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Gazdasági program

A polgármester elfogad-
ta Pesterzsébet Önkormányza-
tának 2020-2024-re szóló gaz-
dasági programját, melynek cél-
ja, hogy a képviselő-testület egy-
séges, előre meghatározott cél-
rendszer szerint működjön, és a 
lehetőségek figyelembevételével 
fejlődjön is.

A program szerint többek kö-
zött az elkövetkező 5 évben to-
vábbra is kiemelt cél a kerületi 
utak állapotának javítása, vala-
mint további, Tempo 30-as öve-
zetek kialakítására szolgáló ta-
nulmánytervek készítése. A kö-
zösségi közlekedésen belül fon-
tos, hogy az önkormányzat szor-
galmazza a Fővárosi Önkor-
mányzatnál a villamospályák fel-
újítását, illetve összekapcsolását 
a buszközlekedéssel. További cél 
új kerékpárutak építése, a meglé-
vők fejlesztése.

A tervek szerint tovább foly-
na a lakótelepi zöldterületek fel-
újítása, a parkok karbantartása, a 
Kiserdő felújítása. Fontos célkitű-
zés a lakosság bevonása a zöldfe-
lületi fejlesztések előkészítésébe. 
A klímavédelem jegyében fontos 
feladat a fakataszter, a fasorok if-
jítása, az invazív fajok helyett ős-
honos, rezisztens fafajok ültetése. 

Az elkövetkező években is 
folytatódnak a lakosságot ösz-

tönző környezetszépítési és kör-
nyezetvédelmi akciók.

A program szerint komplex 
program keretében valósulhat 
meg a rossz állapotú utak és jár-
dák felújítása, valamint sor kerül 
a parkolási helyzet felülvizsgála-
tára, ezen belül is a két kiemelt 
terület a Városközpont és a Tát-
ra téri piac és környéke.

Hitelszerződés

Az önkormányzat pénzügyi 
likviditása fenntartása érdeké-
ben 2020. május 4. és 2020. de-
cember 31. közötti időszakra, 
700 millió forint összegű, 8 hó-
nap futamidejű folyószámlahitel-
szerződést írt alá Szabados Ákos. 
A folyószámlahitel igénybevéte-
lére rendkívüli esetben, a képvi-
selő-testület előzetes tájékoztatá-
sa mellett kerülhet sor.

Csökkentett támogatás

A képviselő-testület tavaly 
novemberi ülésén döntött úgy, 
hogy 2020-ban 59 millió forint-
tal támogatja az Integrit XX Kft. 
működését. A polgármester – 
egyeztetve a bizottsági elnökök-
kel és a frakcióvezetőkkel – úgy 
határozott, hogy a támogatás ösz-
szegét 10 millió forinttal csök-
kenti.

y.a.

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.

Városházi napló
A Pesterzsébeten nagyon 

sokak által ismert és tisztelt 
orvos életének 87. évében tá-
vozott az élők sorából. A hoz-
zá forduló szülők és gyerekek 
nagyon szerették és tisztelték 
őt, szakmai munkáját mindig 
a legmagasabb elvárásoknak 
megfelelően végezte.

Orvosi diplomáját 1958-ban 
szerezte „cum laude” minősí-
téssel, majd ehhez 1969-ben 
csecsemő- és gyermekgyógyász 

szakképesítést szerzett. Pest-
erzsébeten 1980-ban, az Ady 
Endre utcai rendelőben kez-
dett praktizálni, majd a Vörös-
marty utcai rendelőben folytat-
ta munkáját. Ezt követően a 
Vas Gereben utcai rendelőben 
dolgozott csecsemő- és gyer-
mekgyógyászként.

1995-től már privatizált or-
vosként várta a hozzá forduló 
betegeket, majd nyugdíja után 
még pár évig tovább dolgozott 
a rendelőjében. 1986-ban Mi-
niszteri dicsérettel ismerték el 
azt a hivatást, amiért mi, kerü-
letiek nem lehetünk elég hálá-
sak neki.

Ez a fényképfelvétel akkor 
készült róla, amikor Dr. Csabay 
László megkezdte munkáját 
Pesterzsébeten.

Nyugodjék békében, emlé-
két hálával megőrizzük.

Elhunyt Dr. Csabay László

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban 
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
mében köteles a földhasználó 
az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntarta-
ni. Amennyiben ezt a földhasz-
náló elmulasztja, úgy növény-
védelmi bírság kiszabására ke-
rül sor, melynek legkisebb ösz-

szege tizenötezer forint, legma-
gasabb összege százötvenmillió 
forint.

Felhívás parlagfűirtásra

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás? Illegális szemétel-
helyezésnek vagy szabálytalan parkolásnak szemtanúja? 

Rendszeresen találkozik rossz állapotú, régóta egy helyen 
parkoló gépjárművel? Bármilyen más szabálytalanságot ész-
lel 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 be-

töltött, 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
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– A fertőzöttségi adatokból 
úgy tűnik, viszonylag „olcsón 
megúsztuk” a járványt. Mi az 
oka ennek, minek köszönhető?

– Egy szóval válaszolva: az idő-
nek. Időt nyertünk a nyugati or-
szágokhoz képest, miközben lát-
tuk, hogy ott mi zajlik. Ott meg-
jelent a vírus, sokáig nem vették 
észre, gócpontok alakultak ki, ez-
zel komolyabbá vált a helyzet. A 
Közép-európai blokk, ahová ha-

zánk is tartozik, időben fel tudott 
lépni. A vírus március közepén 
Magyarországon már több hely-
színen jelen volt, nálunk pedig 
éppen akkor kezdődtek a korlá-
tozások, lezárások, így egyszerű-
en nem engedtünk teret a gyors 
terjedésnek.

– Elkezdődött a korlátozások 
feloldása. Mire kell továbbra is 
nagyon odafigyelnünk?

– Annak kell tudatában len-
nünk, hogy még mindig világjár-
vány van, a vírus még mindig itt 
van a világban. Amikor még csak 
Kínában voltak megbetegedé-
sek, már akkor is arról beszéltünk, 
hogy esélyes a magyarországi meg-
jelenése, és így is lett. Azaz ha elő-
állna az az ideális eset, hogy Ma-
gyarországon egyetlen fertőzött 
sem marad, akkor is meglenne az 
esélye, hogy visszatér a vírus. Ép-
pen ezért arra kell nagyon odafi-
gyelni – nem rettegni, csak odafi-
gyelni –, hogy még pandémia van, 
ezért ugyanúgy mossunk kezet, 

ügyeljünk az alapvető higiénére, 
amikor csak tehetjük, a józan ész 
határain belül hordjunk maszkot, 
kövessük a hatóságok utasításait.

– A félelem sokakban meg-
maradt a lazítások ellenére is. 
Az unokák mikor látogathatják 
meg Ön szerint biztonságosan a 
nagyszülőket?

– A járványvédelem két pil-
léren nyugszik, van egy hatósá-
gi, döntéshozói pillér, amely a lo-
kális fertőzöttség mértéke alapján 
hozza meg a szükséges intézkedé-
seket, korlátozásokat, és van az 
egyéni szint, amibe az előbb em-
lített kézmosás, a szociális távol-
ságtartás tartozik. Azt javasolom, 
e kettő mérlegelése alapján dönt-
sön mindenki. Én azt gondolom, 
hogy már lehet látogatni, de azért 
a gyerek még ne ugorjon a nagy-
szülő nyakába, tartsa meg a nor-
mális kereteken belüli távolságot.

– A kormány május 14-én 
engedélyezte a napközis nyá-
ri táborok megtartását. Ez sok 
szülő számára volna könnyebb-
ség, ugyanakkor sokan tarta-
nak is tőle. Elengedhetik nyu-
godt szívvel a gyerekeket ilyen 
táborokba? Ha igen, mikre kell 
figyelni mind a szülőnek, mind 
a gyereknek?

– A politikai döntéshozatal-
nál figyelembe kell venni az olyan 
szakértők véleményét, mint én 
vagyok, meg figyelembe kell ven-
ni a társadalmi-gazdasági érdeke-
ket, és e kettő egyensúlya mentén 
kell ellavírozni. Virológusként 
azt tudom mondani, hogy mér-
legeljük az adott régióban az ak-
tuális helyzetet, és annak men-
tén döntsünk. Nyilván az se jó, 
ha nem enged senki senkit seho-
va, mert azzal a gazdaság pusztul 
el, és sokkal több embernek lesz 
kára, mint amit a vírus egészség-
ügyi vonzatai jelentettek volna. 
Persze, miután gyerekekről be-

szélünk, náluk nem érvényesül-
hetnek azok a szociális maga-
tartásformák, amiket egy felnőtt 
könnyebben megért és elfogad. 
Azonban őket is bevezethetjük 
abba, hogy mi is történik most a 
világban, mire kell jobban odafi-
gyelniük. Még akkor is, ha ezek 
mindegyike nem is fog teljesülni, 
azt gondolom, ha mindent meg-
teszünk, hogy elkerüljük a bajt, 
már jó úton járunk.

– Úgy tűnik, az idei nyár 
mégsem marad el. Akik megen-
gedhetik maguknak, óvatosan 
talán már a nyaralásukat is ter-
vezik. Mennyire volna biztonsá-
gos idén nyáron repülőre ülni?

– Bár a turizmus fellendíté-
se érthetően komoly gazdasá-
gi érdek, virológusként azt gon-
dolom, nem most van itt az ide-
je a külföldi repülős nyaralásnak. 
Mindenki a saját bőrén tapasz-
talhatta, hogyan működik a jár-
vány, milyen hamar képes ter-
jedni a világ egyik feléről a má-
sikra. A távolságtartás kicsiben a 
megszokott üdvözlési formák el-
hagyásában jelenik meg, nagyban 
pedig abban, hogy most inkább 
ne Egyiptomba menjünk, hanem 
inkább valahová a közelbe.

– Ha belföldi úti célt válasz-
tunk, hogyan tehetjük bizton-
ságossá a nyaralásunkat?

– Bárhol vagyunk, stran-
don, vízparton vagy étteremben, 
esetleg a buszon, az alapvető el-
vek ugyanazok; az egyéni higié-
né és a józan ész keretein belü-
li távolságtartás. Utazás előtt fi-
gyeljük az adott régióra vonatko-
zó híreket, és ha azok kedvezőek, 
elutazhatunk, ott pedig tegyünk 
meg mindent, ami saját egészsé-
günket óvja.

– Az elmúlt két hónapban 
szinte éjt nappallá téve kutat-
ták a vírust. Milyen eredmé-
nyek születtek, amik segítették, 
segíthetik a gyógyulást, a ter-
jedés csökkentését, a járvány 
megfékezését?

– A kutató számára a járvány 
Szent Grálja az a vakcina, ami 
majd elhozza a megváltást. Je-
lenleg a világban 12 vakcina van 
klinikai tesztfázisban. Emellett a 

gyógyszerkutatások is ezerrel dü-
börögnek és jól haladnak, ami a 
kórházban fekvő betegeknek ad-
hat segítséget. A járvány megfé-
kezése és csökkentése érdekében 
ezek mellett nagyon fontos a ví-
rus alapvető mechanizmusainak 
megértése, ezen a területen is jól 
állunk.

– Bár a WHO azt kommuni-
kálja, vakcina még talán 2021-
ben sem lesz, magyar szakem-
berek állítják, őszre meglehet 
az ellenszer. Hol az igazság?

– Nagyon károsnak tartom, 
amikor szakemberek olyat nyilat-
koznak, ami a társadalmi bizal-
mat később aláássa, mint példá-
ul hogy szeptemberben lesz vak-
cina. Ezt nem tartom okos lépés-
nek, azt viszont igen, hogy szak-
emberként elmondjam, az emlí-
tett 12 vakcina jó eséllyel a jövő 
év folyamán túlléphet a klinikai 
fázisokon. Ezután azonban még 
le kell gyártani, és el kell juttat-
ni azokra a területekre, amik ak-
kor majd fontosak lesznek jár-
vány szempontjából. Ha a két-
féle álláspont közül kéne dönte-
nem, inkább a WHO-é felé húz-
nék. Az biztos, hogy jó úton ha-
ladunk, és az embereknek ebbe 
kell most kapaszkodniuk.

– Valóban számolhatunk 
második, sőt, akár harmadik 
hullámmal? Ez azt is jelenti, 
hogy bármikor újra be kell zár-
kóznunk, állandó készültség-
ben kell élnünk?

– Az első kérdésre egy nagy 
igen a válaszom. A jó hír azon-
ban az, mostanra már kiismertük 
az ellenséget annyira, hogy tud-
juk, mire kell figyelnünk. Legkö-
zelebb már jó eséllyel nem fog-
ja váratlanul berúgni a hátsó aj-
tót és káoszt okozni, de ez leg-
inkább Önön, rajtam és minden 
egyénen múlik. Azzal, hogy tud-
juk, a vírus még itt van, mi pe-
dig tudjuk, hogyan kell védekez-
nünk ellene, és azzal, hogy fej-
lesztettük a diagnosztikai kapaci-
tást, az egészségügyi ellátó rend-
szert, sokkal felkészültebben vár-
juk a második rohamot, így elke-
rülhetjük az újbóli bezárkózást.

Szkotniczky Andrea

Hazánk azon kevés szerencsés országok közé tartozik, amely elkerül-
te az új koronavírus-járvány súlyos hatásait. Azonban tudnunk kell, 
hogy a vírus a mai napig közöttünk van, ezért a korlátozások felol-
dása ellenére továbbra is oda kell figyelnünk az egyéni védekezésre. 
Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusával a jelenle-
gi és a jövőben kialakulható helyzetről, az egyéni felelősségről, vala-
mint a sokakat foglalkoztató nyaralás kérdéséről beszélgettünk. 

Nagymértékben rajtunk múlik, elkerülhetjük-e az újbóli bezárkózást
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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
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BIZTONSÁGOS ÜGYINTÉZÉS ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS JÚNIUS 3-TÓL

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
A kijárási korlátozás Budapesten is megszűnt, azonban a veszélyhelyzet még 

fennáll, a koronavírus járvány nem múlt el. Ezért továbbra is azt kérem, hogy 
ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben, vagy postai úton szíveskedjenek in-
tézni, ha ügyfélkapuval rendelkeznek, bizonyos ügyeket ezen keresztül is meg-
oldhatnak. Az elektronikusan intézhető ügyeket és a szükséges tudnivalókat, to-
vábbá osztályaink e-mailes elérhetőségeit honlapunkon a „Kapcsolat” és az 
„Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal” menüpontok alatt találják meg.

Központi elérhetőségeink az alábbiak:
Postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.

Telefon: (+36/1) 283-0640
E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

Honlap: www.pesterzsebet.hu

Amennyiben mégis személyesen szeretnének ügyet intézni a Polgármesteri 
Hivatalban, erre majd június 3-tól és kizárólag előzetes telefonos bejelentke-
zés, időpontegyeztetés után van lehetőségük, az alábbi elérhetőségeken:

Rendvédelmi 
Osztály

289-2505

Hatósági Osztály
289-2547

Főépítészi Iroda
289-2553

Szervezési Osztály
289-2583

Közterületi fa-
ügyek (gallyazás, 

egyéb)
289-2531

Fakivágási enge-
délyek

289-2529

Birtokvédelmi, 
ipar-kereskedel-
mi, címkezelési, 
állattartási, köz-
terület-foglalási 

ügyek
289-2547

Adóügyek
289-2524

Anyakönyvi 
ügyek

289-2590

Hagyatéki ügyek
289-2545

Szociális ügyek, 
egészségügy, köz-
művelődési ügyek

289-2571

Jogi Osztály
421-0675

Közterület-
használat
289-2569

Utak, járdák
421-0669

Lakásügyek
289-2513

Helyiségügyek
283-0646

Pénzügyi és Szám-
viteli Osztály

283-0574

Polgármesteri 
Titkárság
283-0549

Alpolgármesteri 
Titkárság

(Kovács Eszter)
283-0939

Alpolgármesteri 
Titkárság

(Nemes László)
284-6708

Jegyzői és Aljegy-
zői Titkárság
283-1335

A személyes ügyfélfogadás során a Polgármesteri Hivatalban a szájmaszk 
(vagy a szájat és az orrot egyaránt eltakaró kendő, sál) használata kötelező. 

Tisztelettel megkérem Önöket, hogy amennyiben betegek, személyesen ne 
keressék fel a Hivatalt. 

A Hivatal portaszolgálatán – az Önök egészségének megóvása érdekében is, 
az ügyintézés megkezdése előtt – minden esetben lázhőmérés történik, ehhez 
érintésmentes eszközt használunk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a fenti szabályozás az újság előkészítése 
idején fennálló járványügyi helyzetben készült. Kérem, hogy mindig tájéko-
zódjanak az aktuális ügyfélfogadási rendről!

Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel: dr. Demjanovich Orsolya jegyző

Tisztelt Pesterzsébeti Időskorúak!

Az új koronavírus okozta fertőzés az időskorú 
személyeknél fokozottan súlyos, akár végzetes 
következményekkel is járhat, ezért a 46/2020. 

(III.16.) Korm. rendeletben a Kormány arra kéri a 
70. életévüket betöltött személyeket, hogy 

otthonukat ne hagyják el.

Önkormányzatunk nem hagy magára egyetlen 
pesterzsébeti lakost sem, és kiemelten 
gondoskodik az időskorú személyekről, 

valamint a fogyatékkal élőkről. 

A Korm. rendelet a 70 év feletti, segítségre szoruló 
időskorúakról való gondoskodást a polgármester 
kötelezettségévé teszi. Ehhez az szükséges, hogy 

Önök otthonukban maradjanak és tájékoztassák 
Önkormányzatunkat ellátási igényükről.

Az ellátási igényt itt jelezhetik:

Vezetékes telefonszámok:
(06/1) 283-0283,  (06/1) 286-3048

Mobil telefonszámok:
06/20/515-1047, 06/20/514-8327

E-mail: idos@pesterzsebet.hu

Kérjük Önöket, hogy az otthonmaradás 
szükségességét vegyék komolyan, ezzel is 
hozzájárulva saját maguk és embertársaik 
egészségéhez, megóvásához! Amennyiben 

otthonukban segítségre szorulnak, ezt jelezzék 
felénk a fenti elérhetőségeken!

Szabados Ákos polgármester

Tisztelt Pesterzsébeti Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodák és bölcső-
dék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszer-
vezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) kormányrendelet-
ben foglaltaknak megfelelően 2020. június 2-ától az 
önkormányzati óvodák és bölcsődék újra fogadják a 
gyerekeket.

Az intézmények házirendje a korábban már meg-
szokottak mellett – az egészség megóvása érdekében 
– néhány új szabállyal egészül ki. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy továbbra is csak egészséges gyermek láto-
gathatja az intézményeket.

A járványveszély megelőzése miatt szükségessé 
váló egyéb teendőkről az óvodák honlapjain tájéko-
zódhatnak. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat az 
intézmények nyári zárva tartását nem tervezi.
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A Fővárosi Önkormányzat még március 
végén döntött arról, hogy – kihasználva a 
felére csökkent gépjárműforgalmat – né-
hány fontos útvonalon ideiglenes biciklisá-
vokat alakít ki, ezzel is segítve a korona-
vírus-járvány terjedésének lassítását. A sá-
vok várhatóan szeptemberig lesznek hasz-
nálhatók.

Először a XI. kerületben a Bartók Béla 
úton és a Tétényi úton alakított ki a főváros-
ban új kerékpársávokat, majd az Üllői út Kál-
vin tér és Könyves Kálmán körút közötti sza-
kaszán folytatódtak a munkálatok.

A következő ütemben a Nagykörút józsef-
városi, erzsébetvárosi és terézvárosi szakaszán 
festették fel az ideiglenes biciklisávokat. A 
körút érintett, az Üllői út és a Váci út közötti 

3 kilométeres szakaszán a gépjárművek 
irányonként csak egy-egy sávban halad-
hatnak.

A harmadik etapban létrehozott, a 
XI. kerületi Villányi úton kialakított 
új, 1,7 kilométeres szakasz közvetlenül 
csatlakozik a Bartók Béla úti kerékpár-
sávokhoz. A Móricz Zsigmond körteret 
és a Budaörsi utat összekötő új szakasz-
nak köszönhetően biztonságosabban 
megközelíthetőek a Villányi út mentén 
található MOL Bubi gyűjtőállomások.

A teljes budapesti kerékpárforgalmi 
főhálózat hossza 325 kilométer, amely 
a jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően 
mintegy 20 kilométerrel bővült a fővá-
ros legfontosabb, eddig leginkább hiány-
zó szakaszain.                s.z.

A Fővárosi Önkormányzat a 
Restart Budapest program ke-
retében készül a város nyitá-
sára. Ennek egyik elemeként 
döntöttek a rakpartok hétvé-
gi autómentesítéséről, ami elő-
ször május 16-án és 17-én va-
lósult meg. Szombatonként és 
vasárnaponként a sétálni és bi-
ciklizni vágyók vehetik birto-
kukba a pesti rakpart Szabad-
ság és Margit híd közötti teljes 
szakaszát.

A rakpartnyitás célja, hogy 
az itt élők fokozatosan elkezd-
jék visszavenni a várost, az ott-
honukat, és újra belakják ked-
venc területeiket, valamint az 
eddig elzárt részeket a gyalogo-
sok, biciklisek, görkorcsolyázók, 
felnőttek és gyerekek egyaránt 
birtokba vehessék. Ezáltal je-

lentősen csökken az autóforga-
lom, az élet pedig lassan vissza-
szivárog a népszerű közterekre. 
A rakpart autómentesítésével a 
gyalogosokhoz és biciklizőkhöz a 
Duna és Európa legszebb pano-
rámája is közelebb kerül.

– A rakpartnak olyannak kell 
lennie, mint egy megnyitott köz-
térnek, hogy az emberek hasz-
nálják. Meg szeretnénk mutatni, 
hogy a Duna-partot a belvárosi 
szakaszon is lehet arra használ-

ni, hogy oda 
lemenjünk, 
s é t á l j u n k . 
Másrészt a 
rakpart meg-
nyitását kí-
sérletnek te-
kintjük, meg 
akarjuk néz-
ni, hogyan 
reagál a vá-
ros, hogyan 
oszlik el a 

forgalom másfelé, hogyan érinti 
a belváros vagy Buda életét, ha 
az autósok alternatív közlekedé-
si útvonalakat keresnek – nyi-
latkozta korábban a témában 
Faix Csaba, a Budapesti Város-
arculati NKft. (BVA) és a Bu-
dapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ ügyvezetője.   s.z.

Május közepén Budapesten is elkezdődött a szabályok enyhítése: 
16-án, szombaton kinyitottak egyes budapesti játszóterek, amiket a 
gyerekek újra látogathatnak. Ennek egy feltétele van, hogy a 18 év 
feletti kísérőik csak kendővel, maszkkal vagy sállal eltakart orral és 
szájjal tartózkodhatnak a budapesti játszótereken.

„Budapesten a nagyobb lakosságszám miatt különösen fontos, 
hogy odafigyeljünk egymásra, és továbbra is megfékezzük a korona-
vírus-járvány terjedését” – derül ki a Fővárosi Önkormányzat sajtó-
közleményéből.

A felnőtt lakosságnak nemcsak játszótereken kell maszkot visel-
niük, hiszen a korábban hozott intézkedés szerint továbbra is köte-
lező az arc eltakarása a fővárosi közösségi közlekedés járatain, a bu-
dapesti üzletekben, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a 
taxikban.

Az eltakarásra minden olyan eszközzel sor kerülhet, amely a ki-
légzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas. Célszerű ugyanakkor 
a házilag is fertőtleníthető, tartósan használható textilmaszk alkal-
mazása, mivel az egyszer használatos papírmaszkok rövid ideig hord-
hatóak, és veszélyes hulladékként kell azokat kidobni.

d.r.

Hétvégén a gyalogosoké 
a rakpart

Kinyitottak a játszóterek

Húsz kilométernyi ideiglenes kerékpárút

FOTÓ: MTI/BALOGH ZOLTÁN

FOTÓ: MTI/MÓNUS MÁRTON

FOTÓ: FACEBOOK/KARÁCSONY GERGELY
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Június 1-jétől:

• Már a vendéglátóhelyek (étterem, kávézóban, cukrászda, büfé, 
presszó) belső zárt terében is megengedett lesz a tartózkodás, a meg-
rendelt étel, illetve ital elfogyasztása.

• A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – a vendégek által látogat-
ható területen – az ott dolgozó személyzetnek a szájat és az orrot eltaka-
ró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) kell viselni, és kötelező a 
védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása.

• A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

• A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogad-
hat vendéget, és a vendégek számára az ott tartózkodás megen-
gedett.

• A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendég-
látó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. Vagyis ezek zárt teré-
ben szintén lehet tartózkodni.

• A települési önkormányzat polgármestere felhatalmazást kap, 
hogy a vendéglátóhelyek közterület használatának elősegítésére, akár 
a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intéz-
kedést tegyen.

Június 15-étől:

• A temetést, valamint a házasságkötést követő családi ren-
dezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 
200 főt.

• A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény 
vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon 
zenés szolgáltatás biztosítható.

• A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló ren-
delet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

AKTUÁLIS

Mire számíthatunk júniusban?
Budapest újranyitása mindenben két héttel fogja követni a vidé-
két – jelentette be május 16-án, szombaton a miniszterelnök. Sza-
vai és a vidékre (Pest megyén kívül) már meghozott rendelkezések 
alapján összegyűjtöttük, mire számíthatunk június 1-jétől, majd 
június 15-étől a fővárosban. A felsorolt enyhítő intézkedések per-
sze csak akkor valósulhatnak meg, ha a nyitással nem romlik a jár-
ványhelyzet.

AKTUÁLIS SZABÁLYOK PESTERZSÉBETEN

Nincs kijárási korlátozás

Legalább 1,5 méteres kötelező védőtávolság betartása (mindenhol)

Az üzletekben, piacokon, tömegközlekedési eszközökön kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, 
kendő) használata (egyéb helyeken is ajánlott a 18 éven felüliek számára)

Élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt árusító üzletek látogatása:
9.00 – 12.00 óra között csak 65. életévüket betöltöttek, ezen kívüli időszakokban csak 65 évnél fiatalabbak

Piacok látogatása:
9.00 – 11.00 óra között csak 65. életévüket betöltöttek, ezen kívüli időszakokban csak 65 évnél fiatalabbak

Rendezvények továbbra sem tarthatók, kivéve vallási közösségek szertartásai, polgári házasságkötés és temetés, 
de a kötelező védőtávolságot be kell tartani

A közterületek, parkok, játszóterek a kötelező védőtávolság betartása mellett látogathatók 
(maszk viselése 18 év felett ajánlott)

Minden üzlet időkorlátozás nélkül nyitva tarthat és a kötelező védőtávolság betartása mellett látogatható 
(de figyelemmel kell lenni a fent felsorolt üzletek és a piacok életkori idősávos korlátozásaira)

Vendéglátó üzletek teraszai, kerthelyiségei időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak, 
a kötelező védőtávolság betartása mellett látogathatók

Strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok, állatkertek és szolgáltatók időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak 
és a kötelező védőtávolság betartása mellett látogathatók

(A fenti szabályozás az újság előkészítése idején fennálló járványügyi helyzetben készült, 
az esetleges változásokat az önkormányzat online felületein folyamatosan frissítjük.)
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–  A Szociális Szolgáltató Köz-
pontokban új problémákra kel-
lett azonnali segítséget, megol-
dást találni és nagyon gyorsan re-
agálni. Mivel a koronavírus első-
sorban az időskorúak számára je-
lent nagyon magas kockázatot, 
így az idősek klubjai bizonytalan 
ideig zárva tartanak. Az ellátot-
tak nehezen élik meg ezt az idő-
szakot, nagyon hiányoznak nekik 
a programok, a közösség, a min-
dennapi klubélet megszokott rit-
musa. A kollégák rendszeresen 
keresik a klubtagokat telefonon, 
aki használja az internetet, azzal 
a közösségi oldalakon is osztanak 
meg régebbi élményeket, képe-
ket – tudtuk meg Szakali Tibor 
intézményvezető-helyettestől.

Pesterzsébet Önkormányza-
ta a HSZI-re bízta a kerületben 
egyedül élő, 70 év feletti lakos-
ság segítését a bevásárlásban és 
a gyógyszerkiváltásban A Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ fogad-
ja telefonon hét-
köznaponként 8-20 
óráig az igényeket, 
melyeket továb-
bít a Vágóhíd ut-
cai Szociális Köz-
pont felé, ahol ko-
ordinálják a felada-
tokat, majd elvég-
zik azokat. A bevá-
sárlásokra és a call 
center működteté-
sére a gondozónők 

mellé hatvankét bölcsődei mun-
katársat irányítottak 
át a bölcsődék bezá-
rását követően. A be-
vásárlásban a Fővá-
rosi Rendészeti Igaz-
gatóság autója nyújt 
segítséget. Amint 
Szakali Tibor elmond-
ta, számos kerületi la-
kos igénybe veszi ezt 
a szolgáltatást, eddig 
256 új igénylés érke-
zett, de a bevásárlások 
száma ennél lényege-
sen több, mivel sokan 
rendszeresen kérik a 
segítséget.

Az új feladatok 
mellett a Szociális 
Szolgáltató Központok továbbra 
is ellátják a házi segítségnyújtást, 
melyet hetente változóan 50-100 
személy vesz igénybe. A bizton-
ság érdekében a lehető legkeve-
sebb időt töltenek a gondozók az 

ellátottak lakásá-
ban. Étkezést átla-
gosan heti 360 fő-
nek biztosítanak. 
Az ebéd kiszállí-
tásában és postai 
ügyintézésben ön-
kéntesek is részt 
vesznek. Az ebéd 
és a bevásárlások 
kiszállítói maszko-
kat is adtak az idő-
seknek.

Otthonápolásban a sebkötö-
zést, halaszthatatlan ellátást biz-
tosítják heti tíz-húsz idősnek.

A Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat és Központ március 
23-tól ügyeleti rendszerben mű-
ködik, a munkatársak elsősorban 
telefonon, illetve online formá-
ban tartják a kapcsolatot az ügy-

felekkel. Indokolt esetben sze-
mélyesen is fel lehet keresni a 
családsegítőket, esetmenedzse-
reket, az épületbe azonban nem 
lehet bemenni, a kollégák védő-
felszerelésben, a bejárat melletti 
ablaknál kommunikálnak az ügy-
felekkel. – Jellemzően támogatá-
sok igénylésében, kérelmek ki-
töltésében, elküldésében kérnek 
segítséget a jelenlegi helyzetben, 
illetve nagyon sokan jelentkez-
nek munkahelyük elvesztése mi-
att, ők álláskeresésben, önélet-
rajzírásban kérik a központ mun-
kavállalási tanácsadójának se-
gítségét – tudtuk meg az intéz-
ményvezető-helyettestől. Szakali 
Tibor hozzátette: – Súlyos ve-

szélyeztetés, bántalmazás, illet-
ve gyermekvédelmi intézkedést 
igénylő esetekben természetesen 
személyesen is kimennek a csalá-
dokhoz a családsegítők és az eset-
menedzserek, teljes védőfelszere-
lésben, az előírások betartásával. 

A központ mentálhigiénés ta-
nácsadója és gyermekpszicho-
lógusa online formában tartja a 
kapcsolatot ügyfeleivel. A mun-
kavállalási tanácsadás és az adós-
ságkezelési tanácsadás is műkö-
dik, elsősorban telefonon, e-ma-
ilen, de időpont egyeztetés után 
személyesen is felkereshetőek a 
kollégák.

Az óvodai és iskolai szociá-
lis segítők feladatai is nehezed-
tek, mióta bezártak az intézmé-
nyek. Ők sem hagytak fel tevé-
kenységükkel, de jelentősen át-
alakították azt. Létrehoztak egy 
közösségi oldalt, melyen rend-
szeresen osztanak meg mind a 
gyermekek, mind a szülők szá-
mára hasznos tartalmakat erre 
az időszakra. Azokkal a gyere-
kekkel, akik ezt igénylik, online 
formában rendszeresen beszél-
getnek. Több családnak segítet-
tek bekapcsolódni az online ok-
tatásba. 

A Gyermekek Átmeneti Ott-
honában a legnagyobb nehézsé-
get az online oktatás megszerve-
zése jelentette, amit plusz számí-
tógépek, illetve a korábban ado-
mányba kapott tabletek beüze-
melésével sikerült megoldani.

Mind a Gyermekek Átmene-
ti Otthonában, mind a Lajtha ut-
cai Időskorúak Gondozóházában 
teljes látogatási és kijárási tilalom 
van, a protokolloknak megfelelő-
en védik a lakók egészségét.

s. z.

Akikhez a bajban fordulhatunk
A jelenlegi járványhelyzetben nagyon fontos az összetartás, és még 
hangsúlyosabbá vált a szociális védőháló fontossága. Pesterzsébe-
ten ez utóbbi területen jelentős szerepet vállal a Humán Szolgálta-
tások Intézménye (HSZI) és annak munkatársai, bár az intézmény-
rendszer mindennapi munkája jelentősen megváltozott, sok helyen 
át is alakult. 
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Üzemképtelen 
gépjárművek

Március elejéig a járőrszolgá-
latok kiemelt figyelmet tudtak 
fordítani a közterületeken tárolt 
üzemképtelen gépjárművek fel-
térképezésére és elszállítására. 
Abban az időszakban 56, közte-
rületen 10 napon túl tárolt gép-

járműveket térképeztek fel a jár-
őrök, elszállításra azonban már 
csak 8 alkalommal került sor. 
Mivel március végére leállt a 
gépjárművek műszaki vizsgázta-
tása, áprilisban nem lett volna 
célszerű elszállíttatni a gépjármű-
veket, így akkor már egy esetben 
sem kezdeményeztek erre vonat-
kozó intézkedést.

Illegális hulladéklerakás

Amint Puskás Péter Pál osz-
tályvezetőtől megtudtuk, az ille-
gális hulladék elhelyezésének el-
lenőrzésére jelen helyzetben még 
nagyobb segít-
séget nyújt a 19 
kamerából álló 
mobil térfigye-
lő rendszer, va-
lamint a Rend-
védelmi Osz-
tály rendszeré-
re is rákapcsolt 
zártláncú térfi-
gyelő kamera-
rendszer. Ezek-

nek köszönhetően márciusban 
és áprilisban több mint 30 eset-
ben tettek feljelentést a közterü-
letekre hulladékot elhelyező sze-
mélyekkel szemben.

Közbiztonság

A közterület-felügyelők a jár-
őrszolgálatuk során továbbra is 

figyelmet for-
dítottak a ha-
táskörükbe tar-
tozó egyéb jog-
szabálysértések 
megelőzésére, 
megakadályo-
zására, a köz-
biztonság fenn-
tartására. Több 
mint 100 eset-
ben szóbeli fi-
gyelmeztetés-

ben részesítettek a szabálysértő-
ket, súlyosabb esetekben hely-
színi bírságot róttak ki, illetve 
szabálysértési feljelentést tet-
tek. A szabálytalanságok nagy 
része a KRESZ előírásainak be 
nem tartására vonatkozott, de 
megnőtt a köztéri szeszesitalt 
fogyasztók, valamint az illegális 
hulladék-elhelyezések száma is, 
és többen megszegték a kijárási 
korlátozást.

Az osztályra telefonon vagy 
e-mailben érkezett bejelentések-
re kivétel nélkül a lehető legrö-
videbb időn belül reagáltak. A 
bejelentések többsége a kijárá-

si korlátozás megszegésével kap-
csolatosak volt.

Kijárási korlátozás

A kijárási korlátozásról szó-
ló kormányrendelet miatt a mö-
göttünk álló időszakban a közte-
rület-felügyelők egyik legfonto-
sabb feladata volt a magatartá-
si szabályok – ezen belül is a kö-
zösségi távolságtartás és az élet-
kori korlátozások – betartatá-
sa, a csoportosulások megszün-
tetése, az üzletek, közértek, do-
hányboltok, vendéglátó egységek 
nyitvatartásának ellenőrzése.

Április elejétől fokozottan el-
lenőrizték a tereket, parkokat, 
a szabadtéri sportlétesítménye-
ket, a kutyafut-
tatókat, a pia-
cokat és a sétá-
ló utcát, vala-
mint visszatérő-
en ellenőrizzték 
az élelmiszerbol-
tokat, az esetle-
gesen ott törté-
nő italozás teljes 
mértékben tör-
ténő visszaszorí-
tása, megszünte-
tése érdekében. 

A rendőrséggel közös akci-
ókat tartottak a piacok és kör-
nyékük ellenőrzésére, biztosítá-

sára, illetve a 
kijárási idősá-
vok betartá-
sára, valamint 
az üzletek és 
vendéglátóhe-
lyek illegális 
nyitvatartásai, 
a csoportosu-
lások, a köz-
téri italozások 
felderítésére 
és azok azon-

nali megszüntetésére.
– Bár Pesterzsébet lakosságá-

nak nagy része fegyelmezetten 
betartotta az előírásokat, korlá-
tozásokat, a közterület-felügye-
lőknek több alkalommal kel-
lett értesíteniük a központi se-
gélyhívó számon a rendőrséget 
– mondta az osztályvezető.

Maszkok

A közterület-felügyelők a 
maszkok szállításából és osztásá-
ból is kivették a részüket. Több 
gyógyszertárba és élelmiszerüz-
letbe vittek maszkokat. A lakos-
ság egyrészt az osztály irodájában 
vehetett át – előre megadott idő-
pontokban – arcvédő eszközö-

ket, emellett a járőrök a szolgála-
tuk során a kerület több pontján 
osztottak a járókelőknek.

y.s.

A koronavírus-járvány és az amiatt életbe lépett veszélyhelyze-
ti intézkedések, a kijárási korlátozás miatt a megszokottnál több 
feladat hárult az elmúlt két hónapban a Rendvédelmi Osztályra, 
amely igyekezett tudása és kapacitása legmagasabb szintjén telje-
síteni. A nappalos szolgálatokat általában minimum 2 pár járőr-
rel látták el, és munkájukat 4 fős biztonsági szolgálat is erősítette.

Kiemelt közterületi ellenőrzések

KERESSÜK ŐKET!

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

vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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A képviselő-testület idén tavasszal döntött a „Pesterzsébet Kiváló 
Mentőszolgálati Dolgozója” kitüntető cím létrehozásáról, hogy az Or-
szágos Mentőszolgálat Pesterzsébeti Mentőállomásának állományá-
ban kiemelkedő munkát végző dolgozókat elismerésben részesítse.

Az elismerést ünnepélyes keretek között a Mentők napján, május 
10-én adta volna át Pesterzsébet Önkormányzata, ám ez az ünnep-
ség is meghiúsult a koronavírus-járvány miatt. Az elismerő oklevele-
ket és az ajándékokat későbbi időpontban vehetik át a kitüntettek.
Az elismeréshez járó pénzjutalmat valamennyien megkapták.           s.

Elismerésben részesültek:

Budai András mentőápoló
Kubát Dénes mentőápoló
Síksági Attila mentőápoló
Őri-Kiss Zsolt gépkocsivezető, 
garázsmester

Illés Károly mentőtiszt
Mikó Zsófia mentőtiszt
Olajos István gépkocsivezető     
Orosz Máté mentőápoló
Saly Tamás gépkocsivezető
Márta Anita irodai dolgozó

Május 4-e Szent Flórián, a 
tűzoltók védőszentjének ünne-
pe, 1991 óta ez a tűzoltók nap-
ja. Az elmúlt 19 évben egyszer 
sem fordult elő, hogy ne lehe-
tett volna méltóképpen meg-
ünnepelni ezt a napot, egészen 
mostanáig. Az ünnepség elma-
radása azért is fájó, mert a láng-
lovagok idén duplán ünnepel-
tek (volna), hiszen éppen 150 
évvel ezelőtt alakult meg a ha-
zai szervezett tűzoltóság és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség.

Pesterzsébeten is május 4-e 
az a nap, amikor a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Dél-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség XX. kerü-
leti Tűzoltóparancsnokságán 
a hagyományos Szent Flóri-
án-napi ünnepség keretében 
a kiemelkedő munkát végző 
tűzoltók jutalmakat és elisme-
réseket vehetnek át Pesterzsé-

bet és Soroksár Önkormány-
zatától.

Az elismerő okleveleket és az 
ajándékokat későbbi időpont-
ban vehetik át a kitüntettek. Az 
elismeréshez járó pénzjutalmat 
valamennyien megkapták.               

y.a.

Pesterzsébet Önkormányza-
tától Szent Flórián elismerés-
ben részesültek:
Borbély Csaba tűzoltó hadnagy
Fejér Attila tűzoltó főtörzsőr-
mester
Gergő Péter tűzoltó főtörzsőr-
mester
Juhász András tűzoltó őrmester
Kalina Krisztián tűzoltó zászlós
Kovács Tibor tűzoltó őrmester
Kranczler István tűzoltó zászlós
Palyov Attila tűzoltó zászlós
Szilágyi Tibor tűzoltó zászlós
Vadkerti Kálmán tűzoltó őr-
mester

Sárkányölő Szent György 
Kitüntető Címben részesült 
Makádi Katalin címzetes rend-
őr ezredes, a BRFK XX-XXIII. 
kerületi Rendőrkapitányságá-
nak vezetője részesült.

Sárkányölő Szent György 
Díjban részesült: 
Horogh Zoltán rendőr  alezredes
Pogonyi Kata rendőr főhadnagy
Harsányi Ákos rendőr főtörzs-
őrmester 

Kimagasló munkájukért hu-
szonnyolc pesterzsébeti rendőr, 
illetve közalkalmazott kapott 
Sárkányölő Szent György el-
ismerést és pénzjutalmat.
Elismerésben részesültek:
Balogh Anita rendőr százados
Bartus Annamária rendvédel-
mi igazgatási alkalmazott
Darabos Alexandra rendőr őr-
mester
Daróczi Szabolcs rendőr őr-
mester
Dékány Sára Borbála rendőr 
hadnagy
Dudik Ferenc rendőr főtörzsőr-
mester
Fend Károlyné rendőr főtörzs-
zászlós
Horváth Szabolcs rendőr alez-
redes

Hudák Dóra rendőr őrmester
Jeleskov Kíra Vivien rendőr őr-
mester
Jóbi Gergő rendőr törzsőrmester
Kákai Ildikó címzetes rendőr 
alezredes
Karsai Tímea Szilvia rendőr fő-
törzsőrmester
Keresztes László Zsolt rendőr 
őrnagy
Kesik Róbert Sándor rendőr al-
ezredes
Kilinkó Gergő rendőr törzsőr-
mester
Kovács Nikoletta rendőr őr-
mester
Lévai Tamásné rendvédelmi 
igazgatási alkalmazott
Magyar Ágnes rendőr százados
Mondai Gábor rendőr őrmester
Némethné Keresztes Andrea 
címzetes rendőr alezredes
Novák Norbert rendőr hadnagy
Puskai Sándor munkavállaló
Sándor Anita címzetes rendőr 
főtörzszászlós
Szabó Zsolt címzetes rendőr 
főtörzszászlós
Tóth Bianka rendőr őrmester
Varga Edina rendvédelmi igaz-
gatási alkalmazott
Vincze Dávid rendőr főtörzsőr-
mester

Elismerés a mentőknek Elismerések 
a Rendőrség napján
Idén 30. alkalommal adományozott a Pesterzsébet-Soroksár 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) a Rend-
őrség napja alkalmából Sárkányölő Szent György-díjat a XX. és 
XXIII. kerület közrendjének és közbiztonságának megszilárdí-
tása érdekében a legmagasabb szintű munkát végző személyek-
nek. Az idei ünnepség a járvány miatt elmaradt, a legmagasabb 
szintű rendőri, illetve közalkalmazotti munkát végző munka-
társak a későbbiekben vehetik át a jutalmukat. 

Kitüntetés a lánglovagoknak
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A 2020-as esztendőben az Év Sportoló-
ja díjat Szőke Alex, az Erzsébeti SMTK vi-
lág- és Európa-bajnok birkózója kapta. Alex 
az elmúlt 12 évben összesen 170 érmet – 134 
aranyat, 21 ezüstöt és 15 bronzot – szerzett, 
tizenhétszeres magyar bajnok, tízszeres diák-
olimpiai bajnok és tizenháromszoros Buda-
pest Bajnok. 2016-ban kadet világbajnok-
ságot, 2017-ben kadet Európa-bajnokságot 
nyert. Tavaly junior Európa-bajnok lett, a ju-
nior világbajnokságon pedig 5. helyen vég-
zett.

Az Év Edzője Turi Zoltán, az ESMTK ve-
zetőedzője lett, aki 2011 márciusa óta irányít-
ja a piros-fehér együttest. Az 1990-es évek 
közepén érkezett a Lizához, az akkori NB1/B 
és NB II játékosaként erősítette a csapatot. 
2008-tól 3 évig a felnőtt csapat pályaedzője-

ként és a focisuli edzőjeként tevékenykedett. 
Az elmúlt 9 szezonban csapata kétszer vég-

zett az NB III-ban második, szintén kétszer a 
harmadik helyen. 

Az Év Sportvezetője címet Nagy Dáni-
el, az ESMTK sportigazgatója érdemelte ki, 

aki korábban labdarú-
gó játékosként erősí-
tette a kerületi klubot. 
Versenyzői pályafutásá-
nak befejezése óta se-
gíti a felnőtt NB III-as 
csapat és a vezetőedző 
munkáját, kíséri őket a 
bajnoki fordulókra. Az 
utánpótlás csapatok-
nál koordinálja az edző-
ket és az edzéseket, se-
gíti az egyesületi ren-
dezvények lebonyolítá-
sát. Szakmai vezetése 
alatt az ESMTK a ma-
gyar labdarúgás egyik 

meghatározó utánpótlás-nevelő bázisa lett.
S.z.

A koronavírus-járvány ellené-
re a Vöröskereszt XX.-XXIII. ke-
rületi szervezete megtartotta ha-
gyományos Anyák napi megem-

lékezését a Szent Erzsébet téren 
álló Anyák szobránál. A néma 
megemlékezésen Pesterzsébet 
Önkormányzata képviseletében 

Dávid Anikó sajtó- és protokoll 
referens helyezte el a koszorút.

A kerületi Vöröskereszt – 
amelynek felhívására készült 
1933-ban az Anyák szobra – év-
ről évre megkoszorúzza a vi-

lág első ilyen témájú szobrát az 
Anyák napjához kapcsolódóan. 
A szobor mérföldkő kerületünk 
történetében, és több ezer pest-
erzsébeti vett részt a szobor 87 
évvel ezelőtti avatásán.

Rendhagyó        koszorúzás

Május 6-án, a Magyar Sport Napja alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata ötödik alka-
lommal tüntette ki a kerületben tevékenykedő sportolókat, sportvezetőket. A koronaví-
rus-járvány miatt idén elmaradt a szokásos díjátadó ünnepség, az elismeréseket egy ké-
sőbbi időpontban vehetik majd át a jutalmazottak.

Az év legjobbjai a sportban Pesterzsébeten
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– A karácsony és a húsvét 
mellett a pünkösd szürkébb ün-
nep. Miért?

– Sajnos igaz, nagyon sok em-
ber életében ez így van, szürkébb 
a pünkösdi ünneptöltés, mert 
megszürkült a lélek, az élet kül-

ső anyagi kerete kétes színei alatt 
megfakult a lelkiség. Meghalvá-
nyodtak a népszokások is. Pe-
dig az ünnep eredete nagyon régi 
bibliai múltba vezet vissza ben-
nünket, ahol gazdag tartalmú és 
mozgalmas, eseménydús, színes 
történésekkel találkozunk. Az 
ősi ószövetségi éves, zarándok-
lással egybekapcsolt három nagy 
ünnep egyike. Az Újszövetség-
ben (Ap.Csel.2,) az első pünkösd 
a legszínesebb látványt nyújtja: 
népek sokaságának képviseleti 
jelenléte, a mindenkire rászálló 
lángok formája, különös hatású 
szélzúgás, egy merőben más em-
beri megszólalás (nyelveken szó-
lás). A „sátoros ünnep” kifejezé-
sünk egy gazdag tartalmú, moz-
galmas szép hitvilágot őriz.

– Miért volt szükség a Szent-
lélek világba jöttére?

–Teológiailag Isten művének 
beteljesedéséért, hogy a terem-
tő, majd megváltó Isten sose le-
gyen tőlünk távol. Gyakorlatilag 
a bűnesettel elvesztettük terem-
tettségünk kiváltságait. Erőtle-
nek, szomorúak, a bűn rabjai let-
tünk. Pünkösdben beteljesedett, 
amit Jézus ígért: „vesztek erőt”, 
az Atya „más vigasztalót ád nék-

tek”, amit Pál hirdetett: „ahol az 
Úrnak Lelke, ott a szabadság”. 
Erre van nekünk is a legnagyobb 
szükségünk!

– Pünkösdkor nem kizáró-
lag a Szentlélek kiáradását ün-
nepeljük…

– Az ünnep másik nagy ese-
ménye szintén üdvtörténeti je-
lentőségű: az egyház születé-
se. Senki nem alapította, Isten-
től ajándékként kapta a világ. A 
görögben: eklészia = kihívottak, 
Krisztusban hívő, újjászületett 
emberek összessége, akik még 
nem tökéletesek, de mind szen-
tek, Jézus vére által megszentel-
tek. Úgy mondanám ma, karan-
tén helyzetben, hogy Jézus kö-
vetésének, az aláhajló szeretet, 
a hosszútűrés, az áldozatkész se-
gítő diakónia gyakorlótere. Adja 
Isten, hogy mind jó gyakornokai 
lehessünk Istennek.

– Miért tűntek úgy az apos-
tolok, amikor megkapták a 
Szentlelket, mintha berúgtak 
volna?

– Azért, mert azok az em-
berek, az álmélkodók, a zavar-
ban lévők, a csúfolódók csak kí-
vülállói voltak a pünkösdi cso-
dának. Ők elvesztették a lel-
ki „kommunkációs vonalat” az 
éggel. Csak testiekké váltak. 
Csak ebben gondolkodtak. Ko-
rábban sem értették, nem hit-
ték Jézus más csodáit sem.  Ka-
rantén helyzetben úgy látom, 
hogy megerősödik a mai embe-

rek vágyakozásaa becsukott ajta-
jú templomok és általában a lelki 
dolgok iránt.

Ügyvédünk a vigasztaló

Garaczi Gergely atya elöljá-
róban elmondta: a pünkösd – a 
húsvéthoz hasonlóan – ősi zsidó 
ünnepből ered, ami a Sínai-he-
gyen történt ószövetség megkö-
tésére emlékezett. A kereszté-
nyek két dolgot, a Szentlélek ki-
áradását és az egyház születés-
napját ünneplik.

– A Szentlélek kiáradásáról 
úgy ír az Apostolok cselekede-
te, hogy lángnyelvek ereszked-
tek az apostolokra, szélzúgást le-
hetett hallani, megkapták a nyel-
vek adományát, azaz mindenki a 
saját anyanyelvén hallotta szól-
ni a másikat, így mindenki meg-
értett mindenkit, ezáltal is egysé-
get teremtett a Szentlélek – ma-
gyarázta Gergely atya, kiemelve: 
a Szentháromságban az Atya és a 
Fiú közti kötelék, a szeretet kö-
teléke a Szentlélek, vagyis az is-
teni szeretet megszemélyesülése. 
A Szentlélek tehát nem személy-
telen erő, hanem a harmadik is-
teni személy.

– A napokban azt kérdez-
te tőlem egy hittel ismerkedő 

ember, hogy a Szentlélek ener-
gia-e? De nem. Elmagyaráztam, 
hogy a Szentlélek egy isteni sze-
mély, aki összeköti az Atyát és a 
Fiút, illetve összeköt minket Is-
tennel – mondta az atya, hozzá-
fűzve: ő az az isteni személy, aki 
bennünk lakik a keresztség által, 
kiárad a szívünkben, összeköt az 

Atyával és a Fiúval, valamint él-
teti az egyházat. Egységet és bé-
két teremt, általa működnek a 
csodák, a tanítás, a prófécia.

– Hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni arról, hogy a Szentlé-
lek az egyház legfontosabb eleme, 
és ma különös jelentősége van a 
karizmatikus megújulási mozgal-
makban – fogalmazott Garaczi 
Gergely, majd kifejtette: fontos a 
keresztény ember életében, aki a 
keresztséggel kapja meg a Szent-
lelket, 7 ajándékát (bölcsesség, 
értelem, jámborság, jótanács, tu-
dás, erősség, az Úr félelme) a bér-
málásban nyerjük el, de megszó-
lít másokat is.

– Karl Rahner teológus ve-
zette be az anonim kereszténység 
fogalmát, azokra, akik szívükben 
meghallják a Szentlélek hívását, 
majd a lelkiismeretüket követ-
ve úgy élhetnek, mintha keresz-
tények lennének, legyenek bár 
hinduk – így az atya, aki megje-
gyezte: aki az egyházban szolgá-
latot visel, a Szentlélek erejében 
tud működni, megkapva a szük-
séges karizmákat.

– Jézus az utolsó vacso-
rán megígéri apostolainak, 
hogy elküldi a Szentlelket, a 
Paraklétoszt, azaz az ügyvédet, 
amit vigasztalónak fordítunk, 

de ő véd meg a sátánnal szem-
ben, kiállva az ember mellett. Az 
apostolok tudása még töredékes 
volt, a Szentlelket megkapva vi-
lágosodtak meg, és váltak képes-
sé a népeket, az egész világ taní-
tására – zárta gondolatait Ger-
gely atya.

D. A.

A pünkösd ünnepe kapcsán Veress Gábort, a Klapka téri refor-
mátus gyülekezet lelkipásztorát és Garaczi Gergelyt, az Árpád-házi 
Szent Erzsébet plébánia diakónusát kérdeztük.

Az egyház születésnapja
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A tavaly ősszel alakult 
Pesterzsébeti Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat 
(PBNÖ) célja, hogy szín-
vonalas műsorokon és a 
hagyományos rendezvé-
nyen keresztül megőriz-
ze nemzeti értékeit, illet-
ve megismertesse a bol-
gár kultúrát a kerület la-
kosaival.

Terveik között szerepel 
számos esemény szervezé-
se, melyek közül idén az 
első nagyobb a bolgár pa-
radicsompalánta projekt 
volt. Első lépésként janu-
árban beszerezték Bulgári-
ából a magokat, amikből a Szoci-
ális Foglalkoztató intézményve-
zetőjének segítségével palántá-
kat neveltek.

A lakosság május 9-én kap-
hatott a szépen fejlődő palánták-
ból. A meghirdetett akcióra szép 

számban jelentek meg, az érdek-
lődők fejenként 2 tő palántával 
térhettek haza, mellé rövid is-
mertető járt a fajtáról és gondo-
zásáról.

Az óriási érdeklődésre való te-
kintettel jövőre nagyobb mennyi-

séggel készülnek majd, hogy azok 
is palántához jussanak, akiknek 
most esetleg nem sikerült. A ke-
rület minden lakosát sajnos nem 
tudják kiszolgálni, de a cél nem is 
ez, hanem az, hogy a bolgárker-
tészet kultúráját becsempésszék a 
pesterzsébetiek kiskertjeibe.

A „Rózsaszín mágia” egy ma-
gas hozamú, kiváló ízű bolgár 
paradicsomfajta, közepesen ko-
rai termesztésre alkalmas a sza-
badban vagy nagyobb méretű 
cserepekben. Rózsaszínű gyü-
mölcsei nagyok, átlagos súlyuk 
50 dkg, de megfelelő termesz-
tés mellett akár az 1 kg-ot is 
elérhetik. Közepesen kemény, 
húsos, kerek, héja nem reped. 
Erőteljes növekedésű, karózást 
igényel.

A nemzetiségi önkormány-
zatok együttműködésének je-
gyében a PBNÖ 20 tő palántát 
adományozott a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak.  A pa-
lánták a kerületi német nemze-
tiségi intézmények kiskertjei-
be kerültek, emellett a Vízisport 
utcai közösségi kertbe is jutott 
néhány tő.

A PBNÖ arra kéri a pester-
zsébetieket, hogy rendszeresen fi-
gyeljék a közösségi oldalakat, az 
újságcikkeket, mert ősszel egy 
meglepetés-rendezvénnyel ké-
szülnek, ami a kinevelt termé-
sekhez kapcsolódik majd.

z.

Fókuszban a bolgár paradicsom
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– Az Iparkamara eddig so-
sem tapasztalt helyzettel került 
szembe.

– Az Iparkamara szanaszét 
szakadt, mivel rengeteg olyan 
feladat jött, amilyen eddig nem 
volt.

A kezdeményezésünkre zaj-
lik egy felmérés kerületünk-
ben, hogy kit mennyire érin-
tett a járvány, a válság. Meg 
kell mondjam, eléggé bátorta-
lanok az emberek, mert sen-
ki sem szeret a gyenge üzletme-
netéről nyilatkozni. Árthat ez a 
cég imázsának, ugyanis minket, 
vállalkozókat nem igazán szok-
tak sajnálni. Valahogy sohasem 
pozitív visszajelzések jutnak el 
hozzánk. Ezért fontos tisztázni, 
hogy sokan kényszerből lettek 
vállalkozók, és annyi a jövedel-
mük, amiből fedezni tudják havi 
kiadásaikat. És ha ma helyez-
kednének el a szakmájukban, 
akkor alkalmazottként bizto-
san többet keresnének. Termé-
szetesen nem azt állítom, hogy 
a vállalkozók éheznek, azon-

ban nekünk nem nyolc órás egy 
munkanap. A munka végezté-
vel azon kell gondolkodjunk, 
mi lesz holnap és azután: lesz-e 
feladat, ha igen, hogyan oldjuk 
majd meg azt.

– Tegyük hozzá, a vállal-
kozói létforma jellemző szinte 
minden mesterségre, a színész-
től a műkörmösön át a taxiso-
főrig.

– Ha már a művészeket emlí-
tette, igen, ők is egy-egy szerep-
re, felkérésre vállalkoznak, és 
ugyanúgy kell törniük magukat, 
hogy őket hívják, ne mást. A jár-
vány miatt nagyon sokan kerül-
tek nehéz helyzetbe. Rendelet 
tette kötelezővé a zárva tartást 
bizonyos tevékenységek esetén. 
Nem szabad elfelejteni, hogy pél-
dául a bérleti díjat változatlanul 
fizetni kell, hiába nincsen forga-
lom, nincs egy fillér bevétel sem. 
Egyszerűbb a helyzet önkormány-
zati bérlemény esetén, azonban 
ha nem is kell bérleti díjat fizet-
nie, a rezsiköltséget a szolgálta-
tók számlázzák, ha csupán alap-

díjat is. Számtalan szerződésnek 
kell eleget tennie egy vállalkozás-
nak, függetlenül a helyzettől. A 
szerződés pedig egy másik vállal-
kozással köttetett, tehát nem le-
het semmissé tenni, hiszen a má-
sik sem mondhat le bevételéről.

– Az állam igyekszik se-
gítséget nyújtani a járulé-
kok elengedésével, a hitelek 
befagyasztásával, a részmunka-
idős bérkiegészítéssel, adómér-
sékléssel, kedvezményes hite-
lekkel.

– A járulékfizetési kedvez-
mény önmagában nem bevétel. 
A szektor nagy problémája az al-
kalmazottak helyzete. Őket mi-
ből fogjuk kifizetni? Miből fog-
nak megélni? Mi lesz velük, ha 
véget ér a járvány? Akit elküld-
tünk fizetés nélküli szabadság-
ra, meddig tud nulla bevétel-
ből megélni? Annyit nem keres, 
hogy tartaléka lenne. Ha hitel-
törlesztése van, akkor végképp 
nem tud spórolni, nincsenek 
olyan fizetések Magyarországon. 
Európában mi fizetjük a legma-
gasabb járulékot, a legmagasabb 
áfát, így kell kitermelnünk az al-
kalmazottaink bérét. A járvány 
miatti korlátozások feloldása 
után, akik munka nélkül, mun-
kaviszony nélkül maradtak, vagy 
fizetés nélkülire mentek, szaktu-
dásukat majd olyan vállalkozá-
soknál igyekeznek kamatoztatni, 

amelyeknek nem kellett bezár-
niuk. Esetleg átképzik magukat. 
Akkor a mi kerületünk vállalko-
zásai adott esetben dolgozók nél-
kül maradnak.

– Ezzel kapcsolatban már 
megkeresték az önkormányza-
tot?

– Természetesen, már beszél-
tem Polgármester úrral arról, ho-
gyan lehet menteni a helyzetet, 
ami közös érdekünk, mivel az ön-
kormányzati bevételek körülbe-
lül 45 százalékát az általunk be-
fizetett iparűzési adó teszi ki. Eb-
ben az évben biztosan nem lesz 
nagy termelékenységünk, ami 
komolyan érinti az idei költség-
vetést.

– Nem mindenkit érintettek 
a korlátozások. Ők szintén ha-
sonló cipőben járnak?

– Annyiban igen, hogy min-
denki félti a saját és család-
ja egészségét, ezért nem megy el 
oda sem, ahová szabad lenne. Mi 
is nyitva tartunk, várjuk az ügy-
feleket, akik nem nagyon jön-
nek. Persze mindenki tartsa meg 
az aktuális intelmeket, amiket az 
Operatív Törzs meghatároz.

– Milyen stratégiákat talál-
tak ki a jövőre vonatkozóan?

– Mivel nem lehet tudni, mi-
kor és hogyan lesz vége a jár-
ványnak, így nagyon nehéz elő-
re tervezni.

D. A.

Világjárvány vs. helyi gazdaság

– Édesanyám, aki velünk lakik, 
június 3-án tölti be a 100. életév-
ét. A mai napig próbáljuk őt tel-
jesen megóvni a külvilágtól, még 
az udvarunkban is nagyon körül-
tekintően kell eljárnunk. Miután 
napjai nagy részét ágyban tölti, 
kiemelt gondoskodást igényel az 
ellátása, és igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy közösen ün-
nepelhessük meg a születésnapját.

Két gyermekünk, mint min-
den más hasonló korú, termé-

szetesen nagyon nehezen visel-
te a bezártságot, azt, hogy nem 
mehettek ki az utcára, nem talál-
kozhattak a barátaikkal, az óvo-
dás- és iskolástársaikkal.

F e l e s é g e m 
egészségügyi is-
kolában tanít, 
így a napja nagy 
része az online 
oktatással és az 
arra való fel-
készüléssel te-
lik, ami nem kis 
feladatot ró rá, 
ugyanúgy, mint 
a többi pedagó-
gusra.

Az én nap-
jaim nagy ré-

szét kitölti a telefonálás, az 
egyeztetések, megbeszélések, az 
interneten érkező anyagok át-
nézése, a levelek megválaszolá-
sa. Nincs szabott munkaidőm, a 

reggeli óráktól késő estig bármi-
kor futhat be olyan információ, 
kérés, amire azonnal szükséges 
reagálni.

Mindezek mellett a mi gye-
rekeink is a megszokottnál na-
gyobb odafigyelést igényelnek. 
A negyedikes Lilinek segíteni 
kell a tanulásban, a nagycsopor-
tos Balázzsal napközben termé-
szetesen többet kell foglalkozni, 
játszani.

A karanténnal járó bezárt-
ság elsősorban nem pihentető 
otthontartózkodást, hanem talán 
még a szokásosnál is dolgosabb 
hétköznapokat, sőt hétvégéket 
jelentett mindannyiunk számára, 
otthonunk viszonylagos bizton-
ságában.                   y.z.

A kijárási korlátozás idején 
Pesterzsébet polgármestere is 
bezárkózott családjával. Szaba-
dos Ákost arról kérdeztük, ho-
gyan teltek mindennapjaik a 
több mint kilenc hétben. 

„Karanténban” is sok volt a tennivaló

Semelyik ország nem kerülte el a koronavírus-járványt, sem a nyo-
mában kibontakozó világgazdasági válságot. Vannak ágazatok, 
amelyeket már sújt, és vannak, amelyekre eztán kerül sor. Vajon 
mi a helyzet kerületünkben? Tarjányi Jánost, a Kereskedelmi és 
Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja elnökét kérdeztük. 
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– A megszokott módon, a 
megnyitó előtt másfél hónappal 
kiküldtük a meghívókat, de saj-
nos a begyűjtést megelőző héten 
kezdődött a veszélyhelyzet – me-

sélt a munkáról D. Udvary Ildi-
kó, múzeumigazgató, a kiállítás 
kurátora.

Mit volt mit tenni, az online 
tárlat mellett döntöttek, majd ki-

küldték az új tartalmú felkérőket.
– Egy virtuális kiállítás nyil-

ván nem pótolja azt, amikor tér-
ben rendezünk meg egy tárla-
tot – sajnálkozott a művészettör-
ténész. – Szép szám a kiállító 66 
művész, azonban az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy ennél több 
volt a meghívott, majdnem 80 
alkotó, ám többen nem tudták 
munkáikat digitálisan eljuttatni 
a galériához.

A közönségszavazás természe-
tesen idén sem maradt el, most 
a május 15-ig leadott lájkok szá-
ma döntött.

– Ismét színvonalas anyag 
gyűlt össze, a művek láttán ki-
mondottan sajnálom, hogy nem 
rendezhettem meg a valóságban 
a tárlatot, mert jó érzés lett vol-
na eredetiben dolgozni ezekkel 
a remek munkákkal – árulta el 

az igazgató, hozzáfűzve: mivel a 
pesterzsébeti Tavaszi Tárlat nem 
kizárólag helyi művészek alkotá-
sait vonultatja fel, nagyobb átte-
kintést ad az ország képzőművé-
szeti életéről.

Vajon, hogy reagáltak a nem 
mindennapi helyzetre maguk az 
alkotók?

– Igazán jól, mindenki elfogad-
ta, hogy most nem adatott más le-
hetőség, és kifejezetten örültek, 
amiért online mégis megtartottuk 
a Tavaszi Tárlatot – fogalmazott 
Ildikó, megjegyezve: hosszú távon 
a virtuális kiállításnak köszönhe-
tően az alkotások honlapjukon 
visszanézhetők. Ez a 66 munka al-
kalmat ad arra is, hogy képet kap-
junk arról, hogyan is állt 2020 ta-
vaszán a kortárs képzőművészet 
egy szegmense.

DIA

– Szomorú hírünk, hogy 
Varga László kerületi grafikus-
művész, akinek alkotása szere-
pel az online tárlaton, kilenc-
venedik évében időközben el-
hunyt – mondta el az igazgató.

Éppen egy évtizeddel ezelőtt, 
80. születésnapja alkalmából 
reprezentatív kiállításon mutat-
ta be a galéria, a pesterzsébeti 
alkotó életművét, illetve tavaly 
Kafka bűvöletében című tárla-
ta volt látható. Feledy Balázs, 
művészeti író, a mester 90. szü-

letésnapjára írt tanulmányában 
így fogalmaz: „művészete...min-
dig erős gondolatiságú, melyben 
egy értelmiségi szembesül kora 
szorongató létproblémáival”.

KULTÚRA

A világjárvány eltörölte a 
Csili Alsóállomáson áprilisra ter-
vezett zenés kabaréestjüket. A 
színművész elárulta: ő javasol-
ta, hogy munkájukat féléven-
te mutassák meg a közönségnek, 
és rögtön hozzáfűzte: – Több ez 
színjátszásnál, ők az első csopor-
tom, és rövid időn belül barátok 
lettünk.

A virtualitás előzménye a 
Csili hagyományos Költészet 
napi műsora, amelyben felkérték 
a színjátszókat online produkci-
óra. Ekkor merült fel Krisztiná-
ban, hogy időről időre csatlakoz-
zanak a művelődési ház kiemel-
kedő programjaihoz. A kijárá-
si korlátozás pedig rávilágított a 

virtuális tér fontosságára, amely-
nek köszönhetően nem kellett 
felfüggeszteniük munkájukat.

– Azt találtam ki, hogy ün-
nep- és világnapokra készítsünk 
műsorokat, ráadásul különbö-
ző koncepcióval – mesélte a szí-
nésznő.

Az online átállás után hamar 
kiderült, mennyi tanulnivalót ad a 
színjátszóknak a versek és novel-
larészletek felvételére való felké-
szülés. No meg külön izgalommal 
szolgált, hogy még senki nem csi-
nált magáról felvételt, miközben 
előadott egy megtanult művet.

– Csináltunk egy Facebook 
csoportot, nehogy elszakadjunk 
egymástól, és a kijárási korláto-

zások ideje alatt is tarthassuk a 
kapcsolatot, akár minden nap – 
fogalmazott Tarsoly Krisztina. – 
Itt nemcsak a folyamatos munka 
a téma, hanem személyes dolgo-
kat is megbeszélünk.

A színésznő kiemelte: a Csili 
TV pompás terepet biztosít a 

hétről hétre történő 
megmutatkozásnak. 
A műsorok nézett-
sége rendszeresen 
túllépi az ezres szá-
mot. Ugyanakkor a 
rendezői munkát je-
lentősen megnehe-
zíti a kizárólagosan 
online jelenlét.

– A rendes pró-
bákon azonnali visz-
szajelzést, instrukci-
ót adtam mindenki-
nek. Most a felvéte-
lek előtt segítek ér-
telmezni a szöve-
get, ha szükség van 
rá, illetve az elké-
szült felvételekről 
mondok véleményt, 
amit így alkalmasint 

többször is rögzíteniük kell – ma-
gyarázta a színművész.

A közelgő gyereknapra két 
műsorral, gyermekversekkel és 
egy Móra Ferenc novellával ké-
szülnek. 

DIA

Online Tavaszi Tárlat

Virtuális színház a Csili TV-n

A Gaál Imre Galériában tavaly az 50. ünnepi Tavaszi Tárlat nyit-
hatta meg kapuit, mint a Pesterzsébeti Művészeti Napok sokszí-
nű kínálatának egyik jelentős programja. Idén a Covid-19 járvány 
átírta a forgatókönyvet, ellehetetlenítve a kavargó, színes kulturá-
lis eseményeket. De nem lehetetlenítve el az 51. Tavaszi Tárlatot, 
amelyet online formában látogathat meg minden művészetkedvelő 
a galéria honlapján és Facebook oldalán. 

Minden hivatásos színházat érint a koronavírus-járvány, miért is 
maradtak volna ki az amatőr csoportok? A Csili felnőtt amatőr 
színjátszóköre szintén nem úszta meg a Covid-19 fenyegetettséget, 
azonban a veszélyhelyzet alatt tovább dolgoznak, amit bárki nyo-
mon követhet a Csili TV-n. A virtuális munkáról Tarsoly Kriszti-
na színművésznőt, a színjátszókör vezetőjét kérdeztük. 
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– Tavaly év végén új gyógy-
szert kaptam, amelynek köszön-
hetően rohamosan feljavult az 
állapotom. Azelőtt egy évig nem 
tudtam ráállni a bal lábamra egy 
ízületi gyulladás miatt, most már 
újra sokat gyalogolok, de azért 
még kímélnem kell magam.

– Egy közönségdíj fontos do-
log, hiszen egyértelmű vissza-
jelzés a közönség részéről. Így 
gondolja ön is?

– Igen, még sosem kaptam 
ilyen elismerést, nem is kaphat-
tam, mert kevés kiállításon vet-
tem részt eddig. Szeretném ez-
úton megköszönni mindenkinek, 
aki rám szavazott. Számomra az 
derült ki, hányan szeretnek.

– No de azért mégiscsak a 
képre szavaztak, a teljesítmé-
nyére.

– Persze, de akik ismernek, 
azoknál nyilván ismeretségünk is 
nyomott a latba.

– Úgy vélem, a közönségdíj 
azért nagyon fontos, mert a né-
zők véleményét tükrözi, és vé-
gül is a festő nem a szakmai 
zsűrinek, a műbírálóknak al-
kot, hanem a nagyközönség-
nek, a galériát látogatóknak, a 
reménybeli vásárlóknak.

– A szakma részéről még van 
némi ellenállás, úgy érzem, még 
túl fiatalnak, kezdőnek tarta-
nak. Ezek nem feltétlenül ne-
gatív megnyilvánulások. Való-
ban nem végeztem Képzőművé-
szeti Egyetemet, e miatt az ellen-
érzés. Ugyanakkor nagyon örü-
lök, ha a közönségnek tetszenek 
a munkáim. A probléma az, hogy 
nehéz eljutni a közönséghez kiál-
lítások útján, mert ezekről a ki-
állításokról épp ez a viszonylag 
zárt szakma dönt, és kevés fal-
felület jut sok képzett művészre. 
Viszont ahová eljutok, ott kivé-
tel nélkül hatást váltok ki, tet-
szik az embereknek, amit csiná-
lok, így vagy úgy, de megérin-
tik őket a képeim. Számomra ez 

jelenti a művészet igazi erejét. 
Ha az érzelmek útján hatnak, 
ha nem kell hozzátennem vagy 
megmagyaráznom semmit már. 
A művészetet szerintem érezni 
kell, nem érteni. Például 2015-

ben egy, a lakásba lépő kémény-
seprő meglátta az egyik tanulmá-
nyomat, amin éppen dolgoztam, 
és láttam rajta, hogy lelkesedik 
érte; biztatott: ne hagyjam abba 
a művészetet.

Ez felért egy szakmai sikerrel. 
Visszatérve a szakmára, a tava-
lyi év nagy előretörése volt, hogy 
az ősszel felvételt nyertem a Ma-
gyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületébe, úgyhogy talán 
nem annyira veszett az ügy ezen 
a téren sem.

– Ha nem Képzőművészeti 
Egyetemre járt, akkor hová?

– Az ELTE Természettudo-
mányi Karán végeztem környe-
zetkutatóként. Az egyetemi ta-
nulmányaimmal párhuzamosan 
festettem.

– Mit csinál egy környezet-
kutató?

– Viszonylag új szak a környe-
zettan alapszak, amely átfogó ter-
mészettudományos ismereteket 
ad: tanultunk matematikát, fi-
zikát, kémiát, geológiát, ásvány-
tant, atomfizikát, ökológiát. Így, 
ha egy kutatócsoportban valahol 
elakad egy szakember, mi képe-
sek vagyunk áthidalni, hogy foly-
tatódhasson a munka. Hogy mi-
ért éppen környezetkutató? Min-
dig idealista voltam, ezért foglal-

koztatott a környezetvédelem, a 
bolygó megóvása. Ráadásul kör-
nyezettudatos szemléletet hoz-
tam otthonról.

– Ha már család, gyerekkor. 
A képzőművészek jellemzően 
rajzolós gyerekek voltak ifjú 
korukban. Ön is?

– Igen, sokat rajzoltam, de so-
kat is írtam. Arról ábrándoztam, 
hogy újságíró leszek, közben pe-
dig képregényeket készítettem. 
Elfoglaltam magam, elmerültem 
a saját világomban.

– Netán akadt családi, baráti 
felkérése, amire a képzőművé-
szek kedvtelve emlékeznek in-
terjúikban?

– Akadt. Nagynénémnek raj-
zoltam egy Kisvakondot, ami va-
lószínűleg jól sikerülhetett, mert 
félretették, és őrzik máig. Ál-
talános iskolás koromban rajz-

szakkörre jártam, ahonnan a 
rajztanárom rajzversenyre kül-
dött, amin a vízben álló kócsa-
gommal kerületi negyedik helye-
zést értem el. Aztán gimnázium-
ban elfelejtődött a rajz is, az írás 
is. Győztek a reál tantárgyak, így 
mentem a Műszaki Egyetem kör-
nyezetmérnöki szakára. Ott pe-
dig újra feléledt a festés és az írás, 
de már tudatos önkifejező szán-
dékkal. 

– Ha nem az egyetemen, 
akkor hol sajátította el az 
önkifejezéshez nélkülözhe-
tetlen szakmai tudást?

– Menet közben, magam-
tól jöttem rá. Akrillal már ál-
talánosban festettem, a mű-
egyetemi évek alatt vettem 
olajfestéket. Elsőre egyet-
len tubus kéket. Fogalmam 
sem volt, mivel lehet hígitani 
vagy mosni, ezért az egész für-
dőszoba olajos lett. Gyorsan 
tanultam. Fél évvel később, 
2008-ban már remek önarc-
képet festettem. 

– Milyen témái voltak 
akkoriban?

– Portrék, tájképek, aktok 
olajjal, kiselejtezett fiókok al-
jára, bútorlapokra. Kezdet-
ben a vásznon spóroltam.

– Nem véletlen, hiszen je-
lentős méretű képeket fest.

– 2015 utántól. De ezeket már 
vászonra!

– A járvány hogyan érintette?
– Tavasszal elég sok megnyi-

tón részt vettem, galériákkal 
vettem fel a kapcsolatot, kiállí-
tási lehetőségeket és ígéreteket 
kaptam, amiket most egyelőre 
befagyasztott a karantén. Azon 
túl megszűnt sajnos a munka-
helyem a környezetvédelmi ci-
vil szervezetnél, ahol eddig dol-
goztam. Úgyhogy jelenleg mun-
kát keresek a kerületben. Bár-
mi érdekel, nem csak művé-
szeti-rajztanári jellegű mun-
kák. Sok mindenhez értek, ha 
kell, kiválóan rögzítek adatot 
is, és nem riasztanak vissza a fi-
zikai jellegű munkák sem. Ke-
ressenek nyugodtan, ha tudnak 
ajánlani bármit.

D. A.

Az idei rendhagyó, virtuális Tavaszi Tárlat közönségdíját rendhagyó 
módon, online szavazhatta meg a közönség. A győztes Závorszky-
Simon Márton pesterzsébeti festőművész lett, akivel tavaly készí-
tettünk portrébeszélgetést, amelyen szóba került autoimmun be-
tegsége. Így mindenekelőtt hogylétéről kérdeztük. 

Egy életút fontos állomása
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A Pestszenterzsébeti Kolping 
Egyesület még a világjárvány ki-
törése előtt két társszervezetét is 
meglátogatta, Esztergomban és 
Pécsett jártak.

Esztergomban Bánhidy Vajk 
és Urbán Judit fogadta és kísér-
te őket a Kolping házba, ahol át-
adták ajándékaikat, többek közt 
egy tálat Pesterzsébeti Kolping 

felirattal. Ennek nagyon örültek, 
mert a Lindau-i német kapcsola-
tuk révén tőlük is kaptak egy ha-
sonló kerámiát. Vajk  ismertető-
je után a Bazilikába mentek há-

laadó szentmisére. Vajk a 
mise után a várdombon elő-
adást tartott, melynek lénye-
ge, hogy Esztergom már Géza 
fejedelem idején is központi 
hely volt.

Ebéd után a kirándu-
lók átruccantak Párkány-
ba, majd a hazafelé úton a 
váci székesegyházat látogat-
ták meg.

A pécsi Kolpingtól dr. 
Tubák Zoltán elnök fogad-
ta a pesterzsébetieket. Itt is 
hálaadó szentmisével kezdő-
dött a program, majd a törté-
nelmi városrésszel ismerked-
hettek meg. Az elnök elmon-
dása szerint, ha valahol leás-

nak, ott török, római vagy még 
régebbi leletet találnak. A pécsi 
program a Kolping házban egy 
előadással zárult.

Takács István 

MOZAIK

A Csili munkatársai online munkaértekezleten

Hazánkban a fecskék min-
dig is fontos szerepet töltöttek 
be. A tanyákon, a vidéki házak-
nál szinte elképzelhetetlen volt 
fecskefészek nélkül a porta. A 
régi emberek tisztában voltak, 
miért elengedhetetlen a jelen-

létük a környezetükben. Rovar-
irtó szerepet töltöttek be rövid-
ke itt tartózkodásuk alatt. Saj-
nos mára már az állományuk fe-
lére csökkent, amihez a klíma-
változás és a mesterséges kémi-
ai anyagok járultak hozzá. Ne-

künk, embereknek, fontos sze-
repünk van abban, hogy meg-
őrizzük az utókornak is kis ba-
rátainkat, ezt elősegíthetjük mű 
fecskefészkek kihelyezésével.

A Zöld Ovi ezt a tényt felis-
merve helyezett ki az udvarára 

20 darab műfészket, amit remél-
jük, mihamarabb felfedeznek és 
birtokba is vesznek. Ezzel hozzá-
járulhatnánk, hogy mi is része-
sei legyünk a csodának, amit ők 
nyújtanak nekünk.  

Szekerkáné Ondok Zsuzsanna

Szokatlan és érdekes foglalkozásra buzdította a Pesterzsébeti 
Gyermekmosoly Óvoda ovisait és szüleiket Heiter Rita óvodapeda-
gógus és kolléganője: azzal a „feladattal bízták meg” őket, hogy tava-
szi zöldségekből főzőcskézzenek, az elkészült ételekről készült felvé-
teleket pedig receptestül küldjék el nekik.

A hét során beérkezett ételkölteményekből és elkészítési mód-
jukból online receptfüzetet állítottak össze (ez letölthető a https://
pesterzsebet.hu/online-ovi-tavaszi-zoldsegek/ oldalról is), valamint 
zenés videót, élményösszefoglalót készítettek, ami igazán maradan-
dóvá tette a programot.                s.z.

Óvjuk fecskéinket! Online ovi: tavaszi zöldségek

Tapasztalatszerzés
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– Fiatal, lelkes apukaként – ez 
régen volt, hiszen már 19 éves a 
fiam – keresgélni kezdtem neki 
olyan, gyermekeknek adható is-
meretterjesztő könyveket, ame-
lyekből a kicsik felismerik az álla-
tokat, nem lila bocit és rózsaszínű 
elefántot találnak a lapjain. Ilyet 
bizony nem láttam, de olyat sem, 
amely találós kérdéses, verses 
lenne. Olyan könyveken kezd-
tem hát dolgozni, ahol az állatok 
élethű színeikben láthatók, és 
arra is törekedtem, hogy a kicsik 
ne ijedjenek meg tőlük – mesélt 
a kezdetekről a Vándor Meseíró, 
aki beavatott, miként zajlanak 
előadásai.

– Osztálytermekben tartom 
meg a magam óráját, csengetés-
től csengetésig. Ha egy kupac-
ban ülnének százötvenen, nem 
volna olyan közvetlen az élmény 
számukra. Ha már Vándor Me-
seíró vagyok, osztályról osztályra 
sétálok, ahogyan kísérőim az utat 
megmutatják. Ezeket a délelőt-
ti előadásokat követi a délutáni 
dedikálás, ez már egy helyszínen, 
mondjuk az iskola főbejáratánál, 
itt vehetik meg a gyerkőcök, szü-
lők a könyveimet.

Péter bejárja az egész Kárpát-
medencét. – Nemcsak bejárom, 
táborokat is tartok. Ha „visznek”, 
bárhová megyek, mert egyébként 
csak „BMV”-vel, busszal, metró-
val, vonattal járok.

Amúgy Kismaroson zajló al-
kotótáboraiban, mivel természe-
ti közegben vannak, Péter soha 
nem mulasztja elmondani, hogy 
vendégségbe jöttek, az állatok, 
a növények viszont itt élnek, 
így hát azzal köszönjék meg ne-
kik, hogy itt lehetnek, hogy nem 
törnek le ágakat, nem tesznek a 
darázzsal, a bogárral olyat, amit 
nem kéne, és nem szemetelnek, 
hanem valóban vendégként vi-
selkednek.

Ha már meseíróval beszélget-
hettem, megkérdeztem: mesél-
nek-e a ma még a szülők gyerme-
keiknek?

– Érezhető, hogy mind a szü-
lők, mind a gyermekek részéről 
az igény meglenne rá. A családi 
táborokban a meséket hallgatják 
a felnőttek is, hiszen mindenki 
mást ért meg belőlük. A népme-
séknél pedig olyan kulcsok van-
nak elrejtve, amelyek megoldást 
jelenthetnek komoly életkérdé-

sekre, problémákra is. A mese-
mondást, meseolvasást semmi 
sem pótolja, és nem lehet mással 
helyettesíteni. A mese a képzele-
tünkben születik meg és válik a 
részünkké – válaszolta.

A szülők szintén ellátogatnak 
a táborba, sőt kamasz fejjel vis-
sza-visszatérnek a régi táborozók.

– Nem csak nosztalgiázás ez. 
Egy kialakult közösségben köny-

nyebben befogadják az újakat. 
Kívánságlista is szerepel, így a 
számháborút vagy az esti tábor-
tüzezést nem lehet megunni.

Noha Péter író, maga illuszt-
rálja mesekönyveit.

– Autodidakta módon tanul-
tam meg rajzolni. Nagyapámtól, 
Urbán Sándor festőművésztől 
lestem el pár dolgot – árulta el.
                  DIA

Kokovay János esperes plé-
bános – gróf Csáky Károly váci 
püspök engedélye alapján – 

1908-ban kezdte meg Bánszky 
Mihály építész tervei szerint a 
Szent Erzsébet templom építte-

tését. A neogót stílusú, arányai-
ban is nagy, karcsú tornyú, több 
mint 700 négyzetméter alapterü-
letű templom egy évvel később, 
1909-ben készült el. A temp-
lom építőinek és a segítők neve-
it márványtábla őrzi a bejáratnál. 
Négy évre rá, 1913-ban Jureczna 
Antal templomfestő és oltárépítő 
festette ki a templomot.

1938-ban a templomba Dr. 
Décsei Géza prépost plébános 
elgondolása szerint Nagy Sán-
dor festőművész, a gödöllői isko-
la utolsó képviselője megkezdte 
és 1943-ban fejezte be azoknak 
a szecessziós freskóknak a festé-

sét, amelyek a mai napig díszítik 
a templom falait. A freskók egy 
bő másfél évtizeddel ezelőtti sú-
lyos beázások miatt megrongá-
lódtak. Helyrehozatalukat Bóna 
István restaurátor és Szebeni 
Nándor díszítő festő végezték el. 
A templom teljes külső felújítása 
Losonczi Ottó, kerületünk dísz-
polgára felajánlása és nagy ösz-
szegű adománya segítségével 
1997-ben készült el. Ugyanebben 
az évben avatták fel a templom 
előtti téren Pannonhalmi Zsu-
zsa keramikusművész Árpád-há-
zi Szent Erzsébet szobrát.

s. z.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet főplébánia-templom

Egy mai vándor
Böde Péter a Vándor Meseíró, akit iskolákba, óvodákba, könyv-
tárakba hívnak meg. Ezeket a találkozókat ingyen vállalja, és több 
mint ötszáz intézményben járt a több mint egy évtized alatt. A jelen-
legi helyzetben országjárás helyett az online világot járja. Élő vide-
ós előadásokat tart osztályoknak, ovis csoportoknak, családoknak, 
érdeklődőknek és a világ minden pontjáról bekapcsolódhat bárki. 
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A Pesterzsébeti Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI) személyes 
megjelenéssel járó csoportos és 
egyéni foglalkozásai a járvány-
helyzet miatt március közepétől 
határozatlan ideig szünetelnek. 
Az EFI munkája azonban nem 
állt le, a munkatársak folyama-
tosan dolgoznak azon, hogy a 
rendszeresen működő progra-
mok, szolgáltatások közül mi-
nél több költözhessen át a vir-
tuális térbe.

Ennek fontos lépéseként ápri-
lis 30-án Pesterzsébeti Egészség-
fejlesztési Iroda néven elindult 
az EFI saját, önálló Facebook-

oldala. Az oldal követői folya-
matosan értesülhetnek az online 
megvalósuló programokról, de 
emellett a testi és lelki egészség 
megőrzésével kapcsolatos tájé-
koztatókat, kampányszerű infor-

mációs anyagokat is olvashat-
nak. Egy új szolgáltatás kereté-
ben az iroda online mentálhigié-
nés támogatást biztosít azok szá-
mára, akik úgy érzik, különösen 
nagy lelki megterhelésnek van-
nak kitéve a jelenlegi helyzetben, 
és erről szívesen beszélgetnének 
egy szakemberrel. A jelentkezők 
videóhíváson, telefonon és e-ma-
ilen keresztül is kaphatnak segít-
séget az EFI munkatársaitól.

A következő hetekben csopor-
tos programok is útnak indulnak 
zártkörű videóhívások keretében. 
A korábbiakhoz hasonlóan az ér-
deklődők csatlakozhatnak majd 
mozgásos foglalkozásokhoz, lel-

ki egészséggel kapcsolatos és élet-
módváltó csoportokhoz, valamint 
különböző előadásokat is nyomon 
követhetnek. Elérhető lesz ilyen 
formában többek között jógaóra, 
relaxációs és stresszkezelő foglal-
kozás, gyászfeldolgozó csoport, 
testsúlycsökkentő program, illet-
ve önismereti csoport is.

A folyamatosan frissülő szol-
gáltatások, programkínálat eléré-
se érdekében keressék fel az EFI-t 
a Facebookon (https://www.
facebook.com/pesterzsebetiefi), 
és kedveljék, kövessék az oldalt, 
hogy mindig értesülhessenek az 
aktualitásokról!

s.z.

Napi energiaszükségletünket 
alapvetően az alapanyagcsere és 
a napi fizikai tevékenység hatá-
rozza meg. Mivel az elmúlt he-
tekben kevesebbet mozogtunk, 
sokaknak kiesett a sportolás is, 
csökkent az energiaszükség-
letünk. Ugyanakkor az ott-
hon tartózkodás, a megválto-
zott élethelyzetek miatt kiala-
kult feszültség, idegesség mi-
att hajlamosabbak vagyunk, 
voltunk nassolni. Éppen ezért 
fontos, hogy figyeljünk test-
tömegünkre, hetente egyszer 
álljunk mérlegre, ellenőrizzük, 
hogy bekövetkezett-e súly-
gyarapodás. A sok kicsi sok-
ra megy alapján ugyanis a napi 
100-300 extra kalória is meg-
látszik idővel, ennyit lemo-
zogni pedig nem is olyan egy-
szerű. Ha napi 270 kalóriával 
többet eszünk, ugyannyi moz-
gás mellett, mint korábban, az 
havonta akkor is plusz 1 kiló 
hízást jelent. És azt a 270 ka-
lóriát nagyon könnyű bevin-

ni: ennyit tartalmaz például 2 és 
fél szelet nápolyi és két deci üdí-
tő, egy adag puding két házartási 
keksszel, vagy 5 deka csoki.

Az Egészségügyi Világszerve-
zet, a WHO is felhívja a figyel-

met, hogy vigyázzunk az ada-
gok nagyságával. Hazánkban 
az MDOSZ által létrehozott 
okostanyer.hu oldalon találunk 
útmutatást, hogy mi és mennyi 
alkotja a felnőttek és gyermekek 
egészséges élelmiszeradagjait.

A rendszeres, napi 3-5 étke-
zés, a nassolások kerülése, a több 
zöldség és gyümölcs, illetve tel-
jes értékű gabonák, pékáruk fo-
gyasztása segít a teltségérzés ki-
alakításában, a normál testtömeg 
megőrzésében.

Az egészséges táplálko-
zás mellett fontos a vitaminok 
és ásványi anyagok megfelelő 
mennyiségű fogyasztása. Bár ví-

rusellenes vitamin nincs, szer-
vezetünk védekezésében meg-
határozó sejtjeink működése 
külső támadás esetén nagyobb 
mértékben igényelhet kül-
ső erőforrásokat. A C-és D-vi-
tamin esetében nem a speciá-
lis hatásaik, hanem az általános 
kondicionáló szerepük fontos. 
További szempont, hogy a fo-
kozott sejtanyagcsere olyan sa-
ját anyagok termelését is meg-
emeli, amelyek nagyobb meny-
nyiségben képződve károsító-
vá válhatnak, és többek között 
ezek ellen is véd a C-vitamin, il-
letve a szelén és a cink.

y.a.

Bár május 18-ától Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, és 
fokozatosan enyhítenek a korábbi intézkedéseken, sok családban a 
gyerekek még mindig nem mennek közösségbe, a szülők továbbra 
sem járnak el otthonról dolgozni. Ilyenkor különösen oda kell fi-
gyelni arra, hogy étkezéseink minél jobban kövessék az egészséges 
táplálkozás alapelveit – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetsége (MDOSZ). 

Online átállás az EFI-ben

Kerüljük a nassolást!
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Az édes, finom hazai eper nemcsak sokak kedvence, 
de kutatók szerint az egyik legegészségesebb gyümölcs. 
Már nyolc szem elfogyasztásával több C-vitamint jut-
tathatunk a szervezetbe, mint egy narancséval. Ráadá-
sul egy ekkora adag feleannyi kalóriát tartalmaz, mint 

egy alma, és több rostot, mint egy körte. A C-vitamin 
mellett B6-vitamint, folsavat és káliumot is tartalmaz, 
a benne lévő flavionok pedig antioxidáns és gyulladás-
csökkentő hatásúak.

A fogyókúrázóknak is kifejezetten ajánlott, egyrészt 
alacsony kalóriatartalma miatt, másrészt mert fogyasz-
tása telítettségérzetet kelt, vértisztító hatása pedig segít 
a salakanyagok és a felesleges zsír távozásában.

Talán nem sokan tudják, de az eper rendsze-
res fogyasztása segít megelőzni a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések kialakulását, csökkenti a vérnyo-
mást és a szívinfarktus kialakulásának, valamint a kor 
előrehaladtával nagyobb eséllyel kialakuló, szellemi le-
épüléssel járó betegségek kockázatát is.

Epervásárlásnál figyeljünk arra, hogy mivel könnyen 
romló gyümölcsről van szó, csak akkora mennyiséget 
vegyünk, amennyit 2-3 nap alatt el tud fogyasztani a 
család. Mivel nem utóérő növény, csak érett szemeket 
válogassunk, kerüljük a penészes, fakó színű, sárgás-
zöldes foltos terméseket. Figyeljünk arra is, hogy men-
tes legyen nedvességtől, ütődéstől, kórokozótól, vala-
mint rothadástól.          d.r.

Itt az eperszezon
ZÖLDSAROK GASZTRONÓMIA

AJÁNLÓ

Adott egy mintacsalád, 
az amerikai álom megtes-
tesítői. Fiatalon egymásra 
találó szerelmesek, akik a 
kezdeti anyagi problémá-
ik ellenére gyereket, sőt 
gyerekeket vállalnak. Per-
sze egy fiuk és egy lányuk 
születik, a ranglétrán szép 
lassan haladnak felfelé, 
kiköltöznek egy amerikai 
kisvárosba. A szülők pél-
dásan nevelik csemetéi-
ket, akik, bár benne jár-
nak a kamaszkorban, jól 
neveltek, nem járnak bu-
liba, rendszeresek a közös 
családi programok.

Mindez azonban lát-
szólagos, ugyanis a szü-

lőknek van egy különös 
hobbija, amivel az évek 
során szükségszerűen el-
laposodott kapcsolatuk-
ba próbálnak életet lehel-
ni. Míg mások ilyen eset-
ben vagy elválnak egy-
mástól, vagy külső segít-
séggel igyekeznek rend-
be tenni közös életüket 
és újra fellelni a boldogsá-
got, ők egy harmadik utat 
választanak.

Ami nemcsak totál be-
teg, de büntetendő és el-
ítélendő is. Ráadásul visz-
szaüt a gyerekekre, akik a 
legfontosabbak számuk-
ra. Kiszállás azonban már 
nincs, sőt… Az elsőköny-

ves Samantha Dawning 
valami egészen briliánst 
alkotott az Elbűvölő fe-
leségem című regényével, 
a történet igazán durva, a 
csavar után jön még egy 
csavar, a befejezés pedig 
igazán felkavaró.

y.s.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl idényzöldsé-
gekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és fi-
nom ételeket, amelyeket – és ez legalább olyan fontos 
szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik. 
Mivel eljött a jó idő, és itt a grillszezon, Lázár ezúttal 
grillezett zöldségekkel tálalt BBQ pulykacombot ajánl 
olvasóinknak.

Hozzávalók: a pulyka elkészítéséhez: 4 darab pulykacomb, 1,5 
dl BBQ szósz, 4 evőkanál olaj, 0,5 l víz, 4 gerezd fokhagyma, 1 
mokkáskanál fűszerpaprika, 1 mokkáskanál kakukkfű levél, 

1 teáskanál őrölt fekete bors, 1 teáskanál só
a grillezett zöldségekhez: 1-1 darab cukkini, vöröshagyma, 2 

darab paradicsom (mindegyik ujjnyi vastagra szeletelve), 0,5 dl 
olívaolaj, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 1 mokkáskanál só, 1 citrom 
reszelt héja, 1 csomag apróra vágott koriander.

Elkészítés: A pulykacombokat sóval, őrölt fekete borssal, fok-
hagymával és kész BBQ szósszal bedörzsöljük. Megszórjuk fűszerpaprikával, és vas-
tag peremű sütőtepsire helyezzük, kevés olajat öntünk alá, majd 180 °C-os sütőben 
elősütjük. 10 perc elteltével 0,5 l vizet öntünk alá, és lefóliázzuk, és 160 °C-os sütő-
ben még 80 percig sütjük. Ezután kivesszük és hagyjuk kihűlni. Közben a BBQ már-
tást összekeverjük apróra vágott kakukkfűvel és 2 evőkanál visszamaradt pecsenye-
lével. A combok végét alufóliába tekerjük, majd a felhevített grillrácsra helyezzük. 
Minden oldalról szép pirosra sütjük úgy, hogy a BBQ-pecsenyelés szósszal folyama-
tosan kenegetjük. A felszeletelt zöldségeket ízesítés és fűszerezés nélkül meggrillez-
zük, majd az olajjal összekevert fűszeres lével rázzuk össze őket egy keverőtálban.

Egy cheftanács: a BBQ pulykacomb akkor lesz szép színű és ropogós, ha a páro-
láskor visszamaradt pecsenyével összekeverjük a kész BBQ szószt, és ezzel keneget-
jük grillezés közben.

További ízletes finomságok receptjeit a www.lazarchef.hu oldalon találnak.

Lázár Chef kedvenc receptjei

A látszat csal

PESTERZSÉBET

Grillezett 
BBQ pulykacomb
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

MEGBÍZHATÓ KÖZÖS KÉPVISE-
LŐ Ferencvárosban! Jelszavam: 
transzparencia és harmonikus lakó-
közösség. Telefon: 06 20/355 22 71

KERT- ÉS TELEKRENDEZÉS! Met-
szés, permetezés, favágás, bozótir-
tás, térkövezés, kerítésépítés. Reá-
lis áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
0620/259 63 19

ÉLETJÁRADÉK – ELTARTÁS – 
GONDVISELÉS. Becsületes, ke-
resztény család vállalná gondozá-
sát nyugdíjasnak haszonélvezettel. 
(Havi fix, takarítás, bevásárlás, étel-
szállítás.) Cs. Tibor 06 70/610 34 38

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

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

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

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

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 
061/266 41 54, Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19

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

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

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

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, 
lapostető javítás-szigetelés, kül-

ső homlokzati szigetelés készítése, 
épületek karbantartási munkálata-
it vállaljuk lakosság és közületek ré-
szére. 0670/224 93 26, 3620/397 
99 98

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

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

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

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom garanciá-
val. Hívjon bizalommal! 06 20/980 
39 57

Apróhirdetések felvétele

A következő lapszám 2020. június 25-én 

jelenik meg, hirdetésfelvétel 

kizárólag e-mail-ben: 

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről 

tájékozódhat az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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– Az NB  III-as ESMTK szá-
mára is véget ért a 2019/20-as 
bajnoki évad, az 5. helyen zár-
tak a piros-fehérek a Keleti cso-
portban. Ennek ellenére foly-
tatja edzéseit a csapat?

– Elkezdtük a megbeszéléseket 
arról, hogy a csapatból ki marad, 
valamint tárgyalásokat kezdtünk 
új játékosokkal, akik a következő 
szezonban mutatkozhatnak be. A 
következő szezonra a felkészülést 
május közepén elkezdtük, az első 
időszakban heti 2-3 csoportos 
edzéssel, természetesen egyelő-
re azokkal a sportolókkal, akikről 
biztosan tudjuk, hogy az ESMTK 
színeiben szeretnék folytatni pá-
lyafutásukat.

– Mi a helyzet az utánpótlás 
csapatoknál?

– A program összeállítása után 
itt is korosztályonként heti 2-3 
edzéssel indítottunk, a gyereke-
ket kis csoportokra szétválasztva. 
Természetesen az összes előírást 
és biztonsági intézkedést betart-
juk, így ők sem használhatják az 
öltözőt, meg kell tartaniuk a kö-
telező védőtávolságot, használ-
niuk kell a kihelyezett kézfertőt-
lenítőket, a sporttelep területére 
pedig szülő, kísérő nem léphet be. 
Az utánpótlás csapatok bajnok-
sága még a felnőttnél is korábban 
befejeződött, így van mit pótolni. 
Bár a mögöttünk álló hetekben 
mindenki megkapta az online 
edzéstervet, a focipályán tartott 
csoportos edzés azért mégis más, 
mint amikor valaki otthon, egye-
dül sportol.

– A többi szakosztálynál ho-
gyan indulnak be az edzések?

– A ritmikus gimnasztika, a 
jégkorong, a kajak-kenu, vala-
mint a vízilabda szakosztályok 
versenyzői terem nélküli, szabad-
téri edzésekkel kezdték a csopor-
tos foglalkozásokat, egy részük a 
Zodony utcai sporttelepen, kije-
lölt időpontokban és területeken. 
Amint megnyithatnak az iskolák, 
a többi, teremhez kötött szakosz-
tályok edzései is elkezdődhetnek, 
illetve az rg-sek visszatérhetnek a 
terembe.

– Március 16-án bezártak a 
létesítmények is. Mik történtek 
azokban az elmúlt több mint 
két hónapban?

– A jégcsar-
nokban május vé-
géig a felújítások 
80 százaléka elké-
szült, már csak a 
jégkészítő beépí-
tése és az új előírá-
soknak megfelelő, 
kisebb méretű pá-
lya kialakítása van 
hátra.

Az uszodában 
május végén in-

dulnak a munkálatok, amely so-
rán kijavítjuk a nagymedence al-
ját, új légtechnikát alakítunk ki, 
korszerűsítjük a világítást, telje-
sen felújítjuk az öltözőket, a zu-
hanyzókat, valamint új szekré-
nyeket és beléptető rendszert sze-
retnénk. Az energiatakarékos-
ság érdekében napelemes rend-
szer épül a létesítmény tetején, az 
uszoda áramellátását pedig levá-
lasztjuk a jégcsarnokról.

A Zodony utcai sporttelepen 
is hamarosan elkezdődhet az új 
öltözőrendszer építése, amelyet 
az MLSZ és Pesterzsébet Önkor-
mányzata (10 millió forintos ön-
rész biztosításával) finanszíroz.

Sz. A.

Február 29-én és március 
1-jén, Nagykanizsán rendezték 
meg a serdülő korosztály mind-
három fogásnemének második 
válogató versenyét. A lányok kö-
zött az ESMTK két versenyzővel 
képviseltette magát. László Ni-
kolett (46 kg) ismét aranyérem-
mel térhetett haza, míg Huszár 
Regina (66 kg) második helyen 
végzett a versenyen. 

Szabadfogásban 8 pesterzsé-
beti birkózó lépett szőnyegre. A 
legeredményesebben Zhytovoz 
Petro (38 kg) és Felkai Bendegúz 
(52 kg) szerepeltek, mindketten a 
második helyen végeztek. A két 
ezüstérem mellé Olasz Bende (41 
kg) és Kovács Barnabás (48 kg) 
révén két bronzérmet is sikerült 
szereznie a szakosztálynak, amely 
az eredményeknek köszönhetően 
megnyerte a szabadfogású csapat-
pontversenyt. 

Másnap kötöttfogásban sem 
vallottak szégyent a birkózópa-
lánták. Kovács Olivér (62 kg) 

magabiztos birkózással arany-
érmes lett, míg rajta kívül né-
gyen is – Zhytovoz Petro 38 
kg, Olasz Bende 41 kg, Ko-
vács Barnabás 48 kg, Felkai 
Bendegúz 52 kg – második 
helyezettek lettek. Nagyka-
nizsán ennek eredményekép-
pen a csapatpontverseny má-
sodik helyén zárt az ESMTK.

* * *
Március első hétvégéjén 

négy versenyen is részt vet-
tek az ESMTK birkózói. Kliment 
László edző vezetésével a ka-
det kötöttfogású válogatott egy 
nemzetközi versenyen szerepelt 
Moldovában, ahova két 60 kg-os 
birkózó is elutazott. Takács Zsolt 
egy moldovait technikai tussal, 
egy svédet pedig 2-1-es ponto-
zással győzött le, majd kikapott 
egy hollandtól, végül a bronzcsa-
tában ismét egy moldovait múlt 
felül. Petenykó Viktor egy mol-
dovainál és egy németnél bizo-
nyult pontozással jobbnak, majd 

4-2-re vezetett a lengyel ellen, 
amikor két vállra fektették. Vik-
tor a vigaszágon egy moldovait, a 
bronzcsatában pedig egy fehér-
oroszt legyőzve lett harmadik.

Március 7-én Zsámbékon ren-
dezték meg a IX. Fekete Gyé-
mánt Kupát. A 10 országot fel-
vonultató versenyen végül négy 
ESMTK-s versenyző is az arany-
éremért birkózhatott, azt azon-
ban csak a kadet világbajnok, ju-
nior Európa-bajnok Szőke Alex-
nek sikerült megszereznie, mi-

után a döntőben 
lengyel ellenfelét 
is magabiztosan 
győzte le.

Második lett 
súlycsoportjában 
Németh Milán 
(55 kg),  Tösmagi 
Attila (72 kg) és 
Losonczi Dávid 
(87 kg) is. A négy 
érem mellé egy 
ötödik helyezés is 

társult, aminek köszönhetően a 
szakosztály a csapatpontverseny 
harmadik helyén zárt.

Március 8-án a BVSC bir-
kózótermében rendezték meg a 
diák I. korosztály kötöttfogású és 
a diák II. korosztály szabadfogá-
sú területi bajnokságát. Diák II. 
korcsoportban 3 arany-, 4 ezüst- 
és 4 bronzérmet, míg diák I. kor-
csoportban 6 arany-, 2 ezüst- és 
3 bronzérmet zsebeltek be fiatal 
pesterzsébeti birkózók.

s.

Szép lassan indul a sportélet is

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Budapest Bajnokság

Bár május 4-től fokozatosan újraindulhat az országban a sport-
élet, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) döntése értelmé-
ben az NB I kivételével leálltak a bajnokságok. Harót Jánost, az 
ESMTK elnökét arról kérdeztük, hogy az egyesület szakosztályai-
ban miként kezdték feloldani a korlátozásokat, hol, milyen edzé-
seket tartanak, valamint mi történik az NB III-ban játszó felnőtt 
focicsapattal. 
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