ünnep? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ
Szláby Tibor atyától, a pesterzsébeti Szent Lajos-templom és
Szent Antal-templom plébánosától.

való megváltásunkért feláldozhassa magát a kereszten, előbb
fel kellett vennie emberi természetünket. De nem csupán halálával, hanem halálával és feltámadásával váltott meg minket,
hogy ne a kárhozat fiai, hanem
az örök élet várományosai lehessünk. Ilyen értelemben a megtestesülés szolgálja a megváltást.

Az utolsó vacsora a zsidó húsvét ünnepi vacsorája volt, amelyet Jézus, mint örök főpap, az
első szentmisévé tett. Ezzel minden ószövetségi előképet beteljesített, szentségi módon bemutatta az új szövetség áldozatát,
megalapította az Eucharisztiát és
apostolaira bízta örök emlékezetül. Az utolsó vacsora a hagyományos húsvéti vacsora családi
szertartásának menetét követte.
Jézus ezt kiegészítette és beteljesítette a lábmosással és búcsúbeszédével. Főpapi imája már átvezet megváltó szenvedésébe. Ennek leírása mind a négy evangéliumban megtalálható.

Az ünnep napjai

Halál és feltámadás
Miért nem a megváltó megszületése, hanem halála, feltámadása a legnagyobb keresztény ünnep?
Mint a plébános atya elmagyarázta: nincs testi feltámadás
testi halál nélkül, és nem lehetséges testi halál testi születés, vagyis megtestesülés nélkül. Az Isten Fiának, szeretettől vezérelve,
azért, hogy értünk, a bűneinkből
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Virágvasárnap a nagyhét első
napja. Elnevezése a „pálmaágak
vasárnapja”, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Magyarországon virágzó fűzfaágakkal
helyettesítjük. Liturgiájának sajátossága a barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet.
A húsvéti szent három nap az
egyházi év csúcspontja, a Jézus
Krisztus föltámadását, húsvétvasárnapot megelőző három nap.
Nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a
húsvéti virrasztás, a pászkavacsora – utolsó vacsora. A zsidó
húsvét előírásai szerint a bárányokat az elsőszülöttek megváltására öli meg Izrael, az ajtófélfákra és szemöldökfára kent vért
látva a pusztító angyal kikerüli a házaikat. Az utolsó vacsora,
az utolsó pászka az első szentmise volt.
Nagypéntek az evangéliumokban Jézus szenvedésének,
halálának és temetésének napja.
Szigorú böjti nap. Délelőtt vagy
délután 3 órakor elvégzik a keresztutat. A kereszthalál vagy

a temetés órájában kezdődik a
csonka mise.
Nagyszombat a Megváltó sírban pihenésének ideje. Üdvtörténetileg ehhez a naphoz kötődik
Jézus pokolra szállása. Jézus föltámadásának ideje vasárnap hajnal. Az egyház ősi hagyománya,
a történeti eseményekre emlékezve, a nagyszombatot böjtben
és gyászban tölti. Nagypéntekhez
hasonlóan nagyszombat is szentmise nélküli nap, csöndes virrasztás.
Húsvétvasárnap. Az ünneplés
tárgya a világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és
a halál fölött. Ez a győzelem a kereszten született, a kereszthalál
és a föltámadás egymásba fonódik az ünneplésben. A tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertyának és a hívek gyertyáinak meggyújtása, valamint a templom
teljes kivilágítása jelzi Krisztus
világosságának szétáradását.
A keresztség liturgiája és a keresztségi ígéret megújítása tudatosítani akarja, hogy Krisztussal
együtt nekünk is meg
kell halnunk a bűnnek, és vele együtt föltámadva Istennek kell
élnünk. Húsvétvasárnap, húsvét nyolcadában, a húsvét utáni 50
napban, valamint az
egész év minden vasárnapján ugyanazt ünnepeljük kiterjesztett módon: Jézus Krisztus feltámadását.

kor szokásos, szegényeken végrehajtott lábmosást egykor a Habsburg uralkodók is elvégezték. Jézus virrasztására és az apostolok
elszunnyadására emlékezve nem
szabad elaludnunk nagycsütörtökön, mert akkor egész évben
aluszékonyak leszünk. Összekapcsolódik ekkor a néphagyomány
az egykori télűzéssel, ugyanis Pilátus-égetést szoktak tartani, a
kiszebáb elégetéséhez hasonlóan.
Eleink úgy tartották, ha valaki nagypénteken napkelte előtt
friss kútvízzel megmosdik, védett
lesz a betegségekkel szemben.
Nagyszombaton ér véget a 40
napos böjt, főtt sonkát, főtt tojást, húsvéti kalácsot visznek a
templomba megáldani, de fontos
a víz- és tűzszentelés is.
Húsvétvasárnapi szokás a Jézus-keresés, amikor a falubeli keresztekhez zöld ágakat visznek,
innen ered a „Bújj, bújj zöld ág”
énekünk.
Legismertebb hagyományunk
a húsvéthétfői locsolkodás.
D. A.

Húsvéti
népszokások
Nagycsütörtökön
a „harangok Rómába
mennek”, és kereplőkkel helyettesítik a harangzúgást. Az ilyen-

Helyreigazítás

Februári lapszámunkban a Luther-konferencia című cikkünk
szerzője a bevezetőben nem jelezte, hogy a 12. alkalommal megrendezett Luther-konferencia helyszínét a révfülöpi Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központ biztosította. Az esetleges félreértésekért az érintettek szíves elnézését kérjük!
(a szerk.)
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„Hálás vagyok Istennek a nemekért”
Négy év zongoratanulás után, tízévesen nyerte az első országos versenyét Vida Mónika
Ruth. A zongoraművész tősgyökeres pesterzsébeti, zongorázni is a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában kezdett tanulni Baksainé Csitári Ilonánál. Bár a májusra tervezett
Békebeli Kakaókoncertje a járvány miatt valószínűleg elmarad, reméljük, még idén láthatjuk őt a Csili színpadán.

– Három esztendősen már kottát olvasott. Gondot okozott a pályaválasztás?
– Eleven gyerek voltam, nem kötött le
semmilyen játék. Pedagógus édesanyám kétéves koromban megtanította a betűket, én
pedig rövid szavakat olvasgattam, így foglaltam el magam. Egy évvel később nálunk
járt zenetanár ismerősünk, aki megkérdezte:
megtanítson-e kottát olvasni? Megtanított.
– Úgy olvasott kottát, hogy nem játszott
hangszeren?
– Igen. Jártam zeneoviba, anyukám rengeteget énekelt nekem. Négyévesen pedig a tiltott szekrényben találtam egy furulyát...
– A tiltott szekrényben?
– Ott őrizték a családi „kincseket”, ráadásul üvegajtaja volt. Hallva a próbálkozásomat, édesanyám azt mondta: nincsen össze-vissza furulyázás, irány a zeneiskola.
– Hogyan lett a furulyából zongora?
– Hatévesen úgy látták, technikailag képes vagyok eljátszani olyan darabokat, amelyeket fejjel nem értek, szívben még nem
vagyok ott, ezért kellene váltani nehezebb
hangszerre, hogy lassabban haladjak.
– Mikor fordult komolyra a muzsikálás?
– Amikor eltörtem a gerincemet...
– Ezt azért fejtse ki!
– Mozgékony gyerekként, kilencévesen
a nyújtóról csináltam egy hátraszaltót. Nem
először, sokszor kigyakoroltam, de akkor a telefonomra komponált zenére akartam végre-

hajtani. Nem volt időm kinyújtani a lábamat,
térdre érkeztem, a hetes csigolya nyúlványa
letörött, az ötös pedig elrepedt. Két hónap
szigorú ágyhoz kötöttség lett az ára. Amikor
újra tanultam járni, az első pár lépésem a pianínóhoz vitt, nem máshová. Izgultam, mehetek-e zongoraversenyre. Ez 2005 szeptemberében történt, 2006 márciusában megnyertem az első országos versenyemet.
– Mindössze tíz esztendősen.
– Igen, a következő évben már nemzetközi
versenyre is kijutottam, akkor vált igazán komollyá a dolog, így 2009-ben jelentkeztem a
Zeneakadémia előkészítőjére...
– A Kivételes Tehetségek Osztályába...
– Igen, de azt nem szeretem hangoztatni.
– A zene mellett hogy tudott egyéb dolgokat tanulni?
– Magántanulóként. Nehéz úgy felnőni,
hogy a zongora a legjobb barátja az embernek. Szerencsére szüleimtől, a testvéremmel
együtt olyan stabil értékrendet kaptunk, ami
meghatározza az egész életünket.
– 2016-ban diplomázott, a mesterdiploma koncertjére azonban csak idén április
1-én kerül sor. Mi történt a köztes időben?
– Született egy kislányom, noha az orvosok megállapították: nem lehet gyerekem. Ez
a hír lesújtott, mert már tizenkét éves korom
óta imádkoztam, hogy legyen férjem és gyerekem. Lett mindkettő.
– Ilyen erős az istenhite?
– Fontos része a mindennapjaimnak, hogy
támaszkodhatom Jézusra, az egyetlenre, aki
soha sem fog megváltozni. Óriási erőt ad a
mindennapokban, és abban, hogy felmenjek
a színpadra.
– Férje is muzsikus?
– Elvégezte a konzervatóriumot, de nem,
viszont közös zongoratanárunknál, Becht
Erika néninél ismerkedtünk meg.
– A családalapítás mellett szakmailag mi
történt önnel az említett esztendőkben?
– A Zeneakadémia után nyolc hónapot
Olaszországban töltöttem. Szakmai gyakorlatként gyerekeket kísértem énekórákon,
meg klarinétosokat, énekeseket. Szardínián
megéreztem, mit jelent az, ha mások szolgálatába állíthatom a tudásomat.
– Kedvencével, Beethoven 4. G-dúr zongoraversenyével második lett a közelmúltban
egy portugál versenyen. Másik nagy kedvencét, Rachmanyinov 3. d-moll zongoraversenyét játszhatja diploma-hangversenyén.

– Ennek azért örülök különösen, mert
amikor ízületi gondjaim akadtam, sokan azt
mondták: nem baj, legföljebb nem játszod a
„Rachmanyinov harmadikat”. Én ellenben
azt mondtam: ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Nem érdekelnek az orvosok, azért is
eljátszom.
– Olaszországi élményei után nem meglepő, hogy kakaókoncertet ad...
– A célom olyan közegbe elvinni a zenét,
ahol nem sznobok hallgatnak, hanem olyanok, akik talán nem engedhetik meg maguknak a zeneakadémiai hangversenyeket: iskolások, idősotthonok lakói, kórházi betegek.
Mesterem, Eckhardt Gábor rengeteget ad elő
gyermekeknek, így ezen a területen szintén
sokat tanultam tőle.
– Azért nemzetközi karrierje is épül, bejutott a 18. Nemzetközi Chopin Zongoraversenyre.
– Lehet, hogy furcsán hangzik, de ez nekem az előbb elmondottak miatt fontos, valamint azért, hogy a későbbiekben zeneterápiával is foglalkozhassak. Szeretnék javítani a magyar egészségügyön, kihasználva a
zene gyógyító erejét. Fél évig jártam a SOTE
egészségügyi szervező szakára, amit egyszer
majd be is fejezek. Hosszú évekig mindig viszszautasítottak az igazi nagyversenyeken, ami
nem kellemes, de nem baj, mert az ember
minden kudarcával egyre több lesz. Hálás vagyok Istennek a nemekért, amiket kaptam.
DIA
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Irodalomóra és író-olvasó találkozó
A „Nemzet Aranya” zenés irodalomóra érkezik várhatóan ősszel
a Csilibe. Az író, zenész, énekes Cselenyák Imre két Arany János
életregényéből, az Áldott az a bölcső és A tölgyek alatt címűből
szerkesztette rendhagyó produkcióját.
tó, kiismerhető emberi közelségbe hozza a költőt. Sőt, életrajzának kevéssé ismert részletei-

FOTÓ: MANDA

Az első kötet három esztendeje, jeles költőnk születésének 200. évfordulójára jelent
meg, míg a folytatás tavaly került a boltok polcára. Cselenyák,
mondhatni, bevállalós, lévén
számtalan monográfia született Aranyról, ráadásul az iskolában szinte mindent megtanultunk róla, és tanulnak a mostani diákok. A megjelenésekor tamáskodókat elnémította a szerző
bravúros stílusa, amellyel plasztikusan, filmszerű szerkesztéssel,
valódi hús-vér figurákat mozgat. Igazi értéke a műnek, hogy
a lassan gomolygó históriájából
felködlenek Arany János elképesztő belső vívódásai, bizonytalanságai. Mindez kézzelfogha-

be szintén bepillanthatunk: miközben a bukott forradalom utá-

Kúra helyett életmódváltás
Itt a jó idő, többen most kapnak észbe, hogy sebtiben le kéne adni
(jó) pár kilót. Ezzel kapcsolatban rossz hírünk van: a villámgyors
fogyást ígérő kúrák mit sem érnek hosszú távon. A normál testsúly eléréséhez, majd megtartásához ugyanis életmódváltásra van
szükség.
Az időszakosan tartott fogyókúra több szempontból sem szerencsés. Ha valaki túl is lép a
kezdeti nehézségeken, és végigküszködi a 4-6-8 hetes diétát, eléri a kívánt testsúlyt, majd utána ugyanúgy eszik tovább, mint
korábban, akkor, ha lassan is,
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de biztosan visszatérnek a nehezen leadott kilók. A dietetikusok
hangsúlyozzák: a sikeres fogyás
eszköze nem egy kúra, hanem
hosszú távú életmódváltás, ami
nem a megvonásokról, tiltásokról, egyoldalú táplálkozásról, folyamatos éhségérzetről, hanem

ni Magyarországon világvárossá
épül a főváros, Arany házassági gondokkal, családi tragédiáikkal viaskodik. Juliska lányuk halálát követően a nagyszülők nevelték az unokát. Valamint megrázó jelenetekben rajzolja elénk
az utolsó esztendők elmagányosodását. A szerző magyarázatul szolgál arra, hogy a tisztes,
már-már unalmas életet élő ember miként tudott papírra vetni
lángoló érzelmeket.
Cselenyák Imre termékeny, rutinos alkotó, jó harminc mű dicséri tehetségét. Hogy miért is zenés
találkozásokon mesél Aranyról?
Mint annyi kortársa, az ’50-60-as
évek szülöttei, ő is rockzenésznek
indult, sőt, lett is. A Kontinens
együttes énekes-szövegírójaként,
a Kansast (nem kizárólag a hegedű miatt) idéző progresszív west
coast stílusban arattak szép sikereket a ’80-as, ’90-es években.

Publikálni a Spanyolnátha, az
Irodalmi Jelen, a Szépirodalmi
Figyelő, az Előretolt Helyőrség
folyóiratokban, azaz a legjobb
műhelyekben kezdett. „Hé, emberke” kisregényével 1997-ben
berobbant az irodalmi közéletbe, a művet több nyelvre lefordítottak.
Arany János iránti rajongása régi keletű. Kisiskolásként
a Toldi repítette vissza a daliás
időkbe. „Gyermekkori élmények
fűződnek hozzá, amikor is otthon, családi körben – tévé nem
lévén – gimnazista nagynénéim
felolvasták mindnyájunk örömére a Toldi-trilógiát. Én, mint
gyerek áhítattal hallgattam a
dallamos szöveget, melynek értelme akadálytalanul kúszott a
tudatomba, s históriás szépsége
a lelkembe.” Vallja: neki Arany
a magyar irodalom legjelentősebb epikus költője.
D. A.

a fokozatosan átalakított, kiegyensúlyozott és változatos táplálkozásról, valamint a rendszeres testmozgás beépítéséről szól
– hangsúlyozzák a dietetikusok.
A testsúlycsökkentő étrend egyenlő az egészséges kiegyensúlyozott
táplálkozással, azzal a plusszal, hogy az
energiabevitelt kissé csökkentjük
az energiaszükséglett hez képest.
Így tudjuk arra késztetni a szervezetet, hogy a hiányzó energiát
a felhalmozódott zsírraktárak lebontásával pótolja.
A szervezetnek energiát adó
tápanyagokat 3 plusz 1 nagy csoportra oszthatjuk; a szénhidrátokra, a fehérjékre, a zsírokra, valamint az alkoholra. Kezdjük rögtön az utolsóval: mivel 1 gramm tiszta
szesz elfogyasztása mintegy
7 kalória energiát jelent,
életmódváltásnál érdemes
elkerülni, de legalábbis nagyon ritkán fogyasztani az
alkoholt.
1 gramm szénhidrát elfogyasztásával körülbelül 4,1
kalória energiát szolgáltatunk a szervezetnek. Testsúlycsökkentő étrend ese-

tén a szénhidrátok összetett változatait részesítsük előnyben,
amelyek főként a zöldségekben,
a száraz hüvelyesekben és a magas rosttartalmú cereáliákban találhatók. Kerüljük ugyanakkor
az egyszerű cukrokat (kristálycukor, nádcukor, barna cukor,
méz). Egyszerű cukor található
a gyümölcsökben is, így ezekből
is csak mértékkel fogyasszunk.
Napi 2-3-szor 1-1 közepes alma
belefér, a gyümölcslevek fogyasztása azonban már nemigen.
1 gramm fehérje szintén 4,1
kalória energiát ad. A megfelelő
fehérjebevitelre azért érdemes figyelni, mert ha az kevés, a szervezet a saját fehérjéjének (például izmok) bontásával fedezi a
szükségletet.
A zsírokhoz energiabevitel
szempontjából az állati és a növényi zsiradékok is beleszámítanak, nem is beszélve az élelmiszerek (tejtermékek, húsok,
olajos magvak stb.) rejtett zsírtartalmáról. Egy gramm zsír elfogyasztása 9,3 kalória energiát
szolgáltat, tehát aki fogyni szeretne, jobban jár, ha minél kevesebb zsiradékot fogyaszt.
y.a.
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gedtük össze őket, de itt
már nem volt bibi, nagyon
hamar összebarátkoztak.
Ezután már együtt jártunk
mi hárman sétálni. A liba,
a kacsa és jómagam.
– Múlt időben beszél
Patyáról.
– Igen, sajnos tavaly december végén itt hagyott
minket a kis barátunk. A
tüdeje lett beteg, szerintem
rákos volt. Hordtuk orvostól orvosig, de sehol nem
tudtak segíteni rajta. Amikor decemberben a doktor
úr azt mondta, csinál egy
tükrözést nála, a bódítást
már nem bírta ki, a kezeim
között halt meg szegény. Megsirattuk nagyon. Látja, még most is
folyik a könnyem, ha rá gondolok. A kertben temettük el, beültettük a sírját zölddel, és egy
nagy lapos fehér követ tettem a
tetejére.
– Így maradt magányos Sárika.
– Na, nem túl sokáig, mert,
hogy enyhítsük az elvesztett barát hiányán, menhelyről hoztunk egy néma kacsát barátnak,
Dodót. Most velük járok sétálni.
– Ön a libáról lett híres a
környéken, de most már azt is
sokan tudják, hogy rendet rakott az elhanyagolt területen, és
azóta is folyamatosan takarítja.
– Ahova az állatokat hordom
ki legelni, hatalmas kosz és rendetlenség volt oldalt. Minden-

Nem megszokott dolog Budapest utcáin, hogy hirtelen szembejön
velünk valaki, aki egy libát és a kacsáit terelgeti maga előtt. Aki viszont Pesterzsébeten a Balassa utcába keveredik, ez könnyen előfordulhat. Itt él ugyanis Király Zoltán, a libákkal suttogó.
– Honnan jött a „libaszerelem”?
– Nagyszalonta szülöttje vagyok, így Arany János földije. A
feleségem döntötte el, amikor
még ott éltünk, hogy a gyereknek szüksége van egy pajtásra,
akiért felelősséget vállalhat. Azt
is ő döntötte el, hogy liba legyen
ez a házi kedvenc.
– Vidéken más libát tartani,
de Önöknek itt Pesten is lett libája.
– Igen. 31 évvel ezelőtt költöztünk át Magyarországra. Jó
5 éve a feleségem azzal lepett
meg, hogy nagyon szeretne egy
libát. Én kézzel-lábbal tiltakoztam ellene, szent fogadalmat tettem, hogy ide liba nem
jön. Mit szólnak hozzá a szomszédok, meg eleve azzal túl sok
gond van, és liba nem való a városba. De a feleségem erősebbnek bizonyult nálam. Két hétig vitatkoztunk róla. Aztán az
asszony elment az egyik szomszédunkkal Gyálra a piacra, és
egy alig tenyérnyi kis libával
jött haza, kész helyzet elé állítva ezzel engem. Picit még ekkor
is tiltakoztam, de hamar a szívemhez nőtt a kedves kis állat,
Patyának neveztük el. Amíg kicsi volt, bent lakott velünk a lakásban. Annyira megkedvelt ő

is engem, hogy ha leültem egy
székre, jött és letelepedett a lábam közé. Amikor elkezdett
nőni, kint csináltam neki libaudvart egy elkerített részen. Az
utca végében volt egy nagy füves terület. Megbeszéltem a tulajdonosaival, ha engedik, hogy
napjában többször kivihessem
oda a libámat, akkor karbantartom nekik, rendszeresen levágom a füvet kaszával. Először
pórázon vittem a libát, hogy
szokja a környezetet, de aztán
már a póráz sem kellett, jött velem vidáman sétálni a zöldbe.
Hallgatott a nevére, ha szólítottuk, mindig nagy örömmel
jött. Nem tudom, hogy tudják
e, hogy a liba jobb házőrzőnek,
mint a kutya, mert megvesztegethetetlen és keményen védi a
területét az idegenektől.
Aztán amikor nagyobb lett,
úgy döntöttünk, hogy beszerzünk neki egy barátnőt, hogy ne
legyen magányos. Így került hozzánk Lilike. Sajnos a két liba nem
jött ki jól egymással, ezért Lilikének innen nem messze egy ismerős által szereztünk másik gazdát. Azóta is naponta látogatom
és viszek neki mindig friss zöldet,
mert azt nagyon szeretik.
Patya mellé meg hoztunk egy
kiskacsát, Sárikát. Óvatosan en-
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A Béke temploma

A várostól kapott Ady Endre
utcai telekre kiírt templomépítési
pályázat nyertese Óváry Arthur
lett. Az 1926. június 6-ai alapkőletétel után nagy lendülettel
kezdődött az építkezés, amelynek
köszönhetően már karácsonykor,
december 26-án felszentelhette
a templomot Raffay Sándor püspök. Evangélikus templomoknál
szokatlan módon, a háború utáni békevágy és az összes többi felekezet adakozásának emlékére
Béke templomnak nevezték el.
A parókia – amerikai kölcsön segítségével – 1927-ben épült fel.
A templom neoromán stílusban épült, hosszhajóját erősen ta-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A pesterzsébeti libákkal suttogó

ki panaszkodott rá, de nem tett
ellene senki semmit. Egyszer jött
egy hirtelen gondolatom, hogy
ne csak beszéljünk a tisztaságról, hanem tegyünk is érte, ezért
nekiálltam és kitakarítottam teljesen. 32 hatalmas kukás zsákba szelektíven gyűjtöttem össze a
szemetet. A sarki zöldséges adott
nekem régi dinnyetárolókat, beleraktam a zöldhulladékot, azt
komposztálom. Most azon dolgozom, hogy kiegyengessem a talaját. Amikor kihozom legelni a
kacsákat, mindig söpröm a járdát, és összeszedem útközben a
szemetet.
Nem a köszönetért csinálom,
hanem mert fontosnak tartom
azt, hogy szép környezetben élhessünk. Így jó a lelkemnek, ez
ad örömet.
gozott, messze kiugró kereszthajó
szeli át, a harangtoronyhoz kétoldalt külön fedélszékű karzati lépcsőház csatlakozik. Támpillérei
gótikus, az ablakformák román
jellegűek. A bejárat fölött, a torony rozettás ablaka alatt Krisztusfej látható. A szentély alá kripta épült. Az üvegablakok adományozóik neveit őrzik. A karzat alatt a templomhajó egy részét leválasztották, gyülekezeti
teremként szolgál. A gyönyörűen
formált orgona (valószínűleg) a
híres pécsi Angster gyárból való,
1934-ben állították fel.
(forrás: Magyarországi Evangélikus Egyház)
s.y.

Pesterzsébet | 2020. március 26.

16

MOZAIK

Fél napot takarítottak, de még volna mit

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

takban, a veszélyes hulladéktól kezdve a gumiabroncson át a kommunális hulladékig volt

ott minden. Nem csoda,
hogy délután 2-re megtelt mind a két konténer,
amit szintén a Szociális

Egy boldog ovi
Ez már a második nevelési év, hogy
a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája viselheti a
„Boldog Óvoda” címet. Az intézmény
a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” és a
Boldogság Intézet által meghirdetett pályázatán nyerte el az elismerést.
A mai rohanó világban nagyon fontos minél több módszerrel tudatosítani a
kicsikben, hogy mennyire fontos az egymásra való odafigyelés, egymás segítése,
a megfelelő minőségű kommunikáció, a

Pesterzsébet | 2020. március 26.

Foglalkoztató biztosított,
majd gondoskodott az elszállíttatásukról – tudtuk
meg Fekete Katalin ön-

kormányzati képviselőtől, aki maga is részt vett
az eseményen.
y.a.

Segítség a rászorulóknak
másság kezelése és elfogadása, az emberi
kapcsolatok ápolása.
A Kékcinke ovi Boldogságóráinak
célja nem egy gondtalan, felhőtlen környezet megteremtése, hanem az, hogy
mintát, példát adjon a gyermekeknek a
problémák zökkenőmentes kezelésére, a
hatékonyabb döntéshozatalra, testi-lelki
egészségük megőrzésére.
Az óvodapedagógusok tapasztalatai és szülői vélemények alapján a gyerekek a program hatására sokkal magabiztosabbak, empatikusabbak lettek
társaikkal és pedagógusaikkal szemben. Hamarabb észreveszik, ha valakinek segítségre van
szüksége, ha szomorú, vagy épp nagyon
vidám. Problémamegoldó készségük
javult, érzelmi intelligenciájuk erősödött. Sokkal közlékenyebbek lettek,
verbális készségeik
is fejlődtek.

A „Zöld Út” Caritas
szervezésében, a Gondviselés Segélyszervezet
támogatásával idén immár nyolcadik alkalommal kaptak meleg ételt a
pesterzsébeti rászorulók.
A babgulyás a hagyományoknak megfelelően a
Magyar Nemzeti Bank
konyhájában készült, az
alapanyagok beszerzését és az étel szállítását
a segélyszervezet vállalta magára, míg a pesterzsébeti civil szervezet az
evőeszközökről és a leves

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Civil kezdeményezésre, Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával szerveztek március 7-én takarítási akciót a Kiserdőben. Bár a
megadott 9 órai kezdésre csak néhányan gyűltek össze, délelőtt már
legalább három tucatnyi lelkes önkéntes – közöttük sok, a környéken
lakó fiatal felnőtt – fáradozott a terület rendbetételén.
– A résztvevők párban dolgoztak, a Szociális
Foglalkoztató által biztosított eszközök segítségével gyűjtötték össze a szemetet, a bátrabbak még
a patak megtisztítására is
vállalkoztak. Teendőjük
volt bőven, rengeteg és
különféle szemetet raktak le az elmúlt időszakban az erdőben és a pa-

mellé járó friss kenyérről
gondoskodott.
– Február 14-én a Civil Házban az összes,
mind a 250 adag ételt kiosztották a szervezet önkéntesei, akiknek száma
egyébként egyre bővül,
így teljesen zökkenőmentesen zajlott az akció. Több nagycsaládos
a meleg ételen kívül friss
kenyeret is kapott – tudtuk meg Bánó Miklóstól,
a „Zöld Út” Caritas elnökétől.
y.a.
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Teddy doktorok rendeltek a „Lila” oviban
A Skandináviából származó, majd az
IFMSA (Orvostanhallgatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége) keretein belül világszerte elterjedt Teddy Maci Kórház
olyan program, amely játékos keretek kö-

zött igyekszik megismertetni a
gyógyító tevékenységet a gyermekekkel.
Magyarországon
a Magyar Orvostanhallgatók
Egyesülete (MOE) segítségével Budapesten, Pécsett, Debrecenben és Szegeden is nagy
sikerrel működik.
A szerepjáték során a gyerekek az orvostanhallgatók segítségével játszanak el egy orvosi rendelést, ahol a plüss játékaikat – gyermeküket – meggyógyítva saját maguk győződhetnek meg arról, hogy ami az
orvosnál történik, korántsem
olyan rémisztő. Az általuk kitalált módon megbetegedett
(eltörte a lábát vagy fáj a torka) kedvencüket a Teddy Maci Kórházban a Teddy doktorok vizsgálják és gyógyítják meg a gyerekekkel közösen.
Az óvodások így játszva tapasztalhatják meg, hogyan zajlik egy orvosi vizsgálat.
Emellett közvetlen kapcsolatba kerülnek a
gyermeki szemmel talán félelmetesnek tűnő

orvosi eszközökkel, kipróbálhatják, felvehetik azokat. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a játékban. Mindent megismertek,
kipróbáltak és a tudásukat is gyarapították.
Ezen a napon a „Lila” óvoda óvodásainak
kis kedvencei mind gyógyultan távoztak az
óvodából.
Várhalmi Andrásné

Bozsik-tornán a Fürge manók Köszönetnyilvánítás
A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda „Lila” tagóvodája ezúton
is köszönetet mond Hevényi Attilának, aki a gyermekek részére
egy bábparavánt adományozott.
Köszönjük a gyermekek, a dolgozók és az intézmény vezetése nevében.

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről
tájékozódhat az önkormányzat
Facebook oldalán is.

A Pesterzsébeti Kerekerdő
Óvoda „Fürge manók” mozgás
tehetséggondozó csoportja február 15-én részt vett a Magyar
Labdarúgó Szövetség óvodáknak
meghirdetett Bozsik-program keretében rendezett Grassroots
fesztiválon. A soroksári Szamosi
Mihály Sporttelepen a gyerekek
ügyességi feladatokban és labda-

rúgó játékokban próbálhatták ki
ügyességüket, erejüket. A délelőtt vidám hangulatban telt, a
programot a szülők népes szurkolótábora gazdagította.
A rendezvény végén a gyerekek „munkáját” értékelték, a
szülők megtapsolták őket, és kis
jutalmat is kaptak hős helytállásukért.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Farsang, koncertek és versenyek
Mozgalmasan telt a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában a
február. Az intézmény megtartotta hagyományos farsangi koncertjét, szakmai napot és több hangversenyt szervezett, ezek mellett a
diákok versenyeken is megmérették magukat.

Fantasztikus látványban és
hangzásban volt része annak,
aki részt vett a február 20-ai farsangi koncerten. Az iskola képzőművészeti tagozatos növendékeinek munkája jóvoltából lufik,
szalagok és lampionok kavalkádjával várta a Máté János terem
a fellépő növendékeket, akik jelmezbe bújva játszották el darabjaikat. Volt köztük hercegnő,

kettő magas szakmai színvonalon zajlott és élvezetes volt a diákok számára is.
Februárban a gitár, a zongora, a hegedű, az ének és a rézfúvós tanszakon is szervezett hangversenyt.
Az iskola tanárai két kiállításmegnyitón szerepeltek; a Gaál
Imre Galériában Péti Sára, a Csili
Művelődési Központban pedig
Balásházi Bálint zongorázott.
A VII. Bántai Vilmos Fővárosi Fuvola Fesztivál és Ver-

seny szenzációs eredményeket
hozott. Kovács Emese Orsolya és Ollé Lenke arany minősítést szerzett, mindketten meghívást kaptak az országos versenyre. Ujvári Jázmin arany, Mátyus
Noa Abigél és Mucsi Rebeka
pedig ezüst minősítésben részesült. A felkészítő tanárok Gaál
Zsolt, Kiss Ágota, valamint
Smaraglyai Szabina voltak, zongorán Czender Ágnes és Pregun
Tamás kísérte őket.
Sz. Zs.

boszorkány, bohóc, kéményseprő, kobold, az ABBA együttes,
és egyenesen Amerikából egy
klarinétkvintett. Idén a fuvola
és a mélyrézfúvós versenyre készülő növendékek is megmutatkozhattak a hangversenyen.
Egy hegedű, valamint egy
gordonka szakmai napot szervezett Csala Éva tanszakvezető tanárnő ebben a hónapban. Mind-

Már Züri is tudja, mit és hogyan illik
Az idei nevelési évben a Kékcinke tagóvoda rendszeres vendégei a Humán Szolgáltatások
Intézményének (HSZI) munkatársai. Azon felül, hogy folyamatosan részt vesznek a szakmai megbeszéléseken, valamint
igény szerint a szülőkkel való
konzultációkon, a gyermekeink
mindennapjaiba is bevonják a
HSZI által kínált programokat.
A legutóbbi ilyen alkalommal a HSZI képviselői a gyerekek számára összeállított helyes
viselkedési és illemszabályokat
ismertető és gyakoroltató programcsomagot hoztak. A történet Züriről, a kis űrlényről szólt,
aki meg szerette volna tudni,
hogyan kell helyesen viselkedni egymással, és különböző helyzetekben, mi helyes és mi helytelen. A kedves kis bábfigura és
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a szemléltető képek segítségével
játékosan beszélgettek a köszönés fajtáiról, az alapvető illemszabályokról, arról, hogyan kell bemutatkozni. A kicsik megtanulták azt is, hogy milyen
fontos az egymásnak
való segítségnyújtás,
a bocsánatkérés, hogyan illik kérni és megköszönni. Ezen felül a
gyerekek megmutatták
Zürinek, hogyan kell
helyesen kezet mosni,
tisztálkodni, kulturáltan étkezni, és elmagyarázták neki, hogy
ezek miért fontosak.
Minden kisgyermek
örömmel és lelkesen tanítgatta a kis űrlényt
a különböző illemsza-

bályokra, a helyes viselkedésre.
Köszönet a HSZI munkatársainak; Ficsor Tímeának, Kovács

Gyulának és Magyar Ritának a
program megvalósításáért!
Zollner Zoltánné
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM
TISZTELT LÁTOGATÓINK!
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a kialakult körülményekre való tekintettel, a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
lemondja a nagyobb rendezvényeit.
Ennek megfelelően idén elmarad
a Gaál Imre Galériában megrendezésre kerülő
Tavaszi Tárlat, mint a legnagyobb tömeget
megmozgató rendezvényünk. A Gaál Imre Galéria
így március 23-tól további értesítésig zárva tart.
A Pesterzsébeti Múzeum
és a Rátkay Átlók Galéria is bezárt.
Megértésüket köszönjük!
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

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

Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A koronavírus veszélyeztetettségre való tekintettel
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valamennyi könyvtárában
rendezvényeink megtartását
2020. március 12-től visszavonásig felfüggesztjük.
Ugyanezen okból kifolyólag lehetőséget biztosítunk a szokásosnál több
könyv kölcsönzésére, hosszabb időtartamra.
Kérjük szíves megértésüket!
Friss információt honlapunkon találhatnak az aktuális helyzetről:
www.fszek.hu/biromihaly
illetve www.fszek.hu/pacsirta

Kedves Olvasóink,
Látogatóink!
A koronavírus
veszélyeztetettségre
való tekintettel
a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár valamennyi
könyvtárában
rendezvényeink megtartását
2020. március 12-től
visszavonásig felfüggesztjük.
Ugyanezen okból kifolyólag
lehetőséget biztosítunk
a szokásosnál több könyv
kölcsönzésére, hosszabb
időtartamra.
Kérjük szíves megértésüket!
Friss információt honlapunkon
találhatnak
az aktuális helyzetről:
www.fszek.hu/biromihaly
illetve www.fszek.hu/pacsirta
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Februárban is taroltak a birkózók
la (49 kg) a második helyen vég- Hunor, Botos Gergely, Erszény
zett. A 3 éremnek köszönhetően Csanád, Gaál Martin, Horváth
az ESMTK harmadik helyen vég- Lóránt, Koch Máté, Kovács Márzett a csapatversenyben. Szabad- ton, Nagy Gergő Olasz Vencel
fogásban Vaskó Krisztián (45 kg)
II. korcsoportos ezüstérmes
és Mányik Dávid (60 kg) bronz- csapat tagjai:
érmes lett, míg a kötöttfogásúak
Antaly Sándor, Bagoly Bolközött két ezüstérem (Petenykó dizsár, Balogh Bence, Felkai BaViktor 60 kg és Petenykó And- lázs, Horváth Botond, Kurdi Dárás 65 kg), valamint két bronz- niel, Rékasi Márkó, Sánta Leérem (Takács Zsolt 60 kg és Rácz vente, Soltész Patrik, Vinklárik
Zsombor 110 kg) született.
Dominik, Zalányi Botond.
***
***
Február 16-án Pécsett került
Február
22-én
ismét
megrendezésre az I. és II. korcso- Somogyjádra látogattak a birkóportos grundbirkózó diákolimpia zók, ahol ezúttal az idei második
országos dön- junior szabadfogású és női válotője. A Gyu- gató versenyre került sor. A lálai István Álta- nyok között Matyi Vivien (50 kg)
lános Iskola bir- nem talált legyőzőre és az első
kózó sportosztá- helyen végzett, míg Kellner Lalyos tanulói az ura (57 kg) harmadik helyen feESMTK Birkózó jezte be a versenyt. A fiúk között
Szakosztálya szí- Deák Zoltán (70 kg) ezüst, Laky
neit képviselve, Levente (79 kg) pedig bronzéraz előző évek- met szerzett.
***
ben megszokott
Diák I. szabadfogású országos bajnokság
A diák I-es korcsoport szamódon, idén is
éremmel tértek haza a diákolim- badfogású országos bajnokságát
Aranyérmesek:
szintén február
Bagoly Boldizsár, Budai András,
22-én, Dorogon
Kis Mátyás, Kovács Barnabás,
rendezték meg.
Olasz Bende
Az ESMTK tiEzüstérmesek:
zenkét versenyFábián Barna, Farkas Zsombor
zője kvalifikálBronzérmesek:
ta magát az orFarkas Márk, Jász Bálint, Kertész
szágos bajnokDominik, Kmeth Zalán, Szalai
ságra, amelyen
Balázs.
4 arany- és 2
diák II. szabadfogású meghíI. korcsoportos Grundbirkózó bajnokcsapat
bronzérmet, vavásos verseny eredményei:
piáról, ráadásul az I. korcsoportos lamint három 5. helyezést sikeAranyérmesek:
Antaly Sándor, Balogh Bence, gyerekeknek sikerült megvéde- rült szerezniük, így toronymaKurdi Dániel, Sánta Levente, ni korábbi bajnoki címüket. A II. gasan a pesterzsébeti szakoszkorcsoport ezúttal a második he- tály nyerte meg a csapatpontSoltész Patrik
versenyt. A nap folyamán Olasz
lyen fejezte be a versenyt.
Ezüstérmes: Bagoly Boldizsár
Bende (42 kg), KoBronzérmesek: Borsos Máté,
vács Barnabás (46
Felkai Balázs, Zalányi Botond.
***
kg), Budai AndFebruár 15-én a kadet birrás (63 kg) és Kis
kózók
váloMátyás (+85 kg)
gató
versearanyérmet szereznye következett
tek. Farkas ZsomSomogyjádon.
bor (38 kg) és FáA lányok között
bián Barna (63 kg)
László Nikolett
harmadik helyen
I. korcsoportos Grundbirkózó
(46 kg) és Mavégeztek, míg Babajnokcsapat
tyi Vivien (49
goly Boldizsár (29
kg) is aranyérI. korcsoportos bajnokcsapat kg), Szalai Balázs (50 kg) és Kermet szerzett, míg tagjai:
tész Dominik (58 kg) az ötödik
Meghívásos Gyermek verseny, Abony
Hörcsöki KamilGerhauser Bendegúz, Balog helyen fejezték be a versenyt.

Január 31-én és február 1-jén
Tokodon került megrendezésre a
serdülő korosztály első válogató
versenye, mindhárom fogásnem
számára. Szombaton szabadfogásban és női birkózásban összesen
kétszázharminc sportoló volt érdekelt. ESMTK Birkózó Szakosztályát nyolc versenyző képviselte,
a hölgyek között László Nikolett
(46 kg) első, Huszár Regina (66
kg) pedig a második helyen végzett. Szabadfogásban négy pesterzsébeti versenyző is döntőt birkózott, közülük Zhtyovoz Petro
(38 kg), Olasz Bende (41 kg) és
Felkai Bendegúz (52 kg) aranyérmet, míg Kovács Barnabás (48
kg) ezüstérmet szerzett. A négy
éremnek köszönhetően a szabadfogású csapatversenyben a második helyen végzett az ESMTK.
Másnap kötöttfogásban hét
piros-fehér színben birkózó versenyző lépett szőnyegre, akik közül Kovács Olivér (62 kg) nem
talált legyőzőre, aranyérmet szerzett. Zhytovoz Petro (38 kg) és
Felkai Bendegúz (52 kg) nyakába
ezüstérmet akasztottak, míg Kovács Bence (75 kg) a harmadik
helyet szerezte meg.
***
Egy héttel később, február
8-án a legfiatalabbak Abonyban,
egy meghívásos versenyen vehettek részt. A versenyen indult
húsz pesterzsébeti birkózó mindegyike érmet szerzett.
Aranyérmesek:
Erszény Csanád, Gerhauser Bendegúz, Huszár Regina, Koch
Máté, Kovács Márton, Molnár
Hunor, Molnár Tamara, Olasz
Vencel, Zhytovoz Maria, Zoltai
Alex
Ezüstérmesek:
Bak Krisztián, Botos Gergely,
Gaál Martin, Schmidt Attila,
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Zatrok Pierre Florin, Zsiga Ádám
Bronzérmesek:
Hluskó István, Huszár Vanda,
Kiss Bulcsú, Varga Daniella.
***
Másnap, 9-én a BVSC Birkózó Csarnoka adott otthont a diák
I. korcsoport szabadfogású területi bajnokságának, amely selejtező volt a későbbi országos bajnokságra. A területi bajnoksággal egyidőben egy meghívásos
verseny is megrendezésre került
a diák II-es birkózók számára.
diák I. szabadfogású területi
bajnokság eredményei:
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Sérült testben ép lélek
Pesterzsébet Önkormányzata is csatlakozott a Magyar Parasport
Napja rendezvénysorozathoz. Ennek keretében a Csili Művelődési Központban február 24-én rendezték meg a Lélekmozgató elnevezésű programot.
Megnyitó beszédében Nemes
László alpolgármester nagy elismeréssel adózott azok előtt, akik
nemcsak önmagukat képesek legyőzni a sikeres teljesítmény ér-

te alapfogásaival, kézbe vehették a fegyvereket és kipróbálhatták magukat a törésgyakorlatokban is, amiben mind nagy örömmel vettek részt.

dekében, de sérültségüket is. Dicsőséget szerezve ezzel maguknak, és nagyon sok esetben az
egész országnak is. Örömét fejezte ki azért, hogy Pesterzsébet
is csatlakozott a tisztelgéshez a
parasportolók előtt, és támogatásáról biztosította a szervezőket, hogy a rendezvényből az
önkormányzat hagyományt fog
teremteni.
A rendezvény központi eseményeinek a Bubik István Színházterem adott helyet. Elsőként
Halász Attila és tanítványai tartottak érdekes és izgalmas karate bemutatót. Az egyesületük a
Benedek Elek iskolában működik. Tanulási gondokkal küzdő,
szellemi fogyatékos, mozgás- és
látássérült versenyzőik kis csapata kápráztatott el mindenkit
a felkészültségével. Láthattunk
tőlük forma-, önvédelmi küzdelmi és törésgyakorlatokat, valamint fegyveres harcot. A bemutatóban szerepet kapott Csatári János is, aki már világbajnoki
ezüstéremmel büszkélkedhet.
A produkció végén a nézőként jelenlévő nagyszámú gyereksereg is főszerephez jutott,
hiszen ismerkedhettek a kara-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Czinczás Róbert szervátültetett
darts versenyzővel beszélgettek.
A gyerekek nagy élvezettel és lelkesen kérdezgették őket a fogya-

tékkal élő emberek karate sportjáról. Kérdésben nem volt hiány,
a válaszok érthetőek és világosak
voltak.

Ezután a kisebbek a színházteremben maradtak, és akadálypályákon, érzékenyítő foglalkozás keretében játszottak. A nagyobbak a Vízvári teremben
egy rövidfilmet néztek meg a
parasportról, majd Halász Jánossal, a Magyar Paralimpiai Bizottság Karate Szakág vezetőjével és

Halász Attila és tanítványai
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A délelőtt a színházteremben folytatódott, ahol a nagyobbak 10 fős csoportokban akadályversenyen vettek részt. Többek között bekötött szemmel kellett egymást tolniuk kerekesszékben, bóják között szlalomozva. A
végén mindenki nyert, csokit és
azt a tapasztalatot, hogy a másság
különlegessé tesz.
Ez alatt az idő alatt a legkisebbek az asztaloknál rajzolhattak, festhettek. Az előtérben minikiállítást lehetett megtekinteni a parasportolókról, illetve itt voltak láthatóak azok

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

a legjobb pályaművek, amik a
parasport témában iskolás gyerekektől érkeztek a rajzversenyre.
Ezek közül a közönség szavazhatott arról, kinek melyik mű tetszik a leginkább.
A programot a Roll Dance
Budapest kerekesszékes táncosainak felejthetetlen produkciója zárta.
Aki részt vett ezen a különleges eseményen, megértette,
mennyire helytálló a parasport
jelmondata: „Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek
lenni.”

KÉK HÍREK

Elfogták a katalizátortolvajt
A pesterzsébeti rendőrök elfogták azt a férfit, aki beszorult egy
kocsi alá, miközben annak katalizátorát akarta ellopni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási
Központjába 2020. február 26-án
0 óra 14 perckor érkezett bejelentés egy jármű tulajdonosától,
hogy a XX. kerületben, a Helsinki úton a kocsija alatt fekszik egy
férfi és segítségért kiabál.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság járőrei perceken belül a helyszínre érkeztek, és látták, hogy a bejelentő autója alá egy férfi beszorult,
közben segítségért kiabált. Az
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intézkedő rendőrök a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével megemelték az autót,
és kihúzták alóla a tolvajt, akit
sérülései miatt kórházba szállítottak. A rendőrök az autó mellett megtalálták a bűncselekmény elkövetéséhez használt
eszközöket is.
A férfi ellen – aki a nyomozás
adatai szerint az autó katalizátorát akarta ellopni – a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és
XXIII. kerületi Rendőrkapitányság lopás bűntett kísérlet gyanúja miatt indított nyomozást. A 44
éves dunakeszi férfi kihallgatásán
a bűncselekmény elkövetését elismerte.
(forrás: police.hu)

Március 7-én a listavezető
Füzesgyarmathoz látogatott az
Erzsébeti SMTK labdarúgócsapata az NB III Keleti csoportjának tavaszi rajtján. A mérkőzés
nagy küzdelem után 1-1-es döntetlennel zárult.
A következő héten, már zárt
kapuk mögött, az Ady Endre utcai pályán fogadta a Liza a Hatvan együttesét. A piros-fehérek
itt is ikszeltek, a végeredmény
0:0 lett.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége március 16-án bejelentette, hogy – a hatóságok
döntésével összhangban – azonnali hatállyal felfüggeszti a szövetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét átmeneti időre.
Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője a szervezet Facebook-oldalán

FOTÓ: FACEBOOK.COM/ESMTKSZURKOLOINAKBARATIKORE/

Két forduló után leállt
a Nemzeti Bajnokság
közzétett videoüzenetben elmondta, hogy az MLSZ veze-

tő testülete „valamennyi labdarúgó-mérkőzés
lejátszását
felfüggesztette, beleértve az NB
I-es mérkőzéseket is”. Hozzátette: „Azt kértük a kluboktól,
hogy ebben az időszakban tekintsenek el az edzések megtartásától és látogatásától, teremtsék meg a feltételeit annak,
hogy a játékosok, stábtagok otthon maradhassanak.”

Bezártak a létesítmények is
A koronavírus-járvány miatt az ESMTK március 16-ától az öszszes általa üzemeltetett sportlétesítményt határozatlan időre bezárta. A vezetés továbbá úgy határozott, hogy az összes szakosztálya
edzéseit is felfüggeszti.

Kábítószer-fogyasztókra csaptak
le a pesterzsébeti rendőrök
Állampolgári
bejelentésre
reagálva a BRFK XX. és XXIII.
kerületi
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya nagyszabású,
összehangolt akció keretében
kutatást tartott 2020. március
6-án este az egyik pesterzsébeti
lakótelepen kábítószer-birtoklás
gyanúja miatt. A kutatás során
hat főt – közülük egy fiatalkorú

személyt – állítottak elő. A gyanúsítottak kihallgatása megtörtént, és többüknél a drogteszt
pozitív eredményt mutatott. A
rendőrök a lakásban kábítószergyanús anyagokat találtak és
foglaltak le. Három fő ellen kábítószer birtoklása vétség elkövetés miatt megindult a büntetőeljárás.
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SZOLGÁLTATÁS
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ női, férfi hajvágás, festés, dauer. 061/290
43 82
KERT- ÉS TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
0620/259 63 19
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 0630/422 17 39
INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, forgalmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44
ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK lakásáért! Leinformálható, referenciával
rendelkező megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 0620/94 94 94 0
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel:
061/266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19
NYUGDÍJAS SZŰCS bundák javítását, tisztítását vállalja. Régi irhabundáját jótékony célokra átveszi.
061/282 85 56, 11-15 óráig.

REDŐNYSZERELÉS,
-JAVÍTÁS,
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa,
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése. Nagy Sándor 0620/321 06 01
ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető
javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése, épületek karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére.
0670/224 93 26, 3620/397 99 98
GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10
VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes vezetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti
csap garanciával. 0630/914 35 88
GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620/264 77 52
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése,
javítása, kamerás csatornavizsgálat.
Lakásban és udvaron. 0670/544 40
50

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 061/260 70 90,
0630/296 55 90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu

PANCSOLÓ MANCSOK Kutyakozmetika teljes körű kutyakozmetikai
szolgáltatással várja vendégeit. Rugalmas és rövid bejelentkezési idővel. 1202 Bp. Nagysándor József u.
147. Tel.: 0670/277 82 84

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garan-

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2020. március 26-án
jelenik meg, hirdetésfelvétel
e-mail-ben: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

cia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

könyveket, szőrmebundát, bizsukat,
kitüntetést stb., hagyatékot. Díjtalan
kiszállással. 0630/308 91 48

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

OKTATÁS

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info

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

BÚTOR
KÉSZPÉNZÉRT VESZEK értékbecsléssel bútorokat, festményeket,
dísztárgyakat, órákat, porcelánokat,

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS általános- és középiskolásoknak! A tanult fogalmak, tételek, definíciók átismétlése, típusfeladatok megoldása. Pótvizsgára, érettségire való felkészítés. +3620/359 05 44

Az AVKF Budapesti
Campusa kedvezményes
áron vár
minden tanulni vágyót,
akik szeretnének a közelgő OKJ változások előtt
szakmát szerezni!
Érdeklődni: campus.avkf.
hu, vagy telefonon:
061/920 26 89/900-as
melléken

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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Lapzárta: 2020. április 14. 12 óra. A lapzárta után érkezett anyagokat a
szerkesztőség csak a következő lapszámban tudja közölni.
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