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2 ÖNKORMÁNYZAT

 A koronavírus-járvány miatt a képviselő-testületi ülések, vala-
mint az azokat megelőző bizottsági ülések is elmaradnak. Sza-
bados Ákos polgármester a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva, a frakciók véleményét is kikérve hozta meg a szükséges 
döntéseket.

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

Már a szülei és a nagyszülei 
is Pesterzsébetiek voltak, és ő 
is itt született 1954-ben.

A kerületi Fideszben kez-
dődött politikai pályafutá-
sa, ahol alelnökként is dolgo-
zott. Közel egy évtizeden át 
volt önkormányzati képvise-
lő, eközben megvá-
lasztották civil ta-
nácsnoknak. Több 
önkormányzati bi-
zottság tagja is volt, 
köztük a Jogi, Igaz-
gatási és Közbiz-
tonsági Bizottsá-
gé, amelynek elnö-
ki pozícióját is be-
töltötte.

Munkájával, se-
gítőkész természe-
tével hozzájárult 
Pesterzsébet fej-
lődéséhez, hazája 
iránti elköteleződé-
se mindannyiunk 
számára követendő 
példa.

Őszinte részvétemet Pest-
erzsébet Önkormányzatának 
minden munkatársa nevében 
szeretném kifejezni, a család 
és a barátok számára vigasz-
talást és erőt kívánok a gyász-
ban!

Szabados Ákos polgármester

Elhunyt Rostagni Attila

A bizottságok elnökeivel, va-
lamint a frakcióvezetőkkel való 
egyeztetés után a polgármester 
döntött a „Pesterzsébet Kivá-
ló Mentőszolgálati Dolgozója” új 
kitüntető cím létrehozásáról, va-
lamint a kerületi tűzoltók Szent 
Flórián-napi kitüntetéseivel járó 
elismerésekre fordítható keret-
összeg emeléséről. 

* * *
A polgármester a legtöbb frak-

ció támogatása mellett elfogadta, 
hogy az Utcáról a Lakásba Egye-
sület számára 5 évre bérletkijelö-
lési jogot és 1 millió 600 ezer fo-
rint felújítási költséget biztosít egy, 
a Határ úton található ingatlanra.

* * *
A kerületben működő piacok 

bérleti és használati díjtételei az 
inflációval azonos, azaz 3,4 szá-
zalékkal emelkednek 2020. má-
jus 1-jétől.

* * *
Határozat született a közét-

keztetés beszerzését célzó eljá-
ráshoz kapcsolódó stratégiai el-
vekről. Eszerint a beszerzés cél-
ja a megfelelően jó színvonalú, 
biztonságos szolgáltatás; és azt 
lehetőleg, de nem kizárólagosan 
az önkormányzat főzőkonyhái-
nak igénybevételével nyújtsák. 
Az önkormányzati tulajdonban 
lévő főzőkonyhákat – ha azok 

használatára a vállalkozó igényt 
tart – a vállalkozó bérbe veszi, 
és azok használatáért bérleti dí-
jat fizet. A szolgáltatást nyúj-
tó nyertes vállalkozó az önkor-
mányzattól bérelt főzőkonyhák-
ban a helyiségek és a konyha-
technológia területén - szükség 
esetén saját költségén – fejlesz-
tést hajthat  végre azzal a felté-
tellel, hogy azok a szerződés le-
járta után térítésmentesen az 
önkormányzat tulajdonába ke-
rülnek. 

Fontos szempont továb-
bá, hogy a leendő szolgáltató-
val határozott időtartamú szer-
ződést kössön az önkormányzat, 
és hogy az ajánlattevő az aján-
latában határozza meg a nettó 
nyersanyagnormákat (negyed-
éves nyersanyagköltség-kimuta-
tás formájában). 

* * *
Szabados Ákos elfogad-

ta a Székely Nemzeti Tanács 
nemzeti régiókért indított eu-
rópai polgári kezdeményezé-
sét. (A kezdeményezés céljá-

ról, valamint arról, hogy a la-
kosság ezt hogyan tudja aláírá-
sával támogatni, az önkormány-
zat honlapján (pesterzsebet.hu) 
és Facebook-oldalán (Facebook.
com/Pesterzsebetonkormanyzat) 
lehet tájékozódni.

* * *
A polgármester érvénytelen-

nek nyilvánította a volt Ónodi 
utcai iskola megvásárlására vo-
natkozó pályázatot. Ezt követően 
új, nyílt pályázat kiírásáról dön-
tött. Az ingatlanra vonatkozó-
an megajánlható minimális vé-
telár összegét nettó 257 millió 
800 ezer forint értékben határoz-
ta meg, a pályázatra a meghirde-
tést követően 60 napig lehet je-
lentkezni.

* * *
Az önkormányzat 450 ezer fo-

rint támogatást nyújt a XXI. Ke-
rület és Környéke Mentőalapít-
ványának többször használatos 
arcmaszkok beszerzésére, melye-
ket az alapítvány a Pesterzsébeti 
Mentőállomásnak ad át.

Sz. A.

Városházi napló
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A szabályok betartása most életeket menthet

– Már a márciusra tervezett 
bizottsági ülések és a képviselő-
testületi ülés is elmaradt, a ve-
szélyhelyzeti intézkedések mi-
att a polgármester a halasztha-
tatlan döntésekben maga dönt, 
a képviselők véleményének fi-
gyelembevételével. Hogyan zaj-
lik ez a gyakorlatban?

– A bezárkózás ellenére 
valamennyiünk élete intenzíveb-
bé vált bizonyos szempontból. A 
személyes találkozások jelentő-
sen csökkentek, a napi kapcso-
lattartás áttevődött az internet 
és a mobiltelefon világába, ami 
sokkal több időt és nagyobb oda-
figyelést igényel, így sok esetben 
még fárasztóbb is, mint a szemé-
lyes megbeszélések. A munka te-
hát több lett, ráadásul fel is gyor-
sult, hiszen sokkal több ügy igé-
nyel azonnali intézést, és több 
kerületi lakos került olyan hely-
zetbe, amelyben azonnal segítsé-
get várnak. Éppen ezért kiemelt 
feladatunk a kárelhárítás, ami-
nek a rendszerét mára sikerült 
kialakítanunk.

– Milyen az együttműködés 
a képviselő-testület frakciói, il-
letve a képviselők és a polgár-
mester között?

– Egyébként sem voltak jel-
lemzőek nálunk politikai viták, 
bár természetesen a kampányból 
még hurcoltunk magunkkal véle-
ménykülönbségeket. Ezzel együtt 
azt tapasztalom, hogy a kialakult 
helyzetben mindez háttérbe szo-
rult, és mindannyian közös célért 
munkálkodunk, hogy a lakóhe-
lyünk elfogadható szinten tudjon 
működni, valamint a járvánnyal 
szemben Pesterzsébeten úgy tud-
junk fellépni, hogy az minél ke-

vesebb embert érjen el. Nem el-
kiabálva, ezt ez idáig közös össze-
fogással jól tudtuk kezelni. Re-
mélhetőleg a lakosság a hamaro-
san bekövetkező jó idő ellenére is 
kompromisszumkész marad, még 
ha ez rengeteg személyes feladás-
sal is jár.

– A veszélyhelyzeti intézke-
dések egy része a lakosság szá-
mára kötelező, emellett vannak 
intelmek, amelyeket érdemes 
megfogadni. Tapasztalataik sze-
rint a pesterzsébetiek mennyire 
tartják be a szabályokat, illetve 
ajánlásokat?

– A kertvárosi részekben élők 
fegyelmezettebben viselkednek, 
mint a városközpontban. Ösz-
szességében felelősségteljes ma-
gatartást tapasztaltunk, de saj-
nos vannak, akik például a sétá-
ló utcában, a nagyobb bevásárló-
központok, áruházak, vagy a piac 
környékén egyszerűen nem akar-
ják tudomásul venni, hogy a sa-
ját egészségüket is veszélyeztetik 
azzal, ha a meghirdetett és elvárt 
szabályokat nem tartják be. Több 
esetben szükséges volt nemcsak 
figyelmeztetni, de ennél határo-
zottabban fellépni is közterület-
felügyelőinknek, a rendőrségnek, 
sőt, volt, hogy a készenléti rend-
őrséget is ki kellett hívni a ke-
rületbe. Ezzel együtt az emberek 
többsége tudja, hogy az előírások 
és a viselkedési szabályok betar-
tása valóban életeket menthet.

– A kormány a polgármeste-
reknek lehetővé tette az állami 
szinten hozott korlátozások szi-
gorítását, ha ezt szükségesnek 
látják. Ön tervez ilyeneket?

– Polgármesterként kijárási 
tilalmat nem rendelhetek el, de 

a közterületeken való tartózko-
dást lehet szigorítani. Ezzel a le-
hetőséggel először a húsvéti ün-
nepek alatt éltünk, és ezt fenn-
tartjuk azóta is, tehát parkjain-
kat, játszótereinket, a sétáló ut-
cát és általában a közterületeket 
pihenésre, baráti beszélgetések-
re nem, hanem csak áthaladásra 
lehet használni.  Azt gondolom, 
ennél több és komolyabb intéz-
kedés jelenleg nem szükséges.

Továbbra is arra kérünk min-
denkit, hogy csak a legszüksé-
gesebb esetben – munkába já-
rás, bevásárlás, gyógyszerkivál-

tás miatt – hagyják el otthonu-
kat, egyébként, aki teheti, ma-
radjon otthon. 

– A világjárvány visszaszorí-
tásáért szükséges intézkedések 
végrehajtása a költségvetést is 
érintették. Milyen kiemelt cé-
lok, feladatok kerültek most a 
középpontba, és melyek azok, 
amelyek háttérbe szorulnak az 
idén?

– Jelenleg a kiadásaink közül 
a prioritást a járványügyi hely-
zet kezelése jelenti. Ez nagyon 
összetett feladattá vált, jelen-
ti a védekezéshez szükséges esz-
közbeszerzéseket, a nehéz hely-
zetbe került családok támoga-
tását, valamint a 70 éven felü-
lieknek nyújtandó segítség fi-
nanszírozását. Ezzel párhuzamo-
san már elszenvedtünk bevétel-
kiesést, és továbbiakkal is szá-
molnunk kell. Az önkormány-
zati tulajdonú üzlethelyiségek és 
lakások bérleti díjaiból származó 

bevételeket a bérleti díj megfize-
tésének halasztása miatt át kel-
lett ütemezni.

Úgy számolunk, hogy a leg-
rosszabb esetben 50 százalékos 
bevételkiesés érheti az önkor-
mányzatot 2020-ban. Ami még 
ennél is nagyobb probléma, hogy 
ez a kiesés nemcsak az idei évet, 
de az elkövetkező 1-2 esztendőt 
is terhelni fogja, hiszen mindaz, 
amit a gazdaság területén veszte-
ségként könyvelnek el, nálunk az 
iparűzési adó bevételcsökkenésé-
ben fog jelentkezni, ami Pester-
zsébet Önkormányzatának egyik 

legfontosabb bevételi forrását je-
lenti. Mindezek mellett a gépjár-
műadóból származó bevételekkel 
sem számolhatunk az idén.

A februárban elfogadott költ-
ségvetést teljesen újra kellett 
gondolni és át kellett alakíta-
ni, és a kiadási oldalon három fő 
irányt meghatározni. Az egyik a 
már említett védekezés, a má-
sik a szociális szolgáltatások biz-
tosítása, valamint az intézmé-
nyek működtetésének fenntar-
tása. Ezek biztosítása érdekében 
jelentősen csökkentenünk kell 
a közterületekre fordítható ösz-
szegeket, csakúgy, mint a beru-
házásokra, felújításokra tervezett 
keretet, sőt, az sem kizárt, hogy 
idén egyáltalán nem lesznek be-
ruházások.  A likviditás megőr-
zése érdekében akár átmeneti, 
éven belül hitellehetőséget is ér-
demes legalább szerződés szintjén 
biztosítani.

Sz. A. 

Ahogy mindannyiunk élete, úgy az önkormányzaté is teljesen fel-
borult a világjárvány miatt. A kerület működtetéséért felelős kép-
viselők és a városvezetés is zömében „home office”-ban dolgozik, 
olyan feladatokat kell – lehetőség szerint minél gyorsabban – meg-
oldaniuk, melyekkel ez idáig nem, vagy csak sokkal kisebb mér-
tékben találkoztak. – A feladatok biztosításához szükséges anyagi 
erőforrások előteremtése és a tervezett bevételek elmaradása miatt 
a költségvetést alapjaiban és részleteiben is át kell dolgozni, a lik-
viditás biztonsága érdekében pedig folyószámlahitel-szerződés ren-
delkezésre állásáról kell gondoskodni, de remélhetőleg tényleges 
hitelfelvételre nem fog sor kerülni – tudtuk meg Szabados Ákos 
polgármestertől. 
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Közlemény
A veszélyhelyzettel kapcsolatosan meghozott intézkedések 

pénzügyi-gazdasági nehézségeket okozhatnak a magánszemélyeknek 
és a vállalkozásoknak is. Ezt enyhítendő, a szociális bérlakásban élő 

lakosaink, valamint az önkormányzati ingatlanban működő vállalko-
zások számára erre irányuló kérelem esetén az önkormányzatnak 

fizetendő bérleti díjakra halasztást engedélyezünk.

AKTUÁLIS

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.

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

Pesterzsébet Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Önök 
naprakész és hiteles tájékoztatását a koronavírussal kapcsolatos tud-
nivalókról és az aktuális helyzetről.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hív-
ható zöldszámokat működtet a koronavírussal kapcsolatos la-
kossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érde-
kében: 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 megfe-
lelő választ a kérdéseikre. 

Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhe-
tők az alábbi oldalakról: 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.

Folyamatosan frissülő információk a koronavírusról

MARADJ OTTHON!
Kérem, saját maguk és mások 
egészsége érdekében csak a leg-
szükségesebb esetben hagyják el 
otthonukat, az idősek pedig egy-
általán ne hagyják el lakásukat! 

Dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő

Tisztelt Pesterzsébeti Időskorúak!
Az új koronavírus okozta fertőzés az időskorú személyeknél foko-
zottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat, ezért a 

46/2020. (III.16.) Korm. rendeletben a Kormány arra kéri a 70. élet-
évüket 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 gon-
doskodást a polgármester kötelezettségévé teszi. Ehhez az szüksé-

ges, hogy Önök otthonukban maradjanak és tájékoztassák Önkor-
mányzatunkat 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
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A közterület-felügyelők a ke-
rület utcáin és terein a nap 24 
órájában teljesítenek szolgálatot, 

így a tőlük érkező in-
formációk és az erre 
épülő erőforrás-át-
csoportosítások a ki-
járási korlátozás ha-
tékony végrehajtá-
sát segítik.

A többletfelada-
tok ellátásának biz-
tosítása érdekében 

tíz fővel bővül a Rendvédelmi 
Osztály létszáma és plusz szolgá-
lati gépjárművet is beállítottak.

A jelenlegi veszélyhelyzetben 
különösen fontos az adomá-
nyozói aktivitás és az olyan tár-
gyi felajánlás, amivel csökken-
teni lehet a járvány terjedésé-
nek sebességét.

Losonczi Ottó kerületi vál-
lalkozó, Pesterzsébet díszpolgá-
ra fertőtlenítőszereket szállított 
az akkor még működő óvodákba 
és bölcsődékbe, majd több ezer 
egészségügyi maszkot juttatott el 

a dél-pesti kórháznak és Pester-
zsébet Önkormányzatának. 

A Linda Family Kft. 900 da-
rab orvosi maszkot és 10 kar-
ton tisztítószert küldött, amit 
a HSZI, a Vörösmarty Piac és a 

Rendvédelmi osz-
tály kapott meg, a 
Tárna Invest Kft. 
pedig felajánlott 
további 250 da-
rab maszkot, 1000 
darab kesztyűt és 
120 darab kis űr-
mértékű kézfer-
tőtlenítőt. 

Hégely Ferenc 
2 millió forintot 
ajánlott fel a Jahn 
Ferenc Dél-pesti 
Kórháznak orvosi 
eszköz vásárlásra, 

a Krausz 99 Bt.-től adományként 
kaptunk 180 darab saját gyártá-
sú mosható textil szájmaszkot, 
amely hónapokig használható.

A Pro-Terminal cég 300 ezer 
forintot adományozott az ön-

kormányzatnak, hogy a korona-
vírus elleni védekezésre fordít-
suk. Az adományból tartós élel-
miszereket vásároltunk, majd 
azokat a kevés jövedelemmel 
rendelkező, vagy a veszélyhely-
zet miatt munkájukat elvesztő 
és átmenetileg jövedelem nél-
kül maradó kerületi lakosoknak 
juttatjuk el.

A Tárna Invest Kft.-től újabb 
1000 db maszk, 120 db kis űr-
mértékű kézfertőtlenítő és 30 db 
kézmosó folyadék érkezett.

További adományként egy 
kedves kerületi lakótól kézzel 
készített textil maszkokat kap-
tunk.

Köszönjük a nagylelkű fel-
ajánlásokat!

AKTUÁLIS

Az önkormányzat folyamatosan fogadja a lakosság részéről érkező 
felajánlásokat, ezek jelenlegi összértéke már meghaladja a 

10 millió forintot. Természetesen továbbra is várjuk minden olyan 
támogató közreműködését, akik ebben a helyzetben segíteni tudnak.

Az elmúlt hetekben és ezután is a következő 
számlaszámra várjuk a felajánlásokat:

Adományvonal, számlaszám: 
12001008-01510331-02900005

A közlemény rovatban lehetőségük van 
megadni az adományozó nevét és címét.

A további felajánlások ügyében a következő elérhetőségeken kap-
hatnak információt. 

Kovács András 06 20 584 9016 
kovacs.andras@pesterzsebet.hu

Köszönjük szépen a támogatásukat!

Vigyázat, csalók Pesterzsébeten!
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kerületben olyan 

bűnelkövetők jelentek meg, akik a járványhelyzetre 
hivatkozva bevásárlást és a lakások fertőtlenítését 

ígérik a lakosoknak.
Fontos, hogy tudják, a munkatársaink minden esetben 
pecséttel ellátott hivatalos papírral érkeznek, soha nem 

kérnek előre pénzt, mindig utólag a blokk alapján 
kell rendezni náluk a számlát.

Kérjük, hogy legyenek nagyon elővigyázatosak, és 
fokozottan figyeljenek ezekre a részletekre!

Adományok enyhítik a járvány okozta nehézségeket Pesterzsébeten

Folyamatos együttműködés
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Képviselők karanténban
Összeállításunkban arról kérdeztük Pesterzsébet önkormányzati képviselőit, miként telnek napjaik a veszélyhelyzet idején.

Ez a járvány mindannyiunk 
életét felforgatta. Én leginkább 
a naptáromon látom. Korábban 
minden napra két-három prog-
ram, megbeszélés jutott. Most 
egy hétre szerepel kettő.

Látszólag sokkal kevesebb a 
feladat.

Valójában a feladatok nem 
csökkentek, annak ellenére, 
hogy átalakítottuk a bizottságok 
és az önkormányzat munkáját.

A veszélyhelyzetre tekintet-
tel Polgármester úr kapta meg a 
jogot, hogy kevés kivétel mellett 
döntést hozzon az önkormány-
zat és bizottságai hatáskörében. 
A legtöbb döntést elhalasztjuk 
arra az időszakra, amikor már 
korlátozás nélkül lehet működ-
ni. Azokban az esetekben, ami-
ket nem lehet halasztani, elek-
tronikus levelezéssel egyezte-
tünk és támogatjuk Polgármes-
ter úr döntéshozatalát.

Ahogy a képviselők többsé-
ge, én is vállaltam, hogy segítsé-
get nyújtunk idősebb lakótársa-
inknak a bevásárlásban, gyógy-
szerkiváltásban, postai ügyinté-
zésben.

A járványra való tekintettel 
a Pesterzsébeti Polgárőrség is tá-
mogatja a hatóságok járvánnyal 
kapcsolatos munkáját. Kovács 

Lajos polgárőrtár-
sammal, aki egyéb-
ként egészségügyis, 
mentőautó-vezető, 
segítettünk a Rend-
védelmi Osztálynak 
a közterületek le-
zárásában. Társam 
tevékenysége kü-
lön elismerést ér-
demel. Másnap reg-

gel mentőautóban folytatta a jár-
vány elleni küzdelmet. Igen fel-
emelő érzés volt este nyolc óra-
kor a Vécsey lakótelepen hallgat-
ni a felhangzó tapsot.

Most is szeretném felhívni fi-
gyelmet a polgárőrségre, tagjaira, 
akik önkéntesen szolgálnak ke-
rületünk lakosságának biztonsá-
ga érdekében. Sajnos a Polgárőr-
ség aktív tagjai is az idősebb ge-
nerációhoz tartoznak. Ezért ezt 
az alkalmat is megragadom, hogy 
kérjem a tenni akaró kerületi la-
kosokat, csatlakozzanak ehhez a 
nemes, de sokszor embert próbá-
ló civil tevékenységhez!

A képviselők most is a kerület 
életével foglalkoznak. A polgár-
mester dönt egy személyben, de 
fontosabb kérdésekben kikéri a 
képviselők véleményét. A testü-

let tagjai fizikailag ugyan nem ta-
lálkoznak, de a bizottsági ülések 
idejében megkapják a testületi 
és bizottsági anyagokat. Az elő-
terjesztéseket átolvassuk, a frak-

ciótársakkal meg-
beszéljük. Emailen, 
vagy konferencia-
beszélgetésen kiala-
kítjuk álláspontun-
kat egy-egy témá-
ban. Erről tájékoz-
tatjuk képviselőtár-
sainkat és a polgár-
mestert.

Mint bizottsá-
gi elnök, a bizott-

ságot érintő előterjesztéseket ki-
küldés előtt átnézem, majd a bi-
zottság tagjainak véleményét be-
kérve, döntési javaslatunkról tá-
jékoztatom a Polgármester urat, 
aki ezek figyelembevételével hoz-
za meg döntését.

Személyes fogadóórát nem 
tarthatunk, ezért telefonon, 
interneten tartom a kapcsola-
tot a lakosokkal, akik sok kér-
déssel keresnek meg. A kérdések 
most leginkább a veszélyhelyzet-
tel kapcsolatosak, és egyre több 
a segítségkérés. Többek között 
a segélyek intézésében, adó ügy-
intézésben, szemetelés bejelenté-
sében. Önkéntesként segítek a 
HSZI-nek az idősek ellátásában 

(bevásárlás, postai ügyintézés). 
Már a veszélyhelyzet kezdetén is 
segítettem a hozzám fordulókat, 
bevásároltam, patikába mentem. 
A rászorulóknak saját költségen 
vásároltam, rezsi kifizetésében 
segítettem anyagi támogatással.

A Facebookon alakult, mos-
ható szájmaszkokat készítő cso-
port tagjaként szállítom az alap-
anyagokat, az elkészült maszko-
kat fertőtlenítem, mosom, vasa-
lom és viszem a lakosoknak, in-
tézményeknek. Remélem, gyor-
san véget ér a vírusveszély, visz-
szatérünk a megszokott életünk-
höz, találkozhatunk az utcán, 
rendezvényeken, látogathatom 
az óvodákat, iskolákat.

A kihirdetett veszélyhelyzet 
időszakában a képviselő-testü-
let, a bizottságok üléseket nem 
tarthat. Interneten egyeztetünk, 
Facebook, email és konferencia-
beszélgetéssel. 

Választóinkkal a kapcso-
lattartás nehéz. Elmúltam 65 
éves, telefonon tartom a kap-
csolatot velük. Mindenféle 
problémával megkereshetnek, 
segítek, tanácsot adok.

A vírus megjelenésekor 
maszkokat szereztem be, idő-
sebbek részére segítővel juttat-
tam el. Az utcákat járva felhív-
tam a figyelmet a biztonsági tá-
volság betartására.

Figyeljék a kihelyezett pla-
kátokat, nézzék az ESTV ide 
vonatkozó műsorait, olvassák 
a Pesterzsébet újságot!

Örömmel láttam sok idősebb 
választóm kapuján az „Önkén-
tes karanténban tartózkodom” 
táblát.

Személyesen felhívtam a fi-
gyelmet, hogy a vírus cseppfertő-
zéssel terjed. A fertőzött tárgyak, 
felületek fertőtlenítőszerrel tör-
ténő lemosása pusztítja a vírust, 
használjanak kézfertőtlenítőket. 
Alaposan mossanak kezet szap-
pannal, alkoholos kézfertőtlení-
tővel tisztítsanak. Kerüljék a sze-
mek, az orr és a száj érintését. 

Az önkormányzat által a kép-
viselők részére biztosított védő-
felszereléseket, valamint egy tá-
mogató által  eljuttatott 50 darab 
sebészeti szájmaszkot választó-
im között szétosztottam. Sikerült 

még egyénileg hasonló meny-
nyiséget beszereznem, melyeket 
szintén szétosztottam. 

Központi segítség nem volt, 
mindent egyedileg kellett meg-
oldani. Saját költségen még vá-
sároltam néhány orvosi száj-
maszkot. Védőkesztyűt beszerez-
ni nem tudtam, ez központilag  
nincs országunkban megoldva.

Saját ellátásomat magam in-
tézem védőfelszerelésben, nem 
terhelem az önkormányzati se-
gítőket.

Csaszny Márton

Fekete Katalin

Ettvel Zoltán Jenő
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Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik a ható-
ságok utasításait betartva otthon 
maradtak, és ez által sikerült a 

járványt lassítani. A kijárási kor-
látozás határozatlan időre való 
meghosszabbítása is ezt a célt 
szolgálja. Köszönetet mondunk 
az időseknek, hogy a számukra 
kijelölt idősávban csak a legvég-
ső esetben mennek vásárolni, és 
családtagjaiknak, hogy védik, se-
gítik szüleiket.  Köszönetet ille-
ti helyi védekezésben részt vevő 
Szabados Ákos független polgár-

mestert, aki felelős vezetőként jó 
gazda módjára vezeti a kerüle-
tet. Köszönjük a kerület jegyző-
jének és a hivatal munkatársai-
nak a szolgálatot. Köszönjük az 
egyházaknak, hogy lelkileg segí-
tenek bennünket ebben a nehéz 
időben. Köszönettel tartozunk az 
orvosoknak, ápolóknak, mentő-
söknek, az egészségügyben dol-
gozóknak, a rend-
őröknek, közte-
rület-felügyelők-
nek, a pedagógu-
soknak, a szociá-
lis ágazatban dol-
gozóknak és az 
önkénteseknek.

Mi itt a Pest-
erzsébeti Fidesz-
ben fontosnak 
tartjuk, hogy fi-

gyeljünk egymásra, figyeljünk 
azokra, akik segítségre szorul-
nak. Ezért az elmúlt hetekben 
telefonon felhívtuk az időseb-

beket, hogy megkérdezzük, 
hogy vannak? Van-e szüksé-
gük valamire? Megkértük az 
itt élő időseket, hogy marad-
janak otthon, és az élelmi-
szerek, gyógyszerek beszer-
zésében kérjék segítségüket 
a családtagjaiktól, vagy for-
duljanak bizalommal az ön-
kormányzathoz. Természe-
tesen mi is örömmel ajánlot-
tuk fel segítségünket a bevá-

sárlásban vagy gyógyszerkiváltás-
ban. Fontosnak tartjuk minden 
esetben elmondani, hogy ha va-
laki ragaszkodik ahhoz, hogy sa-
ját maga vásároljon be, akkor az 
idősek csak 9 és 12 óra közötti 
idősávban tehetik ezt meg. Ezek 
az intézkedések nem az idősebb 
korosztály ellen szólnak, hanem 
az ő érdekükben! Nagyon fontos, 
hogy vigyázzunk egymásra!

A Pesterzsébetéi Fidesz 
frakció tagjai (Bánó Mik-
lós, Buc Horváth Gabriella, 
Fekete László, Földesi Gyu-
la, Juhász Lajosné, Dr. Kiss 
Zsolt, Magyar Márton Csaba, 
Márkus Jánosné, Rábel Krisz-
tina Ildikó, Sikéné Pfeiffer 
Éva, Szombathy Dénes Gyu-
la, Tantosné Rostagni Kata-
lin, Tóthné Nagy Andrea és 
Tóthné Oroszlán Erzsébet) 

is fontosnak tartották, hogy eb-
ben a veszélyhelyzetben segítsé-
get nyújtsanak. Ezért volt, aki 
pénzbeli adományt adott a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház Alapít-
ványának, vagy a kerületi men-
tőseinkkel egyeztetve szereztük 
be eszközüket. A XX. kerületi 
mentőállomásnak egy ózongene-
rátort, egy nagyteljesítményű ká-

véfőzőt és szárítógé-
pet vásároltunk, va-
lamint további esz-
közök vannak be-
szerzés alatt.

A jelenlegi hely-
zet mindenkitől ko-
moly áldozatokat 
kíván, és abban bí-
zunk, hogy az or-
szág mielőbb túl lesz 
ezen a nehéz idősza-
kon, de hónapokról 
kell beszélnünk.

Célunk továbbra 
is az, hogy a járvány 
terjedését a lehe-
tő legnagyobb mértékben lassíta-
ni tudjuk, és az idősebb korosz-
tályt megóvjuk a fertőzés veszé-
lyétől. A politikai vitáknak most 
nincs itt az ideje, az eredményes 
védekezéshez szükséges összefo-
gás a fennálló véleménykülönb-

ségek ellenére a következő hó-
napokban meghatározó lenne. 
Ma olyan időket élünk, amikor 
tényleg a nemzeti összefogás ide-
je kell, hogy eljöjjön.

Vigyázzunk Egymásra! Ma-
radjon Otthon!

Fidesz

Erőt, önfegyelmet, türelmet és 
kitartást próbáló időszakban va-
gyunk. A kijárási korlátozás, a 
kvázi önkéntesen vállalt karan-
tén főleg a tevékeny, aktív életet 
élő, nyitott jellem számára kihívás. 
Igyekszem ezt a korlátozást ma-
gam is komolyan venni, és csak a 
legindokoltabb esetben kimozdul-
ni, noha elismerem, hiányoznak a 
családtagok és 
barátok, hiány-
zik a munkám, 
az iskola és hi-
ányzik a nyüzs-
gés. Amikor vi-
szont elkerül-
hetetlen, hogy 
kimozduljunk, 
hogy bevásárlá-
sainkat, ügye-
inket intézzük, 
néhány fontos dolgot szinte köte-
lező szem előtt tartanunk. Mindig 
viseljünk szájmaszkot, mindig fer-
tőtlenítsünk a kezünket, ha meg-
érkezünk valahová vagy eljöttünk 
valahonnan, ha van rá lehetősé-
günk, viseljünk gumikesztyűt, és 
emberek között tartsuk a 1,5 – 2 
méteres távolságot!

Önkéntességgel is igyekszem 
hasznosítani magam, hogy se-
gítsek könnyíteni a 65 év feletti 
honfitársaink helyzetén. Önkén-
tes munkára jelentkeztem a Hu-

mán Szolgáltatások Intézményé-
nél, és segítettem újabb önkénte-
sek toborzásában.

Szervezetünk tagjai önkölt-
séggel vittek ki egy éber kómás 
betegeket és időseket gondozó 
otthon számára 120 db mosha-
tó orvosi maszkot. Együttműkö-
dünk a Maszkok szívből kerületi 
civil kezdeményezés tagjaival, se-
gítünk az általuk varrt maszkok 
célba juttatásánál. Főleg orvosi 

rendelőknek, szociális intézmé-
nyeknek és magánszemélyeknek 
adunk, olyanoknak, akiknek va-
lóban szükségük van rá. Szintén 
teljesen önköltségi alapon, tartós 
élelmiszerekkel, tisztítószerekkel 
támogattuk a kezdeményezésben 
résztvevő önkénteseket. 

Ha bárkinek tudunk segíteni, ír-
janak bizalommal a juhak.tamas@
pesterzsebet.hu címre, vagy hívja-
nak a 70/371-9274 telefonszámon.

Jó egészséget és kitartást kívá-
nok Mindenkinek!

Juhák Tamás
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Kavarognak bennem a gon-
dolatok, az érzések. Olyan ese-
mények történnek velünk, amik 
megváltoztatták az életünket, vi-
lágnézetünket.

Az egyre közeledő járvány, 
egy állandó belső feszültséget 
okozva, ott volt a mindennapja-
inkban, minden este szorongva 
nézve a híradót. 

Hogy védem meg a családo-
mat? Hogy fogunk élni? És az el-
kerülhetetlen megérkezett.

A nagylányom azonnal elvesz-
tette az állását (turisztika). Az én 

civil munkámban is csökkentés 
történt, mert csak súlyos állapo-
tú betegekhez mehetek. A kislá-
nyom általános iskolás, így gyor-
san tanító nénivé is váltam.

Hirtelen itt volt minden, és 
keményen helyt kellett állni. A 

családom az elejétől fogva ön-
kéntes karanténban van. A szü-
leinkkel nem találkozunk, kizá-
rólag maszkban lépünk ki a ház-
ból. 

Munkámból kifolyólag – idő-
sekkel foglalkozom – teljesen 
adva volt, hogy ahol tudok, segí-
tek. Evidens volt, hogy a környe-
zetemben élő időseket is meg-
kérdezem, hogy szükségük van-e 
bármire a boltból, a patikából. 
Mindig is szerettem segíteni, de 
most ez valahogy más. Most kö-
telességemnek is érzem, mert 
mindannyiunk érdeke. 

Sajnos szájmaszkokat már na-
gyon korán nem lehetett kapni, 
de egy kedves ismerősöm a Masz-
kok szívből Facebook csoportot 
létrehozta. Amivel én hozzá tud-
tam járulni, hogy sikerült renge-
teg maszknak való anyagot adni 
a csoportnak. Ezt továbbra is 
folytatom.

A számomra felajánlott 50 
darab  orvosi maszkot szétosz-
tottam a lakók közt, és 20 da-
rab varrottat is. Adományokat 
is szállítok, a dél-pesti kórház-
ba is vittem felajánlást. A dol-
gozóknak protein szeletek jutot-
tak. Létrehoztam egy Krízis cso-
portot is, valamint tartós élelmi-
szereket szállítok.

Kérem továbbra is keresse-
nek, állok rendelkezésükre. 

Kitartást és erőt kívánok min-
denkinek. 

Hogyan is él az alpolgármester 
a karaténban? Kis túlzással, pont 
úgy, mintha a szokásos hétköz-
napokat élném… Szerintem na-
gyon fontos, hogy az ember életé-
ben legyen egy rendszer akkor is, 
ha egy világjárvány miatt fel-
borul körülötte minden. 

Reggelente ugyanúgy éb-
reszt az óra, felkészülök a nap-
ra, annyi különbséggel, hogy 
lazább az öltözet. A telefon 
szinte folyamatosan csörög, 
jönnek az emailek, és megta-
lálnak a feladatok, mintha a 
Városházán lennék. A járvány 
kapcsán jelentősen fokozódott 
a terhelés az önkormányzat bi-
zonyos feladatköreiben, ráadá-

sul duplán kell felelősséget vál-
lalnunk, hiszen a betegek, az el-
látottak mellett munkatársa-
ink biztonságos munkavégzésé-
re is fokozottan kell figyelnünk. 
A megszokott tennivalók újakkal 

bővülnek minden nap, és azon-
nal kell reagálni, megoldásokat 
találni. Köszönet ezért a helytál-
lásért minden Munkatársnak!

A megbeszélések, találkozók 
lebonyolítása változott jelen-
tősen, hiszen a minél kevesebb 
kontakt szabály betartása min-

denki érde-
ke, de a tech-
nika segít-
ségével már 
ez is köny-
nyen megold-
ható. Márci-
us 16-a óta 
ugyan szüne-
tel a szemé-
lyes ügyfélfo-
gadás a Vá-
rosházán, de 

az alpolgármesteri titkárságon 
lévő 283-0939-s telefonszám, 
valamint a kovacs.eszter@
pesterzsebet.hu email cím átirá-
nyításra került, így kolléganőm 
segítségével minden megkere-
sésre tudunk reagálni, és az ed-
dig érkezett kérdésekre mindig 
voltak válaszaink.

A telefonhívások között szép 
számmal vannak olyanok, akik-
nek tanácsokra, megnyugtató 
szavakra van szüksége. Nagyon 
nehéz időszak elején járunk, me-
lyet egymás kölcsönös tisztelet-
ben tartásával, támogatásával, 
belátással, odafigyeléssel, tole-
ranciával, a szabályok betartásá-
val leszünk képesek közösen át-
vészelni.

Maradjunk otthon! 

Mit csinálok most? Ezzel a 
kérdéssel lepett meg az újságunk 
főszerkesztője. Hiszen alaposan 
megváltozott a világ…

Március közepén még meg-
tartottuk a frakció ülését, ké-
szültünk a következő heti ülé-
sekre, hogy hétfőtől jöjjenek a 
hírek, amelyek minden a heti (és 
későbbi) rendezvény, tanácsko-
zás lemondását tartalmazták. És 
ez így megy már 5. hete…

 Nemcsak elmaradtak a ren-
dezvények, de még arra is figyel-
meztettek, hogy hány éves va-
gyok („a szervezésnél felhívom fi-
gyelmeteket, hogy a korhatárok 
Rátok is vonatkoznak” – írta Al-
polgármester Asszony), és emi-
att korlátoznom kell mozgáso-
mat. Persze, így is elvégzem, amit 

lehet. Civil tanácsnokként részt 
vettem itthonról egy videokon-
ferencián, a fővárosi civil refe-
rensi tanácskozáson. Képviselő-

ként részt veszek az önkor-
mányzat munkájában. A leg-
fontosabb, halaszthatatlan 
ügyek előterjesztéseit (szin-
tén otthoni munkával) a hi-
vatal dolgozói elkészítik, és 
megkapjuk véleményezésre. 
A véleményeket összegzik, és 
ezt figyelembe véve dönt Pol-
gármester úr.  A polgármes-
teri döntések felsorolásánál 
olvashatjuk őket a honlapon. 
Egyéni megkeresés most ke-
vesebb van, mint korábban.

De mivel nincsenek ren-
dezvények, nagyon sok sza-
bad időm maradt, melyet ré-
gebbi elmaradásaim pótlásá-

ra, illetve a ház körüli teendők-
re fordíthattam.  Sok időt töl-
tök a kertben, hiszen ki lehe-
tett rakni a muskátlikat és lean-
dereket, és néhány régóta halo-
gatott vastagabb ág levágása is 
megtörtént a szomszédok segít-
ségével. Most fejeződik be a ma-
darak téli etetése, sokan vissza-
járnak fürdeni az itatóba… So-
kat olvasok, és gyakran megy a 
TV, amit háttérnek használok és 
a természetfilmcsatornákat né-
zem, hallgatom.

Elmondhatom, hogy unatkoz-
ni nem szoktam, de a bezártság-
gal nehezen birkózom meg.

Kellner Katalin

Kovács Eszter

Komoróczy László

Adományok szállításra várva
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Kétgyermekes családként a 
veszélyhelyzet első napjai a táv-
oktatásra felkészülésről és az új 
sportolási formák megtalálásáról 
szóltak nálunk is.  Meg kellett ol-
danunk, hogy a szülők is tudja-
nak home office-ban dolgozni, és 

a gyerekek is elmerülhessenek a 
zoom, a canvas, a classroom és az 
msteams világában.

Felborult a család napirend-
je, nehéz a négy fal közé szorít-
va élni, de a Duna-parton élő-
ként rendszeresen szabad leve-
gőn sportolhatunk, ezzel sikerül 
csökkentenünk az összezártság és 
a járvány miatti szorongást.

Kerékpárral közlekedünk 
és minden nap futunk, a zöld-
felületeink tisztaságáért pe-
dig ploggingolunk a Duna-par-
ton. A plogging – szemétszedő 
futás – egy új, környezettudatos 
sporttevékenyég, ami Svédor-
szágból származik, és két éve új-

évkor indítottuk el V. Naszályi 
Márta barátommal Budapesten. 

Az Átalakuló Duna-part ön-
kénteseinek és a Pesterzsébe-
ti Szociális Foglalkoztató mun-
kájának köszönhetően sikerült 
is megtisztítanunk a futók, ku-

tyások és kerékpáro-
sok által leginkább 
használt partszakaszo-
kat, és folyamatosan 
részt veszünk annak 
tisztán tartásában.

Nem könnyű hete-
ken át „karanténban” 
élni, de az igazi hősök 
ma az idősgondozásban, 
a kórházakban és ren-
delőintézetekben dol-
goznak, ezért is jelent-
keztünk számos képvi-

selőtársammal együtt önkéntes 
segítőnek, hogy némi terhet le-
vehessünk a vállukról.

A koronavírus járvány miatt 
sok helyen kritikussá vált a hely-
zet, és sürgős segítségre volt szük-
ség: védőfelszerelések, fertőtlení-
tő- és tisztítószerek hiányoztak az 
egészségügyi intézményekből. A 
Párbeszéd új, Tenni kell! kam-
pányában ezért védőfelszerelé-
seket, köztük maszkokat, védő-
pajzsokat, kesztyűket és fertőtle-
nítőszereket juttattunk el a leg-
kritikusabb helyszínekre, szociá-
lis intézetekbe, kórházakba, kép-
viselőként pedig a körzetemben 
azt igénylőknek.

Egy ilyen beszámolóban nem 
az a fontos, hogy én hány darab 
maszkot viszek a rászorulóknak 
(pedig viszek), hanem az átte-
kintés és a tanulságok levonása. 
Ahogy az ország, úgy a kerület is 
átállt egy újfajta működési mód-
ra, például a polgármesteri hiva-
tal nagy része otthonról dolgozik, 
a bezárt bölcsődék, óvodák dol-
gozói a 70 éven felüleik ellátását 
segítik.

Még csak 1 hónapja tart a ve-
szélyhelyzet, de sokaknak már 
elfogyott a türelme, és ádáz vi-
ták zajlanak arról, hogy mire jó a 
maszk és otthon kell-e maradni. 
A szokásos gondolkodás nehezen 
emészti meg, hogy tünetmente-

sen is hordozhatjuk a vírust, az 
viszont, akinek „átadjuk”, meg-
betegedhet tőle.

Az önkormányzat azzal se-
gíti az erzsébetieket, hogy hó-
napokkal elhalaszthatják eze-
ket a befizetendőket: lakbér, üz-
let bérleti díja, piaci díjak, közte-
rület-használati díjak. Meg kell 
szokni, hogy a közösségi területe-
ket (utca, park, játszótér, sport) 
csak szükség esetén, és minél rö-
videbb ideig használjuk.

Arra is sok ötlet, javaslat szü-
letett, hogy mivel segítse az ön-
kormányzat azokat, akiknek 
most csökkent a bevétele (akár 
a részmunkaidő, akár munkanél-
küliség, akár vevők híján). Ezek 

mind emberséges és 
gondoskodó javasla-
tok. De ezeket az ön-
kormányzat csak lé-
pésenként tudja beve-
zetni, folyamatosan fi-
gyelve, hogy a terve-
zett bevételekből mi 
folyik be. Például ami-
re nemrég még szá-
mítottunk (iparűzé-
si adó, gépjárműadó), 
azok lehet, hogy csak 
töredékében fognak 
teljesülni. Amíg nem 
tudjuk azt, hogy mi-
kor múlik el a vírus-
helyzet – szeptember-
re? decemberre? –, ad-
dig felelőtlenség lenne elenged-
ni a gyeplőt, és szétosztani azt a 

pénzt, amiről nem tudjuk, hogy 
be fog-e érkezni.

A jelenlegi helyzet mindenki 
számára a hétköznapi élet több 
területét érintő változást hozott. 
Sokan kényszerülnek otthoni 
munkavégzésre, de sokan sajnos 
ezt nem tudják megtenni.

Mégis a legkiszolgáltatottab-
bak talán azok az idősek, akiknek 
a hivatali ügyintézés, a gyógysze-
rek kiváltása, vagy csak egy bol-
ti bevásárlás eddig is gondot oko-
zott. Én, mint önkormányzati 
képviselő, aktívan közreműkö-
dök segítésükben.

 Egy civil kezdeményezés ré-
vén, amit ezúton is köszönök, 

többen mosható maszkokat ké-
szítenek felajánlásokból. Ezek 
célba juttatásában is részt veszek. 
Kapcsolatot tartok önkéntesek-
kel, akikkel együtt teszünk a ke-

reskedelmi dolgozók, különböző 
szolgáltatók és a lakosság egész-
ségének megóvása érdekében. 
Többek között a Délpesti Autó-
vadász Egyesület tagjait is meg-
leptük maszkokkal.

A körzetemhez tartozó, a ki-
járási korlátozással összefüggő la-
kossági megkeresések ügyében 
segítségemre van a Rendvédelmi 
Osztály vezetője, illetve a rendőr-
ség részéről a körzeti megbízott.

Eközben az önkormányzati 
munka sem állt meg, bár a hely-
zetre való tekintettel a ránk bí-
zott feladatokat online végezzük.

Tapasztalataim 
szerint sajnos még 
mindig sokan nem 
veszik komolyan a ki-
alakult állapotot, ami 
vélhetően hosszútá-
von fogja befolyásol-
ni az elkövetkezendő 
időszakot. Számom-
ra sem könnyű, hogy 
nem láthatom a csa-
ládom egy részét és az 
unokáimat, de a kö-
zös érdek azt kívánja, 
hogy e lemondások-
kal teli nehéz időkben 
is erősek, higgadtak és 
kitartóak maradjunk.

Együtt le fogjuk győzni a jár-
ványt. Amennyiben segítségre 
van szükségük, szóljanak bátran. 
A lényeg: Ha tehetik, maradja-
nak otthon!

Mach Péter

Nemes László

Nagy Lászlóné
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Mivel már én is nyugdíjas va-
gyok (veszélyeztett korcsoport-
beli), ezért nagyon ritkán lépek 
ki az utcára. Ennek ellenére egy 
alkalommal személyesen vittem 
egy erzsébeti gondozóházba 200 
darab sebészi szájmaszkot. 

A választópolgárokkal tele-
fonon, illetve a Facebookon tar-
tom a kapcsolatot. Azt tapasz-
talom, hogy az emberek ki van-
nak éhezve azokra a helyi szin-
tű információkra, amik a járvány 
alatti életükhöz fontosak, így 
ezeket igyekszem eljuttatni mi-

nél többekhez. Tudniuk kell, az 
idősek  milyen személyes segítsé-
get kaphatnak, mit tegyenek, ha 
nem tudják befizetni a lakbért; 
mikor menjenek ki a piacra vá-
sárolni; milyen változásokat kell 
tenniük az életvitelünkben; mi 
lesz a rendszeres gyógyszereivel; 
hogyan tudják intézni a hivata-

los ügyeket; megmaradnak-e az 
eddigi segélyek.

Egyik szemszögből már azt 
érezzük, hogy szinte túltengenek 
Győrfi Pál-féle tanácsok, má-
sik oldalról meg azt látjuk, hogy 
egyes „lakótársaink” sportot űz-
nek a korlátozások kikerüléséből.

Hogyan védekezzünk a 
láthatalan ellenséggel szemben? 
Azt tapasztalom, hogy sokkal ha-
tásosabb a „személyes” (értsd te-
lefon, csetelés) beszélgetés, mint 
a hivatalos plakátok üzeneteinek 
ismétlése. Új témák foglalkoztat-

ják az embereket: sosem 
gondoltuk, arról folytatunk 
majd hosszas beszélgetést, 
hogy a kézzel varrt maszkot 
hogyan kell mosni, vasal-
ni, hogy újra felhasználha-
tó legyen; a kutyasétáltatás 
közben mennyire menjek 
közel a gazdatárshoz, hogy 
halljam is őt, de nem le-
gyek túl közel.

A mindennapi élet prob-
lémái mellett a képviselői munka 
sem áll meg. Bár jelenleg csak a 
polgármester hozhat döntéseket, 
és sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok nem ülésezhetnek, 
de Polgármester úr mindenben 
kikéri az önkormányzati képvise-
lők véleményét, és döntései mö-
gött többségi támogatás van.

Képviselőként ebben az idő-
ben az önkéntes segítségnyújtás 
került előtérbe. Saját környeze-
temben és az önkormányzaton 
keresztül is segítem idős embe-
rek bevásárlását, gyógyszerkivál-
tását és kisebb házon kívüli teen-
dőik ellátását. Mivel ők a legve-
szélyeztetettebbek, fontos, hogy 
csak akkor kelljen ilyenekkel 

foglalkozniuk, ha elkerülhetetlen 
– függetlenül attól, hogy van-e 
vásárlási sáv vagy nincs. Ehhez 
olyan segítségnyújtás kell, amit 
örömmel fogadnak, mert akkor 
szívesen kérik!

Büszkeséggel tölt el az, aho-
gyan a „Maszkok szívből” csoport 
működik a kerületben: közösségi 
munka révén napi százas nagyság-
rendű textilmaszk varrását és ké-
relmezőkhöz való eljuttatását vég-

zi – mindezt csak önkéntes 
alapon és teljesen ingyen. 
Varrni nem tudok, így csak 
futárként tudtam bekapcso-
lódni a munkába.

A helyi Momentum szer-
vezet vezetőjeként a párton 
belüli teendők is megmarad-
tak, egész pártunk aránylag 
könnyen átállt online mű-
ködésre. Az önkormányza-
ti munka sem állt le, még 

ha döntési jogkörünk átmenetileg 
nincs is, nyomon követjük és vé-
leményezzük a javaslatokat. Sok 
mindent kell majd újragondolni 
a megnövekedett feladatok és ki-
adások, valamint az elvont önkor-
mányzati bevételek miatt.

Végül, amit nem mint képvi-
selő csinálok, hiszen én elsősor-
ban nem a politikából élek. Egy 
magyar utazási iroda alkalmazott-
jaként próbáljuk ügyfeleinknek a 

legjobb megoldásokat megtalálni, 
és mindeközben talpon marad-
ni. Nem könnyű, különösen mert 
az utazási szektor érdemi közpon-
ti segítséget még nem kapott, így 
elég jól átérzem és tapasztalom 
azt a bizonytalanságot, ami most 
sokakat leng körbe.

Ha teheted, maradj otthon, 
ha kimozdulsz, viselj maszkot, ha 
bármelyikhez segítséget kérsz, az-
zal magad is segítesz!

Az önkéntes karantén, első-
re megvallom, ijesztő volt. Aki 
ismer, tudja, hogy folyamatosan 
jövök-megyek, így ez elsőre ha-
talmas fordulat volt.

Bár a polgármester gyakorol-
ja jelenleg a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörét, azonban 
polgármesterünk kikéri a képvi-
selők véleményét, így ezt a mun-
kánkat ilyen téren elvégezzük.

Úgy látom, a kollégák mun-
kájának köszönhetően az ellá-
tás megfelelően működik, jelen-
leg civil önkéntesek bevonására 
még nem volt szükség.

Igyekeztem a körzetemben 
a karantén során is „jelen len-
ni”, ahol tudtam, hogy idős, be-
teg vagy ágyhoz kötött ember él, 
ott felajánlottam segítségemet. 
Többedmagammal létrehoztuk 
a „Maszkok szívből” Facebook 
csoportot, melyet ezúton is aján-
lok mindenki figyelmébe. Ennek 
során házilag varrt, fertőtlenített 
és egyesével csomagolt maszko-
kat juttatunk el a lakossághoz, 
ingyen.

Így délelőtt maszkokat vasa-
lok és csomagolok, átadom szállító 
társaimnak vagy én magam viszem 
ki őket, majd jön a beszerzőkör a 
felajánlott anyagokért, közben va-

lamikor ellátom a családom is, át-
veszem az önkéntes varrónőktől a 
kész maszkokat, átadom az alap-
anyagokat, majd jön délután a 
mosás, teregetés. Ezen túlmenően 
mindig vannak ad-hoc teendők, 
továbbá a Humán Szolgáltatások 
Intézményével való szoros kapcso-
latom révén önkéntesként is szol-
gálatba álltam, és időseknek vég-
zek bevásárlást.

Az elmúlt hetekben rengetek 
pozitív energiát kaptam, sok jó 
embert ismerhettem meg. Ezért 
nagyon hálás vagyok, ez mindig 
erőt ad a folytatásra! Vigyázzunk 
egymásra!

Nemesné Németh Judit

Szőnyi Attila

Somodi Klára

A kormányváltó pártok kép-
viselői köszönetet mondanak 
azoknak a segítőiknek, aktivistá-
iknak, akik a veszélyhelyzetben 
is segítik munkájukat, vélemé-
nyezik az előterjesztéseket, to-
vábbítják a lakossági észrevétele-
ket, javaslatokat. 

Különösen nekik köszönjük: 
Antóni Gábor, Bada-Gémesi 
Emese, Balatoni Szilárd, Berger 
György, Bodnár Sándor, Csaszny 
Gábor, dr. Michelisz Annamária, 

Gergely László, Illés Gyula, Ju-
rák Tamás, Jágerné Molnár Juli-
anna, Klementisz Ádám, Kony-
hás Istvánné, Kristyánné Aknai 
Erzsébet, Krisztán Gyula, Lippai 
László, Mező Judit, Németh 
Imréné, Németh Judit, Orbán Já-
nos, Papp Róbert , Rovó László 
Attila, Rumy László Jánosné, Ró-
zsa Gyula, Serbán Viktor, Simó 
Gergely, Starosciák Tamás, Tiszai 
Szilárd, Toronyi Béláné, Turcsán 
Szabolcs, Tuza Lilla, Tóth József.



Pesterzsébet | 2020. április 30.

12 AKTUÁLIS



Pesterzsébet | 2020. április 30.

13MOZAIK

A Pesterzsébeti Nemzetiségi Bolgár Önkormányzat (PBNÖ) 
bolgár paradicsompalánták ingyenes osztására hívja fel a figyelmet.

A PBNÖ célja ezzel, hogy megismertesse a bolgár kultúrát a ke-
rületi lakosokkal, melynek szerves részét képezi a bolgárkertészet is.

Várjuk a kerületi lakosokat május 9-én 11 és 14 óra között a 
1201 Budapest, Vörösmarty utca 28. 1. sz. üzletben!

Minden év május 24-e a 
szláv országok többségében a 
két nagy apostol, Szent Cirill 
és Szent Metód emléknapja, 
és egyben a szláv írásbeliség és 
kultúra ünnepe is.

Szent Cirill és Szent Metód, 
a két bizánci térítő hozták létre 
a szláv írásbeliség alapját a gla-
golita ábécé megalkotásával, 
amiből kialakult a cirill ábécé.

A cirill ábécé megalkotó-
ja ohridi Szt. Kliment (bolgár), 
Cirill tanítványa volt, és tanára 
tiszteletére nevezte így el az új 
ábécét, 893-ban.

A cirill ábécé valójában 
azért kerekedett a glagolita 
fölé, mert egyszerűbb volt, és 
jobban hasonlított a görög ábé-
céhez. A balkáni szlávok között 
már elterjedt volt a görög ábé-
cé használata a szláv nyelv le-
jegyzéséhez. Kliment ezt a ha-
gyományt folytatta. Megtartot-
ta a 24 betűből álló görög ábé-

cét, viszont kiegészítette azt új 
betűkkel, olyan hangokra, me-
lyek a görögből hiányoztak, vi-
szont a szlávban szerepeltek. Az 
új betűket elsősorban a glagoli-
ta ábécéből vette át, mely pedig 
leginkább görög, grúz, örmény 
és héber forrásból dolgozott.

Így a szlávoknak lehetősé-
gük nyílt az anyanyelvükön 
történő írásra és olvasásra, va-

lamint az egyházi könyvek szláv 
nyelvre való fordítására, továb-
bá a népnyelvű liturgia beve-
zetése és elfogadtatása mellett, 
iskolákat alapítani, lerakva a 
szláv nyelvű papképzés alapja-
it. Ez hatalmas mérföldkő volt 
a kultúrájuk fejlődésében.

A szláv cirill ábécé nem egy-
séges, különböző változatai 
vannak: orosz, ukrán, belarusz, 
ruszin, bolgár, szerb, macedón, 
montenegrói, sőt külön egyhá-
zi szláv is.

d.r.

Bár a világjárvány miatt elren-
delt veszélyhelyzetben elma-
radnak az önkormányzat idős-
köszöntései, természetesen 
ebben az időszakban is van-
nak, akik 90. születésnapju-
kat ünnepelték. Közéjük tar-
tozik Ágoston Árpádné, ahogy 
a Városházán ismerik, Ági-
ka, aki nyugdíjasként került a 
Pesterzsébet újság szerkesztő-
ségébe, és egészen 81 éves ko-
ráig segítette a lap munkáját.

Ágika Budapesten született 
1930. április 11-én, a Költészet 
Napján – nem véletlen, hogy 
nagyon szereti a verseket.

Két éves korában költöztek 
a szülei Pestszenterzsébetre, ő 
és családja azóta is itt él. Pest-
erzsébeti fiúhoz ment férjhez, 
unokái, dédunokái itt jártak 
óvodába, iskolába.

Ágika a Teleki Blanka 
Közgazdasági Technikumban 
érettségizett, majd főiskolai 
végzettséget szerzett.

Egész életében a közigaz-
gatásban dolgozott, Buda-
pest különböző kerületi ta-
nácsainál, utolsó munkahelye 

– már nyugdíjasként 
– Pesterzsébet Ön-
kormányzata volt, 
ahol a Pesterzsébet 
újsággal kapcsola-
tos adminisztratív 
feladatokat végezte. 
Nagyon szerette ezt 
a munkát.

Amióta tényle-
ges nyugdíjas, sokat 
olvas, rejtvényt fejt, 
kártyázik, sőt, inter-
netezik is.

Egyedül él, de a 
lánya és a veje sokat 
segít neki. Alapve-
tően jól van, egész-
séges testileg és szel-

lemileg, csak a járás válik egy-
re nehezebbé számára. Ahogy 
fogalmaz, örül minden megélt 
napnak.                 y.a.

Paradicsompalánta-osztás Boldog születésnapot, Ágika!

Szláv írásbeliség napja
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A pesterzsébeti Baptista Gyüle-
kezetet éppen olyan váratlanul 
és megrendítő módon érte el a 
járvány, mint mindenki mást. 
Szokásainkat és istentiszteleti 
rendünket hirtelen kellett, kell 
újra gondolni és újra tervezni 
hétről hétre – így Katona Béla, 
lelkipásztor.

– Kihívást jelent nekünk is – 
másokhoz hasonlóan – őrizni a 
közösségi összetartozást, figyel-
mesen követni egymás életét, 
miközben a gondjaink felszapo-
rodtak, a lehetőségeink pedig be-
szűkültek. A szeretet ugyanakkor 
találékony – fogalmazott a bap-
tista lelkész.

Katona Béla lelkipásztorként 
örömmel látja, hogy milyen gyor-
san és milyen ötletesen sietnek a 
hívők egymás segítségére, hogyan 
törekszenek arra, nehogy elfeled-
kezzenek valakiről is.

– Miközben mindenki pon-
tosan tudja, milyen sok okunk 
van az aggodalomra, egy per-

cig sem kérdés, a segítségnyúj-
tás nem maradhat el – fűzte hoz-
zá a lelkipásztor. – Hogyan éljük 
meg most a hitünket? Mi a fele-
lősségteljes keresztyén magatar-
tás ezekben a hetekben? Talán 
ez az a két kérdés, amit hirtelen 
kell megválaszolnunk.

Kérdéseire pedig ezt a választ 
adta:

– Ami a hitéletet illeti, a kü-
lönleges időszak különleges né-
zőpontot és megfontolásokat ad. 
Minden, ami eddig természetesen 
kínálta az ünnepek értelmezését, 
a bibliai gondolatok napi alkal-
mazását és a kegyességi gyakorla-
tok ritmusát, most teljesen új szín-
ben tűnt fel. Itt van például a hús-
véti ünnepkör. A feltámadás és a 
kegyelmes isteni szeretet gondola-
taival mindig is a keresztyén em-
ber szívének közepén állt, onnan 
ragyogott, de most, ha lehet ilyet 
mondani, magyarázatot nem is 
igénylő módon a maga természe-
tében hatott puszta létével is. Ha 
senki semmiről nem prédikált vol-

na, akkor is giccsmentes, népi ha-
gyományoktól végre nem eltakart 
módon sugárzott volna. A tech-
nikai eszközöknek köszönhető-
en azonban még-
is lehet akár ün-
nepi istentiszte-
leteket is tartani. 
Nekem úgy tű-
nik, hogy most az 
istentiszteletek 
az otthonok va-
lóságába mélyeb-
ben, és több em-
berhez juttathat-
ják el az üzenete-
iket. És mi a fe-
lelősségteljes ke-
resztyén maga-
tartás? Hitünkben sok egyértelmű 
irány honosodott meg a Bibliából. 
Például nem lehet az ember köny-
nyelmű. Jézus mondta: „Ne kí-
sértsd az Urat a te Istenedet.” Az 
elsők között tértünk át a nyilvános 
alkalmakról a digitális felületen 
való kapcsolatápolásra, kegyessé-
gi élet gyakorlására. Úgy gondol-

juk, a hit nem a sértetlenség kép-
zetét hivatott erősíteni, hanem a 
világi vezetők és szakemberek tisz-
teletét is. Megfontoltság, bölcses-
ség, önuralom, bizalom és enge-
delmesség olyan bibliai erények, 
amiket most napi szinten kell gya-

korolni. Igyekszünk példát mutat-
ni a hatóságok egészségügyi uta-
sításának megtartásával, és a sze-
retet parancsban megfogalmazott 
találékony gondoskodó szeretet 
megélésében. Sokat imádkozunk. 
Imádkozunk a világért, Istentől ir-
galomért, a gyógyításban küzdő-
kön nyugvó áldásért!             D.A.

Jézus pere ezzel a fenti mon-
dattal ért véget nagypénteken. 
Munkácsy Mihályról jegyezték 
fel életrajzírói, hogy mielőtt meg-
festette volna Jézus keresztre fe-
szítését, kötéllel felköttette ma-
gát a műteremben felállított nagy 
keresztre, hogy valami fogalma 
legyen arról, mit is fest meg. Né-
hány perc múlva elájult.

Blatniczkyné Hammersberg 
Ganczstuckh Júlia pesterzsébe-
ti és soroksári evangélikus lel-

kész idézte fel a festőzseni ese-
tét, majd hozott újabb példát: 
Jim Caviezel, aki a Mel Gibson 
által rendezett Passió című film-
ben alakította Jézust, arról szá-
molt be, hogy a keresztre feszítés 
felvétele során kiugrott a válla, 
tüdőgyulladást kapott, magasra 
szökött a láza, és alig bírta ki, míg 
rögzítették ezt a jelenetet.

A lelkész asszony így foly-
tatta áhítatát: Jézus pedig a ke-
resztjét is maga vitte a vesztőhely 

felé, korbács-
ütések szaggat-
ta hátán. Még-
sem a kivégzés 
k ímélet lensé-
ge az, ami meg-
ragadja és nem 
ereszti figyel-
münket, hanem 
az, ahogy ezt az 
Úr Jézus végig-
csinálta. Mind-
végig tudato-
san megmaradt 
a szenvedésben. 

Nem visszakozott, hanem a szen-
vedés terhe alatt, tudatos válla-
lással ment az előre kijelölt úton. 
Értünk. Örök példát adott a ke-
reszthordozásra. 

Jézus egy idegen istállóban ér-
kezik erre a világra, és az állatok 
jászlába fektetik. Első éveit me-
nekültként tölti Egyiptomban, 
idegen országban. Nyilvános fel-
lépése kezdetén bűnösök között 
keresztelkedik meg a Jordánban. 
Szolgálata során városról város-
ra zarándokol, és megéli, hogy 
az „Emberfiának nincs hová fe-
jét lehajtania.” Jézus harminchá-
rom évesen a keresztfán szenved, 
anélkül, hogy azok közül, amire 
ezen a világon törekedni szokás 
– család, szép ház, karrier –, bár-
melyiket is magáénak mondhat-
ta volna, akárcsak egyetlen pilla-
natra is. Két gonosztevő közé fe-
szítve éri a halál, majd a kereszt-
ről levett teste, idegen ember sír-
jába kerül. Miattunk.

Semmit nem szerzett ebből 
a világból, mégis a mindenséget 

adta ennek a világnak. Az Ige 
testté, elesetté és gyengévé lett, 
hogy éppen elesettsége, gyenge-
sége, megtört teste által adjon 
szeretetet és örök életet. Nekünk.

Blatniczky János Dániel, 
evangélikus lelkész tájékoztatott: 
–  Gyülekezeteink Facebook ol-
dalain tudjuk közreadni a leg-
több hírt, illetve a különböző al-
kalmainkról készült videofelvé-
teleket. Ezek a felvételek felke-
rülnek a YouTube-ra is. Az ifjú-
sági órákat konferenciabeszélge-
tés formájában tartjuk meg. A 
hittanórákra számos lehetősé-
günk adódott, akár videofelvé-
telek formájában, e-mail-en stb. 
Gyülekezeti tagokkal mobiltele-
fonon tudunk kapcsolatot tarta-
ni. Gyülekezeti levelezőcsoporto-
kat hoztunk létre, ahol sokakat 
tudunk a napi kommunikációba 
bevonni. A lényeg, hogy a vírus-
helyzet ellenére elérjük gyüleke-
zetünk tagjait, ha némileg korlá-
tozott módon is.

D.A.

Pesterzsébeti baptisták rendkívüli időkben

Ibis ad crucem – Keresztre mégy
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Papp Miklós görög katolikus 
pap úgy fogalmazott: az élet egy 
nagy tanulási folyamat, boldog, 
aki képes fejlődni és tanulni, és 
nem utólag okos. A járvány hely-
zete olyan kérdések elé állít, me-
lyekhez hasonlót csak a legidő-
sebbek éltek át. Többségünknek 
a helyzet új, szokatlan, olykor na-
gyon nehéz. Mégis Istent olyan-
nak ismerjük a Bibliából és a sa-
ját életünkből is, hogy olykor a 
nehézségekből teremt dobban-
tót. Dávidnak a Góliáttal vívott 
harca, az egyiptomi fogság, Péter 
és Pál nehézségei, az induló ke-
reszténység üldöztetése, de főleg 
Krisztus kereszthalála olyan ese-
mények, melyekből tanulva ma-
gas szintre juthatott az ember.

Az atya kifejtette: – Minde-
nekelőtt igen mellbevágó a pará-
nyi vírus elleni tehetetlenségünk. 
A csúcstechnikától, a pénztől, a 
tudományok eredményeitől igen 
nagyra nőtt az emberiség önbizal-
ma, ezzel a gőgje is. Most egy pa-
rányi vírus megmutatta, mennyi-

re por vagyunk. Keresztényként 
vallom: legyenek csak tudomá-
nyaink, de sohase feledjük a he-
lyünket a kozmoszban. Emberek 
vagyunk kitüntetett méltósággal 
az állatvilág fölött, de alázatosan 
az Isten alatt.

A vészhelyzet rámutat arra, 
hogy mennyire összetartozunk. 
Nem tudunk eléggé hálásak len-
ni az egészségügyben és máshol 
„frontot” tartó dolgozókért. Köz-
kincsek ők! Ám azt is látjuk, elég 
néhány önkényeskedő alak, és 
hiába tartottuk a karantént… Az 
antik görög poliszokban nagyon 
szigorúan vették az erényességre, 
a közérdekre való nevelést. Meg-
értették, hogy azok viszik előbb-
re a közös életet, akik tekintet-
tel vannak másokra. Aki nincs 
tekintettel a közjóra, másokra, 
az egy idő múlva nemcsak terhes 
lesz a közösség számára, hanem 
veszélyes is.

A karantén sokféleképpen 
megterhel, de dobbantónak kel-
lene használnunk. Nagyon ha-

ragszom, amikor azt mondják: 
„Maradj otthon, és ne csinálj 
semmit”. Az életünket továbbra 
is „csinálni” kell, azaz a döntése-
inket továbbra is gyümölcsöztet-
ni kell. Csak most másként. De 
ugyanúgy fontos a családunk, a 
munkánk, a kultúránk, a vallá-
sunk. Ezeket továbbra is művel-
jük, kibontjuk, megvalósítjuk.

Lehetőség a karantén arra is, 
hogy a legfontosabb döntéseink 
elhanyagolt oldalaira erősítsünk. 
Több társasjáték a szeretteinkkel, 
nagy regény elolvasása, szakmai 
önképzés, halogatott ott-
honi munka elvégzése. 
Igen, aki dobbantónak 
használja a karantént, 
majd messzebbre jut.

Egészen különös le-
hetőség ez a helyzet az 
Istennel, a vallásossá-
gunkkal való elmélyü-
lésre. A járvány megállít 
mindenkit. Megállunk, 
kiszállunk, elszakadunk. 
Az élet célja nem a hab-

zsolás, a puszta egészség, hanem 
hogy a legjobb önmagunkat hoz-
zuk ki, a legjobb életünket él-
jük. A vallás ebben nem ellen-
fél, hanem éppen partner. Éppen 
nem enged felszínességben ámí-
tani önmagunkat és kifogásokat 
tenni, miért is nem vagyunk iga-
zi önmagunk. Csoda jó lehető-
ség most kora reggel kávézni Is-
tennel, megszólítani, imádkozni. 
Nem lenne szabad úgy meghal-
ni, hogy legalább az Újszövetsé-
get nem olvastuk el.

DIA

A vírusjárvány kapcsán Bör-
zsönyi János, a Szabó-telepi Re-
formátus Gyülekezet lelki ve-
zetője az alábbi bibliai idézetet 
hozta: „Mikor azt gondoltam, 
hogy roskad a lábam, szerete-
ted, Uram, támogatott engem. 
Ha megtelik szívem aggoda-
lommal, vigasztalásod felüdíti 
lelkemet.” (94. Zsoltár 18-19.) 

A lelkipásztor megállapította: 
a koronavírus gyökeresen forgat-

ta fel életünket, ez idáig ismeret-
len helyzeteket eredményezett, 
és megfosztott minket egyik leg-
nagyobb kincsünktől, a közösség-
től. Aggódva figyeljük a statiszti-
kákat, látjuk a betegek számá-
nak növekvő arányát, összeszo-
rult szívvel olvasunk a halálese-
tekről, de féltjük munkahelyein-
ket, jövedelemforrásainkat. Fé-
lünk, amikor kilépünk otthona-
inkból, szinte a mozdulatainkat 
is átgondoljuk, hiszen gyakorla-

tilag bárhol megfertő-
ződhetünk. Hirtelen 
összeomlott a jövőké-
pünk. Együtt mond-
juk a 94. zsoltár szer-
zőjével: „roskad a lá-
bam … megtelik szí-
vem aggodalommal”.

– Református éne-
keskönyvünk egyik 
éneke azonban így 
kezdődik: „Egyedüli 
reményem, óh, Isten, 
csak Te vagy.” Ha be-

legondolunk, az évszázados kö-
nyörgés és az idézett több évez-
redes zsoltár gondolatai ma ismét 
aktuálisak: újra bebizonyosodott, 
hogy nem tudjuk irányításunk 
alatt tartani életünket, minde-
nestől Isten kezében vagyunk – 
hívta fel a figyelmet Börzsönyi Já-
nos, aki kifejtette: a legnagyobb 
vigasztalásunk most sem lehet 
más, mint az, hogy az Örökkéva-
ló pontosan ismeri a helyzetün-
ket. Tud a koronavírusról. Lát-
ja a félelmeinket, átérzi szoron-
gásunkat, és szeretne segíteni 
rajtunk. Fiának, Jézus Krisztus-
nak átszögezett kezét nyújtja fe-
lénk, és így hív: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek.” 
(Máté 11, 28).

– Arra bátorítom minden 
kedves lakótársamat, hogy ebben 
a nehéz helyzetben (de ettől füg-
getlenül is), keressük imában Jé-
zust! Őt bátran megközelíthetjük 

– nem félt a leprától sem –, lé-
lekben átölelhetjük, kiönthetjük 
Neki szívünket, és elmondhatjuk 
félelmeinket (ha kell, századjá-
ra is). Kérhetjük, hogy szabadít-
son meg minket szorongásaink-
ból, halálfélelmünkből. Átadhat-
juk Neki egész életünket. „Köze-
ledjetek Istenhez és Ő közeledni 
fog hozzátok!” (Jakab 4, 8) – fo-
galmazott a lelkész.

A járványidőszak alatt a Sza-
bó-telepi református istentisz-
teletek a gyülekezet Youtube 
csatornáján, honlapján (www.
szabotelep.hu), valamint meg-
újult Facebook oldalán (fb.com/
szabotelepref) érhetők el. Ter-
mészetesen telefonon, e-mailen is 
változatlan szeretettel állnak min-
den lakótársuk rendelkezésére.

„Miért csüggedsz el lelkem, 
miért háborogsz bennem? Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok 
Neki, szabadító Istenemnek!” 
(42. Zsoltár 12.)

D. A.

Az Örökkévaló tud a koronavírusról

Aki dobbantónak használja a karantént, messzebbre jut
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„Azt hittük – mondta Ferenc 
pápa –, egészségesek maradha-
tunk egy beteg világban.”

A járvány csak a jéghegy csú-
csa. Ha a modern autó műszerfa-
lán kigyullad egy kis piros lámpa, 
akkor nem elég azt eltüntetni. A 
bajt azzal nem szüntetjük meg – 
fogalmazott Szláby Tibor római 
katolikus plébános.

Az atya a következő vigaszta-
ló gondolatait osztotta meg ve-
lünk: – Amíg a most élő emberi-
ség továbbra is önző érdekek fog-
ságában marad, jórészt önszántá-
ból, addig tulajdonképpen öröm-
mel kellene fogadnunk a figyel-
meztető jeleket.

Nem állítom, hogy Isten így 
büntet. Sem azt, hogy ok-okoza-
ti kapcsolat van a felelőtlen, Is-
tentől elfordult életfelfogás és a 
mostani járvány között. De bár-
milyen megpróbáltatásból tanul-
hatunk mi, elbizakodott embe-
rek. Isten megengedheti a rosszat 
úgymond nevelési célzattal is.

Miről van szó? 
Egyensúlyvesztésről, 
érték-, értelem- és 
irányvesztésről. Szel-
lemi sötétségről, ami-
nek oka a mindent 
átjáró és megron-
tó emberi lázadás a 
természet rendjével 
és Isten fölségével 
szemben.

A bűvös növe-
kedés pályáján moz-
gunk. Nem kényszer-
pálya ez? Jó a fejlődés. 
Kell a hatékonyság-
növelés, mert egyre 
többen vagyunk. De 
ennyi minden nem 
kell abból, ami van. A nagyobb 
része nem kell.

Vegyük elő a Bibliát! Azt ol-
vassuk: „Elégedjetek meg azzal, 
amitek van.” „Ne féljetek!” „Ti 
keressétek elsősorban Isten Or-
szágát és annak igazságát. A töb-
bi megadatik nektek.” Végső so-

ron kiben bízhat az ember, ha 
nem Istenben? Ő mindent, még 
a rosszat is azok javára tudja for-
dítani, akik szeretik Őt.

A jelen feszítő helyzet meg-
oldását így találjuk meg: szabad 
szót fogadnunk a szabályoknak 
és rendelkezéseknek, mert ezek 

az életet szolgálják. Lassítsuk le 
magunkat. Foglalkozzunk többet 
az igazán fontos dolgokkal, úgy, 
mint emberi kapcsolatok, jóté-
kony cselekedetek, gyászfolya-
matok végigvitele az elfogadásig 
és elengedésig, múltbeli sérelmek 
elengedése, rendezhető viszo-
nyok rendezése, önmagunk elfo-
gadása, mások elfogadása, a csa-
ládban rejlő erőforrások és szere-
tetenergia felszabadítása, a hála 
és tisztelet újrafelfedezése.

Mit csináljon, akinek nincs 
családja, vagy nincsenek együtt, 
vagy nem működik, vagy távol 
élnek a hozzátartozók, vagy nem 
törődnek ővele? Semmi esetre se 
zuhanjon bele a magányba és az 
önsajnálatba. Nyisson Isten felé, 
aki mindenütt jelen van, aki sze-
mélyes, aki emberszerető, akinek 
mindenki egyenlően fontos. A 
hívő ember minden nap Istennel 
éli az életét, és ezért soha nem 
magányos. Az ilyen, még ha em-
beri társaságra vágyik, azt is meg-
kaphatja tőle. De nem úgy, hogy 
az helyettesíteni tudná az isten-
kapcsolatot, mert azt semmi nem 
tudja helyettesíteni.

Totha Péter Joel tábori főrabbi 
felhívta a figyelmet, hogy vallá-
si szempontból is különleges a 
mostani járványhelyzet, hiszen 
a vallásos zsidók normális eset-
ben együtt töltik ünnepeiket, 
közösen imádkoznak, kérik a 
Jóisten segítségét az egész em-
beriségre.

– Igyekszünk megtalálni az 
utat felfelé, ahonnan várjuk a 
segítséget – fogalmazott a rab-
bi –, mint a 121. zsoltár szövege 
mondja: „Tekintetem a hegyek 
felé emelem: honnan jön segít-
ség számomra? A segítség az Úr-
tól jön, aki az eget és a földet te-
remtette.”

Totha Péter elmondta: most 
sem tudnak mást tenni, kérik az 
Örökkévalót, mentse meg ezt az 
országot, a Föld népeit, a zsidó 
embereket.

A pészáhra emlékezve fel-
idézte: ma is mindenütt ugyan-
úgy ünneplik a kivonulást, mint 
3300 évvel ezelőtt, amikor őseik 

kijöttek Egyiptomból, és Mózest 
követve elindultak a sivatagba.

– Az otthonaikba zárkóz-
va ünnepeltek, mivel akkor zaj-
lott az utolsó egyiptomi csapás, 
az elsőszülöttek halála. A meg-
jelölt ajtók mögé húzódtak, de 
nem elzárva egymástól – magya-
rázta a rabbi, hozzáfűzve: a széder 
esten feltették a pészáh leghíre-

sebb kérdését: miben különbözik 
a mai éjszaka a többi éjszakától?

– Ebben az évben a válasz na-
gyon egyszerű volt, mivel ugyan-
úgy be vagyunk zárkózva az ott-
honainkba, féltjük családjain-
kat, magunkat, közösségeinket, 
ugyanakkor nem vagyunk elzár-
va egymástól. Az online térben, 
vagy telefonon el tudjuk érni 

egymást, erősíteni, bátorí-
tani tudjuk a másikat. Hi-
ába vagyunk távol egymás-
tól, hitünk, gondolataink 
összetartanak bennünket 
– fejtette ki Totha Péter 
Joel, aki elárulta: a hagyo-
mányokhoz híven a széder 
esten felolvasták otthona-
ikban a Hagadát, ami a ki-
vonulás történetét mesé-
li el, majd elénekelték: „ki 
tudja, mi az egy?” E kér-
dés 13 ízben hangzik el, 
ám most a főrabbi megtol-
dotta egyel, amelyre a vá-
lasz így hangzott: „megvéd 
bennünket a Mindenható 

a mostani járvány idején is. Egy a 
mi Istenünk az égen és a földön”.

– Az izraeli rabbinátus imát 
adott ki a járvány megállításáért, 
amit mindennap, búcsúzás előtt 
közösen elmondunk a Zoom-on 
– így a rabbi, majd megismerte-
tett az imával.

„Legyen akaratod szerint ir-
galmas Istenünk, világ alkotó-
ja, akinek irgalmával és szerete-
tével telis tele az egész Föld. Vi-
gyázz ránk és védj meg bennün-
ket minden betegségtől, csapás-
tól és járványtól. Minden be-
tegnek, akik megfertőződtek, s 
akik súlyos fájdalmakkal küsz-
ködnek, mielőbb adj teljes gyó-
gyulást. Mindenható Istenünk, 
tiéd a nagyság és a dicsőség, és 
a Te kezedben van minden em-
ber sorsa. Hallgasd meg imánkat, 
mert Te vagy az, aki figyelsz ránk, 
óvsz bennünket. Legyenek ked-
vesek szívünk kívánságai előtted, 
mert Te vagy az, aki meghallga-
tod a hozzád esdeklők imáját. 
Ámen.”                  DIA

Vigasztaló szavak járvány idején

Bezárkózva, de nem elzárkózva
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– Hévízgyörkön, ahonnan 
származom, márciusban már ösz-
szefogtak, és majdnem mindenki 
varrta a maszkokat, a többiek pe-

dig széthordták a településen 
és felakasztották a bejárati aj-
tók kilincseire. Innen jött az 
ötlet, amit megosztottam is-
merőseimmel, akik örömmel 
kérdezték: tudok varrni? Be-
vallottam, hogy sajnos nem, 
de ne aggódjanak, majd ke-
rítünk varrónőt – idézte fel 
Ilona a kezdeteket, megje-
gyezve: többen jelentkeztek, 
akik tudtak varrni, azonban 
nem akadt varrógép.

Az ötlet megvalósítá-
sát segítette, hogy ismerősei 
önkéntes otthoni karantén-
ba vonultak, akadt, aki on-
nan dolgozott, mások sajnos 
elveszítették munkájukat. 

Kisvártatva létrehozták a Masz-
kok szívből Facebook csoportot, 
amelynek mottója: „Te védesz 
engem. Én védelek téged.” Első 

körben 20 maszkot készítettek, 
azóta azonban már több mint 
2000 darabot osztottak szét.

– Hetente 1200-1600 darabot 
tudunk kiszállítani – mondta el a 
kezdeményező.

Természetesen úgy a mun-
ka, mint a nyersanyag önkéntes 
felajánlás eredménye. Az anya-
got kimossák, vasalják, szabják, 
majd következik a szakipari var-
ró munka, azután ismét mossák-
vasalják a maszkot, amit legvégül 
zacskóba helyeznek.

Mint Ilonától megtudhattam: 
mára már szakosodott a csapat, 
ami két csoportra oszlott. Akad-
nak, akik a logisztikát szerve-
zik, mások szabnak, megint má-
sok a szállításban segédkeznek. 
Mi több, szakemberek (természe-
tesen ingyenesen) folyamatosan 
karbantartják a varrógépeket. A 
közreműködők száma két hónap 
alatt 320 főre szaporodott.

– Elsősorban az egészségügyi 
intézményeket segítettük, mi-
vel többen kerestek bennünket, 

hogy szükségük lenne maszk-
ra – fogalmazott Ilona, kiemelve: 
igyekeznek kielégíteni a felmerü-
lő lakossági igényeket is.

– Miféle maszkok ezek? – ér-
deklődtem.

– Textil maszkok, színesek és 
zsebesek. A zsebbe betétet te-
szünk.

A felnőtt maszkok mellett 
már gyermekmaszkokat is ké-
szítenek. Hogy miért, arra Ilona 
szlogenjüket idézte: Te védesz 
engem! Én védelek téged!

– Nem tudhatjuk, az utcán 
szembejövő fertőzött-e vagy sem, 
de ha mindketten felvesszük a 
maszkot, akkor máris vigyázunk 
egymásra.

Ha valakinek igénye támad, 
lépjen be a csoportba, és írja ki 
az üzenőfalra. Az üzenet nyo-
mán a logisztikával foglalkozók 
táblázatba szerkesztik az igénye-
ket. Mint Ilona ígérte: folytatják 
mindaddig, amíg kell, amíg a jár-
vány véget nem ér.

D. A.

– Mindig foglalkoztak kiszál-
lítással? 

– Eddig éttermek és vendég-
látóhelyek számára biztosítottam 
kiszállítást. Most, amikor jött a 
baj, és láttuk, hogy az emberek-
nek milyen problémás beszerezni 
a friss húst, döntöttem úgy, hogy 
azzal segítek nekik, hogy kiszállí-
tom a rendeléseiket. 

– Hogyan lehet rendelni 
Önöknél? 

– Több módja is van ennek. 
Telefonon a feleségemnél le-
het, a 0630-3182-743-as szá-
mon. De lehet SMS-ben is ren-
delni. Vagy az én Facebook ol-
dalamon, ahova mindig felrak-
juk az aktuális árlistánkat, illet-
ve a Messengeren is. Az a lényeg, 
hogy a rendelésnél adják meg a 

nevüket, lakcímüket és a rende-
lési tételeket. 

– Hova vállalnak szállítást? 
– Természetesen Pesterzsé-

betre, ezen kívül a környező ke-
rületekbe, valamint még Gyálra 
és Vecsésre. 

– Mennyibe kerül a kiszállítás? 
– Mi mennyiségi minimum 

nélkül, mindenhova ingyen biz-
tosítjuk a kiszállítást. Ha nincs 
túl nagy leterheltség, akkor még 
akár aznap, ha sok a munka, ak-
kor általában másnapra tud-
juk ezt megoldani, a hét min-
den napján. Fizetni jelenleg kész-
pénzzel lehet csak, de dolgozom 
rajta, hogy bankkártyás fizetés is 
megoldható legyen. 

– Sokan emeltek a válságot 
látva radikálisan árakat. 

– Igen, ezt mi is tapasztaltuk. 
De mások üzletpolitikáját nem 
szeretném minősíteni. Mi sem-
mivel nem emeltük az árainkat 
a járvány előtti árakhoz képest. 
Reális áron adunk minőségi ter-
mékeket a megrendelőink szá-
mára. Nem akarunk visszaélni a 
helyzettel, azt nem tartjuk tisz-
tességesnek. Mi nem csak hogy 
nem emeltünk, de minden hé-
ten van egy új termék, amit ak-
ciós áron kínálunk. 

– Hogy alakul a forgalom? 
– Az első napokban minket is 

meglepett, hogy mekkora nagy 
lett az érdeklődés. Az első roha-
mot nehezen álltuk, de 
teljesítettük, amit vál-
laltunk, és erre nagyon 
büszkék vagyunk. Most 
is folyamatosan jönnek 
a megrendelések, szinte 
a piaci pultra már nem is 
jut erőnk és energiánk, 
igaz, arra most kisebb 
is az igény. Most már 
rendszeresen visszatérő 
vásárlóink vannak, ami 
elégedettséggel tölt el. 

– Mik a terveik? 
– Folytatjuk teljes erővel a la-

kosság kiszolgálását. Mellette to-
vábbra is szállítok éttermeknek 
is. De szeretnénk beindítani egy 
hús webáruházat is. Mivel látjuk, 
mennyire tetszik a szolgáltatás az 
embereknek, ezt a lakossági ki-
szállítást változatlan áron és for-
mában a járvány után is folytatni 
szeretnénk. 

– Mit üzenne az embereknek? 
– Aki csak teheti, az marad-

jon otthon. Most ez a legfonto-
sabb üzenet. Hús és füstölt áru 
miatt ne izguljanak, azt mi elvisz-
szük nekik.

Pesterzsébeti Facebook csoport szerveződött, hogy kielégítsék a ke-
rületben jelentkező szájmaszk igényeket. A tagok anyagokat sze-
reznek be, varrnak, mossák, vasalják és szállítják a textil szájmasz-
kokat. A kezdetekről és a jelenről Homoki Ilonával beszélgettünk. 

Vannak, akik a bajban is segíteni szeretnének az embereknek, és 
ehhez igazítják üzletpolitikájukat. Közéjük tartozik a Tátra téri pi-
acon dolgozó Kincses Zoltán hentes, aki igény esetén – mennyisé-
gi határ nélkül – ingyen kiszállítja a rendeléseket. 

Te védesz engem, én védelek téged

Segít a hentes
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– Ez a váratlanul jött zárva 
tartás jó alkalom, hogy számos, 
későbbre hagyott tevékenység 
most előtérbe kerülhessen: ki-
adványaink, könyvállományunk 
áttekintése, nemrégiben kifes-
tett raktáraink anyagának visz-
szahelyezése, berendezkedés az 
új gyűjteményi raktárba – mond-
ta D. Udvary Ildikó.

A látszatra mozdulatlan, elha-
gyatott múzeumban számos olyan 
tevékenység folyik, ami függet-
len a nyitvatartástól. Remélhe-
tőleg júniusra elkészül a 150 év 
– 150 kép Pesterzsébetről című 
kiadvány, a Pesterzsébeti Múze-
um könyvei XII. köteteként. Az 
angol nyelven is olvasható kiad-
ványban az elmúlt 150 év legfon-
tosabb 150 eseménye elevenedik 

majd fel.  – Bízom benne, hogy 
ez, a néhány héten belül nyom-
dába kerülő reprezentatív kötet 
nemcsak képanyagával, hanem a 
képekhez Benyovszky Tóth Ani-
ta muzeológus által írt izgalmas 
tanulmánnyal és a végén találha-
tó idővonallal is hasznos olvas-
mányul szolgál a kerület történe-
te iránt érdeklődőknek – tudtuk 
meg az igazgatótól.

A múzeum másik helytör-
téneti vonatkozású kiadványa 
„Emlékezzünk és Emlékeztes-
sünk” címmel jelenik majd meg. 
A számos archív fotót és diagra-
mot felsorakoztató könyv a tria-
noni béke aláírásának 100. és a 
II. világháború befejezésének 75. 
évfordulója alkalmából jelenik 
meg. A kötetben Skaper Brigit-

ta muzeológus, a múzeum mun-
katársa több éven át tartó alapos 
kutatásainak összegzését adjuk 
közzé. D. Udvary Ildikó kiemel-
te: – Ennek a munkának a leg-
jelentősebb eredménye az a saj-
nálatosan hosszú lista, ami az I. 
és a II. világháború pesterzsébeti 
áldozatait sorolja. A hősi halot-
tak névsorának közzététele régi 
adósság és egyben tiszteletadás is, 
mellyel végre az arctalan, névte-
len áldozatok valódi emberekké, 
konkrét személyekké válhatnak, 
akiket családjuk, leszármazottaik 
és az utókor sem felejthet el. 

Az igazgató 
végül megemlí-
tette az 51. Ta-
vaszi Tárlatot 
is, amelynek áp-
rilis 15-én kel-
lett volna meg-
nyílnia. A mú-
zeum felkérte 
mind a 106 mű-
vészt, hogy ve-
gyen részt az ál-
taluk szervezett 
online tárlaton, 
így ha fizikálisan 

nem is, de virtuálisan mégis meg-
tekinthető lesz a kiállítás.

– Ha a helyzet nem javul, ter-
vezzük azt is, hogy a Sárkány Győ-
ző grafikusművész 100 rajzából 
álló, Trianon Anzix című kiállí-
tásunkat is bemutatjuk internetes 
verzióban. Ehhez a kiállításhoz egy 
nagyszabású könyv is készül, mely-
nek tanulmányán jelenleg is dol-
gozom. Bízom benne, hogy a zárt 
ajtók rövidesen kitárulhatnak, és 
új kiállításokkal örvendeztethet-
jük meg a látogatókat – mondta 
D. Udvary Ildikó.    

 d.r.

– Természetesen nem ugyan-
azokat a rendezvényeket tart-
juk meg, amiket a tavaszi évad-
ra terveztünk, azonban minden 
nap tartalmas és hasznos dolgok-
kal várjuk a korábbi és az új ven-
dégeket – magyarázta az igazga-
tó, aki kifejtette: a Csili most el-

sősorban televízióként műkö-
dik. Miként honlapján áll: Csili 
TV-ként. A hét minden napján 
tematikus összeállításokkal, adá-
sokkal jelentkeznek. Mint Po-
lyák Edit sorolta: a Visszatekin-
tőben a régi fellépéseket, archív 
riportokat adják újravágott for-

mában, a pénteki ismeretterjesz-
tő, helytörténeti műsorban már 
friss beszélgetések, élő interjúk is 
láthatók-hallhatók.

– A hétköznapokban ren-
getegen jártak egészségmegőr-
ző tornáinkra, ezért csütörtökön 
online formában jelentkeznek a 
megszokott oktatók – árulta el az 
igazgató.

A könyvtári nap a szombat, 
amikor a Vers mindenkinek nyo-
mán Vers mindenkiNet címmel 
szolgáltatnak tartalmat.

Nem maradtak adás nélkül a 
nézők a Magyar Költészet Napja 
sem, az ünnepi műsorban a Csili 
12 munkatársa, egymás közt szét-
osztva adta elő Kosztolányi De-
zső: Induló a költőkhöz című 
versét. Versmondásukhoz csat-
lakozhattak a nézők, produkció-
ikat hozzászólásként feltehették 
a Csili Facebook oldalára, ahol 
még verseny is folyt a minél több 
lájk elnyeréséért.

Szerdánként a művészeti kö-
rök vezetőt bemutató portréfil-
meket adnak.

A művészeti körök szintén 
megőrizték aktivitásukat: a cso-

portok vezetői összefogják társa-
ságukat.

– A népdalkörben ketten-
hárman összejönnek, persze te-
lefonon, és így tanulnak új dalo-
kat – mondta Polyák Edit, meg-
jegyezve: ők életkoruk miatt nem 
használják az online teret.

A színjátszók ellenben igény-
be veszik a virtuális világot, ők 
már készítettek is adást a Köl-
tészet Napjára. A jövőben pe-
dig minden hasonló világnap-
hoz kapcsolódva alkotnak ha-
sonlókat, oly módon, hogy a sa-
ját részét mindenki felveszi ott-
honában, majd a nyersanyagot 
a Csili szakemberei összevágják. 
Szintén online próbál a Városi 
Vegyeskar.

Az igazgató a látogatottságról 
elárulta:

– A várakozásaimat megha-
ladják a megtekintések, amelyek 
száma, értelemszerűen, témák-
ként változik, igazi slágerek a 
helytörténeti magazinok. Azokat 
nem kizárólag megnézik, de meg 
is osztják, ott 2000-2500 kattin-
tással dicsekedhetünk.

DIA

Zárt ajtók mögött

Cyber Csili

A többi múzeumhoz hasonlóan jelenleg a Pesterzsébeti Múzeum és 
két galériája is zárva tart, de a munka nem állt le. A múzeum dol-
gozói párhuzamosan három könyvön dolgoznak és bíznak abban, 
hogy a Pesterzsébet 150. évfordulójára tervezett kiállításuk is meg-
nyílik előbb- utóbb – tudtuk meg D. Udvary Ildikó igazgatótól, akit 
az intézmény jelenlegi mindennapjairól kérdeztünk. 

A Covid-19 kevésnek bizonyult, hogy megállítsa a Csilit. A kultú-
ra tovább él. Csakúgy, mint szerte a világban, a művészek, előadók, 
legyenek bár profik, vagy műkedvelők, a helytörténészek mind a 
virtuális világba költöztek. A változásról beszélgettünk Polyák Edit-
tel, a művelődési központ igazgatójával. 

A Csili munkatársai online munkaértekezleten
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A koronavírus-járvány számos okból je-
lenthet fokozott stresszforrást, sőt sokak szá-
mára akár krízishelyzetet is. Természetesen 
mindenkinek máshogyan nehéz az új hely-
zet: vannak, akik elveszítik a munkahelyü-
ket vagy a napi kapcsolataikat, sokan ag-
gódnak hozzátartozóik vagy éppen saját ma-
guk egészsége miatt. Számos szakma képvi-
selői extrém terhelésnek vannak kitéve, má-
soknak megpróbáltatás, hogy a négy fal közé 
zárva kell egy fenntartható családi, mun-
kavégzési rutint kialakítani. Bár a fokozott 
stresszreakció ebben a helyzetben természe-
tes lehet, az alábbi eszközök segíthetnek ab-
ban, hogy kordában tarthassuk a szorongást. 

Kontroll(vesztés)

Az utóbbi hetekben életünk számos kö-
rülménye vált bizonytalanná. Sokat segíthe-
tünk magunknak, ha megpróbáljuk tudato-
san elkülöníteni egymástól azokat a ténye-
zőket, amelyeket befolyásolhatunk (például 
betartom-e a biztonsági előírásokat) azoktól, 
amelyek fölött nem gyakorolhatunk kont-
rollt (például mások megmossák-e a kezüket, 
ha hazaérnek). Ha képesek vagyunk az álta-

lunk irányítható dolgokat legjobb képessé-
günk és lehetőségeink szerint kézben tarta-
ni, de elengedni azokat, amelyeket nem be-
folyásolhatunk, máris jelentős stressztől kí-
mélhetjük meg magunkat.

Társas kapcsolatok

Ahogy az átlag hétköznapokban, úgy a 
járvány idején is a feszültség elleni küzdelem 
egyik leghatékonyabb eszköze, ha kapcsolat-
ban maradunk másokkal. Ennek most ter-
mészetesen átalakulnak a biztonságos kere-
tei, mégis lelki egészségünk fontos tényező-
je marad, hogy minden nehézség vagy hát-

ráltató tényező ellenére kapcsolódjunk a szá-
munkra fontos személyekhez. Kezdeményez-
zünk videóbeszélgetéseket a barátokkal, csa-
ládtagokkal, támogassuk egymást a kollégák-
kal egy hosszú műszak alatt, vagy hívjuk fel 
telefonon az egyedül élő nagymamát. 

Pozitív jövőkép

Hasznos lehet tudatosítanunk, hogy a je-
lenlegi helyzet pusztán egy átmeneti állapot, 
és megpróbálhatunk pozitívabban tekinteni a 
jövőbe. Megfogalmazhatunk konkrét terveket 
is azzal kapcsolatban, hogy mit fogunk csinál-
ni a járvány után, milyen tevékenységeket sze-
retnénk bepótolni, és kikkel találkozunk majd 
újra. Az aktív tervezés, a pozitív élmények elő-
revetítése a szorongás leküzdésében is segíthet.

A fenti gyakorlatok, technikák hasznos 
segítséget nyújthatnak a kisebb mértékű szo-
rongás, feszültség enyhítésében. Ha azonban 
úgy érezné, mentális egészségének megőrzé-
se érdekében szívesen venné igénybe szak-
ember segítségét, az alábbi e-mail címen bi-
zalommal fordulhat a Pesterzsébeti Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársaihoz:

lacsni.henriett@delpestikorhaz.hu.

EGÉSZSÉG

Az immunrendszer megfelelő működésé-
ben a testi-lelki egészségünknek, a megfele-
lő mennyiségű testmozgásnak, a vegyes táp-
lálkozásnak, az elegendő vitamin- és ásványi-
anyag-fogyasztásnak, valamint az elégséges 
pihenésnek, az alvásnak is nagyon fontos sze-
repe van.

A vitaminok közül a C-vitamin mellett az 
A- és az E-vitamin megfelelő beviteléről kell 
gondoskodnunk ebben az időszakban. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a C-vitamin szó 
szerint nem erősíti az immunrendszert, ha-
nem az esetlegesen fennálló C-vitamin hiány 
gyengíti azt, ezáltal nő a fertőzésekre való fo-
gékonyság.

Aki elfogyasztja az ajánlott napi mennyi-
séget (60-80 dekagramm) zöldségből, illetve 
gyümölcsből, és ezt a változatosan teszi, an-
nak igazából nem kell aggódnia a C-vitamin 
ellátása miatt. Magas C-vitamin-tartalma 
van a friss zöldségféléknek (zöldpaprika, salá-
ta, brokkoli, kelbimbó, káposzta), a gyümöl-

csök közül pedig elsősorban a citrusféléknek, 
az áfonyának és a fekete ribizlinek. Egészsé-
ges felnőttek napi C-vitamin szükséglete 65-
90 milligramm.

Még egy jó tanács: mivel a C-vitamin víz-
ben oldódó vitamin és a szervezetben nem 
raktározódik, tabletta formájában történő 
kiegészítés esetén érdemes a napi 
adagot kettéosztani (reggelre és 
estére), kivéve, ha hosszú hatás-
tartamú tablettáról van szó.

Nagyon jó A-vitamin források 
a belsőségek (máj, vese, szív), a to-
jássárgája, a tengeri halak, a tej és 
tejtermékek. Megtalálható továb-
bá a zöld, sárga és vörös színű zöld-
ségekben, gyümölcsökben is (pél-
dául répa, paraj, kelkáposzta, sü-
tőtök, kajszibarack, sárgadinnye, 
paradicsom, paprika).

E-vitaminban gazdagok a nö-
vényi olajok (napraforgó-, búza-

csíra-, tökmag, olíva-, kukoricaolaj), a zöld 
növények, a gabonafélék csírája. A húsok, a 
máj, valamint a tojás is tartalmaz E-vitamint, 
azonban ennek mértékét az állatok takarmá-
nyozása nagymértékben befolyásolja.

A felnőttek napi szükséglete A-vitamin-
ból 0,8, míg E-vitaminból 10 milligramm.

A szakemberek ugyanakkor felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a vitaminok túlzott meny-
nyiségben történő bevitele nem csak hogy 
nem szükséges, de esetenként káros is lehet 
az egészségünkre. Tehát ha biztosra akarunk 
menni a vitamin-ellátottságot illetően, és va-
lamilyen multivitamin-készítményt választunk, 
kalkuláljunk a táplálékkal bevitt vitaminmeny-
nyiséggel is a dózis meghatározásakor.        y.a.

A tavaszi hónapokban minden évben megszaporodnak a megfázásos, influenzás megbete-
gedések. Idén azonban különösen fontos, hogy odafigyeljünk saját magunkra, az életmó-
dunkra immunrendszerünk megfelelő működése érdekében, hogy az minél sikeresebben 
tudjon szembeszállni a minket erő kórokozókkal. 

Stresszkezelés a járvány alatt

A vitaminok és az immunrendszer
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Szinte lehetetlen közhelyek 
nélkül írni arról, hogy a világjár-
vány mennyire változtatta meg 
életünket, milyen lelki hatásai 
vannak a félelemnek, a bizony-
talanságnak, a kényszerű otthon-
létnek, a bezártságnak, a csalá-
dokban kényszerűen megjelent 
online hétköznapoknak. A gyere-
kek, bár természetesen hiányoz-
nak nekik a barátaik, a szülők 
munkája, illetve az óvoda/iskola 
miatti hétköznapi rutin és a dél-
utáni elfoglaltságok, könnyebben 
veszik az akadályokat, mint mi, 
felnőttek, de persze nekik is van-
nak kérdéseik, félelmeik. Ugyan-
akkor egy szülő csak akkor tud hi-
telesen viselkedni, megnyugtató 
válaszokkal szolgálni, ha önmagá-
ban sikerül egyfajta rendet tenni 
ebben a káoszban. Arról, hogy ez 
miként lehetséges, Polgár-Nagy 
Ágnes pedagógiai szakpszicholó-
gust, a pesterzsébeti Gyerekszem 
Pszichológiai-Pedagógiai Tanács-
adó vezetőjét kérdeztük.

Mit tehet a szülő?

A szülőknek elsőként magu-
kat kell megerősíteni egy olyan 
speciális helyzetben, amikor a 
mindennapok megélése, meg-
küzdése az online hétköznapok-
ban folyamatos szorongást tart-
hat fenn, amit a média hírei csak 
fokoznak.

Túlzott mértékű szorongás 
egyrészt ismeretlen veszélyfor-

rás miatt, vagy azért alakulhat 
ki, ha a bizonytalanságok keze-
lésére nincsenek bevált megküz-
dési módszereink. –A kialakult 

helyzetre mindkettő igaz, azon-
ban fontos elfogadnunk, hogy ez 
a helyzet nem „normális”, hanem 
átmeneti, és érezhetjük magun-
kat ebben nem komfortosan is, 
amiért nem haragudhatunk ma-
gunkra. Ezen kívül el kell hin-
nünk, hogy képesek vagyunk 
megküzdeni a kialakult helyzet-
tel, és felfedezni a benne rejlő le-
hetőségeket is – mondja Polgár-
Nagy Ágnes.

Szorongáscsökkentő 
praktikák

A szakember a veszélyforrás 
csökkentésére tett intézkedések 
elviselésére, feldolgozására 
az alábbi 10 + 1 szorongás-
csökkentő praktika megfo-
gadását javasolja:

1. Egyszer olvasni (Csak 
hiteles forrásból, és csak 
napi egyszer olvassunk híre-
ket a vírushelyzetről. Amit 
ugyanis nem tudunk befo-
lyásolni, csak növeli a ben-
nünk lévő szorongást.)

2. Kapcsolatok (A kap-
csolattartás online formá-
it építsük be a napirendbe. 
Például minden este legyen 
egy órás „barátidő”, „nagyi-
zás”, „rokonozás” vagy „kol-
légaparti”, ami lehet telefon-
beszélgetés, közös online já-
ték vagy videóhívás. Most lehet, 
hogy könnyebben elérünk olyan 
embereket is, akikkel a kapcso-

lattartás ezelőtt 
nagyobb szerve-
zést, több időt igé-
nyelt. Talán most 
gazdagodunk kap-
csolatokkal, amit a 
helyzet rendezése 
után nagy kincs-
nek fogunk meg-
élni.)

3. Napirend, 
heti rend (Alakít-
sunk ki hétközna-
pi és hétvégi napi-
rendet, dolgozzuk 

ki a heti célokat. Fontos, hogy a 
hétvége most is más legyen, mint 
a hétköznapok. Tervezzük meg a 
családi programot, de a saját én-

időnket is. A tervek, célok min-
dig csak az adott hétre vonatkoz-
zanak, ne tervezzünk több hétre 
előre. Természetesen egy naphoz 
egy tervet társítsunk, nehogy ku-
darcélmény legyen, ha a sok terv 
nem fér bele a napba. A mosta-
ni helyzet megtanít lassítani, bár 
a nagyon aktív, maximalista szü-
lőknek ez nagy feladat. Merjünk 
most kevesebbet tervezni, tenni, 
és figyeljük meg, hogy ezek az új 
élmények milyen új érzést okoz-
nak. Bízzunk magunkban, men-
ni fog!)

4. Szünetek rendje (A mun-
ka és a pihenés ritmusát ki kell 
dolgoznunk, mindenkinek szük-

sége van, hogy a munka közben 
– legyen az home office, háztartá-
si teendők vagy a gyerekkel való 
tanulás – pihenjen egyet.

Az együtt pihenés, kikapcso-
lódás mellett ugyanakkor fontos 
az is, hogy a család minden tagjá-
nak legyen egy-egy kuckója, aho-
va elvonulhat, ha szükségét érzi. 
Ez az „én-idő az én kuckóban”, 
amit a család többi tagjának tisz-
teletben kell tartania. 

Családi szertartásokat is épít-
sünk be a naptárunkba, amik 
segítenek a határokat megtarta-
ni a munka/tanulás/iskola ese-
tében. Például közös tízórai-
parti, ebéd utáni játék vagy ut-
cai séta, este pedig közös társa-
sozás vagy mozizás, meseest. Ezt 
függesszük is ki, hogy minden-
ki lássa a családból, kisebb gye-

rek kedvéért pedig rajzban is il-
lusztráljuk.)

5. Kimozdulni (Jusson min-
den napra pihenés, játék és moz-
gás, aki teheti, a szabad levegőn 
tegye ezt. Ez lehet játék, mozgás, 
beszélgetés az udvaron vagy az 
erkélyen, séta az utcán,  kutya-
sétáltatás. Ami fontos, ez legyen 
kütyümentes idő! Ez nemcsak a 
testnek fontos, hanem a lelkünk-
nek is, pláne most. A kimozdu-
lás élményét meg kell élnünk nap 
mint nap, ehhez viszont ki kell 
lépnünk az online térből és a be-
zárt lakásból.)

6. Napi örömlista (Napi öröm-
tevékenységek egyedül vagy csa-

ládtagokkal. Ez lehet kertészke-
dés, sütés, olvasás, festés, zene-
hallgatás, táncolás, fotók nézege-
tése, fotóalbum készítése, szelek-
tálás, felújítás, építés (kockavár, 
bunki, legóépítmények stb). 

Fontos, hogy képesek legyünk 
a napsütést megkeresni a na-
punkban, tevékenységeinkben, 
és láttatni ezt a gyerekeinkkel 
is! Mindennap kérdezzünk meg 
magunktól és családtagjainktól: 
„Mi volt a jó, ami tetszett, ami-
nek örültem/örültél ma?” Így a 
családnak minden nap végén lesz 
egy örömlistája.)

7. Beszélgetés (A közös csa-
ládi beszélgetések az étkezé-
sek vagy a séták közben ebben a 
helyzetben még fontosabbá vál-
tak. Osszuk meg szeretteinkkel 
örömünket, sikerünket, valami 

Életünk a négy fal között
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köznap egyszer egy fél óra, és le-
gyen legalább két olyan nap, ami-
kor nem kütyüzik, hétvégén le-
het fél-fél óra önálló játékidő. A 
hét mindennapjában legyen vi-
szont online kapcsolatban be-
szélgetés, közös játék a nagyszü-
lőkkel, rokonokkal, a kis bará-
tokkal. Ez más, mint a kütyüidő, 
ez nem okoz függőséget, mert ez 
kapcsolatépítő. Ez most az ő vir-
tuális játszótere.

Emellett fontosak otthon a 
családi társasozások, az együttes 
kreatív tevékenységek, a mozgá-
sos játékok.

Bátran engedjük, hogy gyer-
mekünk karakterének, érdeklő-
désének, képességének, hangu-
latának megfelelő játékot játsz-
hasson, nem kell rosszul érez-
nünk magunkat, hogy másként 
játszik, mint a barátja, és sose 
rajzol, bezzeg a kolléga kislánya 

mindig. – Szeret-
ném megnyugtat-
ni a szülőket, hogy 
minden játékforma 
épít és fejleszt, csak 
teret kell adni, hogy 
választhasson a kü-
lönböző tevékeny-
ségekből – hangsú-
lyozza a szakember.

A korlátokat 
csak a netes játék-
nál kell alkalmaz-
nunk, mert az átve-
heti az uralmat min-
den egyéb játék fö-
lött, de ez inkább a 
kisiskolás korosz-
tályt érinti.

Rendszer

A legkisebbeknek is nagyon 
fontos a napirend, amit azt fel-
rajzolva tegyünk ki a szobájá-
ba. Az ő kis órarendje segíti őt 
a mindennapok biztonságának 
megtalálásában, de segíti majd 
az újbóli beilleszkedését az oviba 
vagy nagycsoportosként az isko-
lába lépését. Ezért a reggeli ruti-
nok, a délelőtti asztali és mozgá-
sos játékok, a közös családi ebé-
dek, a délutáni pihenések, a csa-
ládi programok, az esti lefekvé-
sek rendje legyen számára min-
dennap követhető.

(Cikkünket lapunk következő 
számában folytatjuk.)   y.a.

PSZICHÉ

érdekességet, amiről hallottunk, 
és persze a nehézségeinket is. A 
jelenlegi helyzet okozta szomorú-
ságnak, dühnek, feszültségnek is 
teret kell adni, de a lényeg, hogy 
ne csak a vírusról és a statiszti-
kákról beszéljünk.) 

8. Közös játékok (társasoz-
zunk a családdal, játsszunk a 
gyerekekkel, minden hétre szer-
vezzünk a barátokkal vagy a tá-
voli szeretteinkkel online játé-
kot. A kapcsolódás érzése, örö-
me segít tudatosítani, hogy nem 
vagyunk egyedül ebben az élet-
helyzetben sem.) 

9. Mozgás (A bezártságban is 
biztosítani kell testünknek, lel-
künknek az edzettséget, az akti-
vitást, ezért fordítsunk naponta 
legalább 20 percet a mozgásra.)

10. Tükör (Otthon lenni laza-
ságot jelent, de ez ne legyen ön-
magunk elhanyagoltsága. Anya-
ként is reggel tegye fel a szoká-
sos kis sminket, ruhánk legyen 
tiszta, hajunk ápolt, és az apák is 
borotválkozzanak rendszeresen. 
A tükörbe nézve tetsszünk ma-
gunknak! Ebben is segít, ha egy 
nap legalább egyszer valakivel 
videóhívásban vagyunk.)

10+1. SOS – No pánik (Mer-
jünk segítséget kérni házastárs-
tól, baráttól, és ha kell, szak-
embertől is! Nem kell mindent 
egyedül megoldanunk, és eb-
ben a helyzetben megengedhet-
jük magunknak, hogy nem min-
dig vagyunk urai a helyzetnek. 
Merjünk együtt gondolkodni, 
érezni! Ezzel elkerülhetjük vagy 
csökkenthetjük pánikérzésün-
ket, kétségbeesésünket, szoron-
gásunkat. 

Kisgyerekek, ovisok

A kisgyermek érzéseit, gon-
dolatait egy helyzetről, legyen 
az pozitív vagy negatív, a szüle-
in keresztül éli meg, alakítja ki.  
Mivel a jelenlegi veszélyhely-

zetet sem ő, sem szülei nem él-
ték meg még soha, azt tapasztal-
hatja, hogy most félnek a szülei, 
idegesek, veszekedősebbek, vagy 
szótlanabbak, sírósabbak, azt vi-
szont nem érti, hogy miért. Apát 
sajnálja, mert „kirúgták”, és az 
biztos fájhat neki, mert neki is 
fájt, amikor megrúgták őt az ovi-
ban. Anyát is félti, mert olyan 
maszkot vesz fel mindig, ami-
kor elmegy a pékségbe, mint az 
orvos, vagy amit egyszer egy be-
teg kopasz kislányon látott. Ta-
lán anya is beteg, vagy az lesz? 
Nem meri megkérdezni, mert fél 
a választól.

Mesékkel és őszintén

Kisgyerekeinkkel éppen ezért 
nagyon lényeges a változást meg-
értetni az életkoruknak megfe-
lelő magyarázatokkal. Az infor-

mációadásban, a tájékoztatásban 
nekik nagy segítségül szolgálnak 
a képek, mesék, versek, dalok.

Megjelentek a koronavírus-
ról olyan irodalmak, képanya-
gok, amik a szülőknek segítenek 
abban, hogyan mondják el a ví-
rust, járványt, karantént a kicsik-
nek az ő nyelvükön, félelemkel-

tés nélkül. Ilyen 
például a legki-
sebbeknek szóló 
Horváth Irma: A 
málnalekvár-ví-
rus című mese.

Egy kisgye-
rek csak szemlé-
letes képek, egy-
szerű magyaráza-

tok segítségével érti meg, hogy 
mi és miért változott meg körü-
lötte, és ha megérti, nyugodt tud 
maradni. Fontos számára, hogy a 
jelenben mire számíthat, hisz ő a 
„most”-ban él, ezért fontos, ho-
gyan közvetítjük ezt felé. 

Ha tudja, miért van most ott-
hon vele anya és apa, és megéli, 
hogy a napban sok közös öröm-
teli együttes játék van, akkor ez 
ideális időszak számára.

Ugyanakkor a kisgyereknek 
éreznie kell azt is, hogy a szülei-
nek ez nem könnyű helyzet, ezért 
lehet, hogy néha szomorúak vagy 
mérgesebbek. Ha ezt jelezzük, ki-
mondjuk, a gyerek nem ijed meg 
az esetleges váratlan érzéseinktől, 
viselkedésünktől, ráadásul példát 
is mutatunk érzéseink kezelésére, 
azok és tetteink felvállalásában.

Ha mi elnézőbbek vagyunk 
magunkkal azért, ha türelmetle-

nebbek vagyunk, akkor gyerme-
keink is elnézőbbek, megértőb-
bek lesznek velünk. A gyereknek 
az a legnehezebb, ha nincsenek 
kimondva a dolgok, hanem mu-
musként, titokként nehezedik 
vállára a félelem, nem érti a hely-
zetet, és ez szorongást szül.

Játék, játék

A kisgyerek természetes kö-
zege a játék, ami a legnagyobb 
öröm- és élményforrás számára, 
de ezen keresztül tanul és gazda-
godnak a képességei is. Ebben az 
online világban figyelnünk kell, 
hogy az ovisoknak a kütyüzés ne 
legyen napi rendszerességű. Hét-
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SZOLGÁLTATÁS
KERT- ÉS TELEKRENDEZÉS! Met-
szés, permetezés, favágás, bozótir-
tás, térkövezés, kerítésépítés. Reá-
lis áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
0620/259 63 19

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burko-
lást vállalok. Nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással-fóliázás-
sal. 0630/422 17 39

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVE-
TÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatla-
nok adásvételének, cseréjének köz-
vetítése; ingatlanok felkutatása, for-
galmi értékbecslése, az ügyletek le-
bonyolításához szükséges doku-
mentációk beszerzése, előkészítése. 
+3620/359 05 44  

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 
061/266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19

CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burko-
latjavítás, víz-, gázszerelés utáni javí-
tások. 0670/541 90 22

REDŐNYSZERELÉS, -JAVÍTÁS, 
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa, 

szúnyogháló, szalagfüggöny szere-
lése. Nagy Sándor 0620/321 06 01

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető 
javítás-szigetelés, külső homlok-
zati szigetelés készítése, épüle-
tek karbantartási munkálatait vállal-
juk lakosság és közületek részére. 
0670/224 93 26, 3620/397 99 98

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pest-
erzsébet központjában, korszerű 
technikával, minőségi alapanyagok-
kal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 
12 10

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

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pest-
erzsébet központjában, korszerű 
technikával, minőségi alapanyagok-
kal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 
12 10

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 0620/264 77 52

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűz-
hely, hűtő. Üzletünkben: mikró, ta-
karítógép, porszívó, más kisgé-
pek szervizelése! Alkatrészcseré-

nél ingyenes kiszállás, 1 év garan-
cia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 
éves tapasztalattal házhoz megy. Ki-
szállás díjtalan. 0620/222 09 47

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, 
javítása, kamerás csatornavizsgálat. 
Lakásban és udvaron. 0670/544 40 50

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

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS ga-
ranciával hétvégén is. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, ta-
nácsadás, telepítések, alkatrész-
csere garanciával. Ingyenes kiszál-
lás. 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
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PESTERZSÉBET

– Első dolgunk az volt, hogy 
felmértük a technikai lehetősé-
geket, mind pedagógiai oldalról, 
mind a családok oldaláról. Fon-
tos volt látnunk, hogy kinek mi-
lyen körülményei és lehetőségei 
vannak az online tanuláshoz. Pe-
dagógusaink kipróbáltak egy-egy 
növendékkel akár több alkalma-
zást is – idézte fel a kezdeteket 
Balásházi Bálint, majd így foly-
tatta: – Sok esetben a technikai 
felszereltség hiánya miatt új meg-
oldásokat kellett találni, hiszen 
ez a helyzet növeli az egyenlőt-
lenségeket. Azt is figyelembe kel-
lett vennünk, hogy kisebb gyere-
keknél a szülők aktív segítsége 
nélkülözhetetlen.

Az előzetesen egyeztetések so-
rán a zeneiskola pedagógusai azt 
tapasztalták, hogy a növendékek-
nek elsősorban a jelen helyzetben 

kialakult monotonitást és a sze-
mélytelenséget kell ellensúlyoz-
niuk. – Az ingerszegény környe-
zetből csak rugalmasabb módsze-
rekkel lehet kimozdítani őket. A 
feladatokkal a tanmenetben való 
előrehaladás mellett a szülő-gye-
rek kapcsolat erősítését igyek-
szünk segíteni, és ügyelünk arra, 
hogy ne „faragjunk” a szülőkből 
tanárt, hanem a szülőségben erő-
sítsük meg őket – hangsúlyozta az 
intézményvezető.

A hangszeres és főtárgyi órá-
kat – alkalmazkodva a szü-
lői igényekhez – videóhívással, 
online kommunikációval, illet-
ve videóüzenetekben tartják. A 
felvételek küldése azért jó, mert 
sokkal jobb minőségben értékel-
hető a tanuló munkája, és a pe-
dagógus megfelelően tud reflek-
tálni rá.

A csoportos 
oktatásban is 
többféle kreatív 
megoldást alkal-
maznak. Van-
nak online órák, 
több pedagógus 
videón felvétel 
(előadás) formá-
ban is elkészíti a 
tanóra anyagát, 
amelyet elküld 
a tanulóknak. 
Többen kialakí-
tották a Google 
Tanterem csoportokat, így évfo-
lyamok szerint követhető a fel-
adatkiadás és a beszámoltatás is. 

A képzőművészet tansza-
kon tanulók szülei a leginfor-
matívabb felületnek az intéz-
mény közösségi oldalát tartják, 
ahol több videó is segítséget je-
lent az otthoni munkához. Mi-
vel a gyerekek készségeinek és 
képességeinek fejlesztése áll a 
középpontban, ezért még a ta-
nári magyarázatnál is fontosab-
bak a feladatok és a motiváci-
ós segédanyagok, amitől a gye-
rek élvezi is, amit csinál. A leg-

kisebbek esetében sok esetben 
nem megoldható az online fog-
lalkozás, így az ő pedagógusaik a 
csoportokra szabott játékos fel-
adatok kiküldésével és ellenőr-
zéssel, értékeléssel végzik mun-
kájukat.

Az átmeneti helyzet mi-
att új növendékek jelentkezé-
se is online formában történ-
het majd. A zeneiskolai képzé-
sekről információkat a művé-
szeti iskola honlapján (www.
lajthaamipesterzsebet.hu) talál-
hatnak az érdeklődők.

y.s.

Virtuális zeneórák
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában is digitális munka-
rend szerint zajlik az oktatás. Arról, hogy ezt miként sikerült meg-
valósítani a gyakorlatban, Balásházi Bálint intézményvezetőt kér-
deztük.
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– Hány szakosztályát érinti a 
nehézség az ESMTK-nak? 

– Az ESMTK-nak a labdarú-
gással együtt 13 szakosztálya van 
és sajnos kivétel nélkül az összes 
érintett lett, hiszen nincsenek 
versenyek, nem lehet normális 
edzéseket tartani. Le kellett állni. 

– Mikor álltak le a munkával? 
– Március 13-án voltunk kény-

telenek kihirdetni, hogy március 
16-ától leállítjuk a hagyományos 
edzéseket. Váratlanul ért min-
ket a helyzet, nem volt kidolgo-
zott módszerünk arra, hogy mi-
ként lehet a működést ilyen kö-
rülmények mellett is fenntarta-
ni, amennyire csak lehetséges. De 
minden elismerésem a szakosztá-
lyaink vezetőinek, mert nagyon 
rövid idő alatt ki tudták dolgozni 
az online edzések rendszerét. 

– Ez pontosan hogyan tör-
ténik? 

– Minden edzőnk kidolgoz 
heti edzésprogramokat, verseny-
zők személyére lebontva. Ezeket 
online eszközökkel, az interneten 
vagy telefonon ismertetik a ver-
senyzőkkel, és kérik azok ottho-
ni megvalósítását. Az edzői uta-
sítások betartásának ellenőrzése 
nagyon nehéz, így most csak ver-
senyzőink korrektségére számít-
hatunk. Munkatársaimmal én is 
telefonon tartom rendszeresen a 
kapcsolatot. 

– Ezek szerint az ESMTK meg 
tudta tartani a munkatársait.

– Jelenleg még igen. Márci-
us hónapban, annak ellenére is, 
hogy érdemben kevesen tudnak 
folyamatos munkavégzést foly-
tatni, a közel száz alkalmazottunk 
mind teljes fizetést kapott. Na-
gyon jó munkatársaim vannak, 
nagyon szeretnék szociálisan segí-
teni nekik, amíg csak lehetséges, 

de a korlátozott anyagi lehetősé-
gek miatt április elsejétől, a fenn-
tarthatóság érdekében, minden-
kinek csökkenteni kellett a bérét. 

– Ez az állapot meddig tart-
ható fent? 

– Nehéz megmondani. Én úgy 
látom, hogy a tartalékaink még 
két hónapra elegendőek. Bevéte-
lünk sajnos ebben az időszakban 
nincsen, így csak a tartalékok-
kal számolhatok. Persze dolgo-
zom azon, hogy anyagi segítséget 
szerezzek valahonnan, de nagyon 
kilátástalannak látszik a mostani 
helyzetben. 

Az anyagi problémák mellett 
félek a lemorzsolódástól is, most 
úgy becsülöm, hogy a verseny-
zőink 20-25 százalékát sajnos el 
fogjuk veszíteni, mert a rend-
szeresség megszűnése miatt vár-
hatóan többen a sport irányá-
ból másfelé mozdulnak el. Ép-
pen ezért elkezdtem kidolgozni 
a veszteség pótlására egy toborzó 
programot, amit a baj elhárulá-
sa után be is fogunk indítani.  A 
jövő várható problémái közé tar-

tozik, hogy a szponzoraink egy jó 
része is nagyon nehéz helyzetbe 
fog kerülni, ha a járvány elhúzó-
dik. Így sajnos előre kalkulálnom 
kell azzal is, hogy több támogatót 
veszíthetünk. 

De most ezek mind – idézőjel-
be téve – mellékesek, a legfonto-
sabb, hogy a gyerekeink, munka-
társaim maradjanak egészsége-
sek, mert ha egészség van, ak-
kor minden lehet. Éppen ezért 
mindenkit határozottan kértem 
arra, hogy amennyiben tehetik, 
maradjanak otthon. Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra!

Március 16-a óta a pesterzsé-
beti birkózók edzései is elmarad-
tak, így nagyon nehéz a sportolói 
közösségeket egyben tartani. 

– Valamiért most így 
alakult, de minden rossz-
ban van valami jó. Több 
időnk van pihenni, több 
idő jut a regenerálódás-
ra. Bízunk benne, hogy 
minél hamarabb véget ér 
a járvány, és sportolóink 
újabb szép eredmények-
kel öregbíthetik Pester-
zsébet hírnevét. Őszin-
tén megmondom, azért 
nem bánnám, ha a jár-
vány után kicsit jobb és 
nyugodtabb lenne a vi-

lág – tudtuk meg Losonczi Ot-
tótól. Az ESMTK Birkózó Szak-
osztály elnöke, Pesterzsébet dísz-
polgára hozzátette: – Természe-

tesen sportolóink és edzőink a 
járvány alatt is teszik a dolgukat, 
akit csak lehet, megpróbálunk 
otthoni edzésre biztatni. Továb-
bá az elmúlt időszakban szakosz-
tályunk tagjai maszkokat osztot-
tak a piacon és a sétáló utcában 
a pesterzsébeti lakosok számára, 
néhányan pedig süteményeket 
sütnek a Jahn Ferenc Dél-pes-
ti Kórház egészségügyi dolgozói 
részére. Április elején rekordidő-
nek számító 14 óra alatt 70 mé-
ternyi utat építettünk a dél-pesti 
kórháznak, hogy a fertőző bete-

geket a mentők külön útvonalon 
tudják a kórházba szállítani, ezzel 
is megakadályozva a járvány ter-
jedését.        z.

SPORT

A világjárvány nem kímélte a sport területét sem, okozva itt is 
komoly gondokat és válságközeli helyzetet. Hogy milyen hatással 
van mindez kerületünk több mint 110 éves múltú egyesületére, az 
ESMTK-ra, arról Harót János elnököt kérdeztük. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztályának fejlődése 14 éven át töret-
len volt. Versenyzőik minden évben előrébb és előrébb jutottak, a 
szakosztály minden évben több és több pontot gyűjtött. A hét éve 
a magyar birkózás élvonalába tartozó csapat ötször nyerte meg az 
egyesületek közötti éves pontversenyt. Most viszont, bármennyi-
re is szeretnének új rekordokat megdönteni, a koronavírus nekik 
is megálljt parancsolt. 

„Most csak versenyzőink korrektségére számíthatunk”

Ahol tudnak, segítenek
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