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ÖNKORMÁNYZAT

Városházi napló
A koronavírus-járvány miatt a képviselő-testületi ülések, valamint az azokat megelőző bizottsági ülések is elmaradnak. Szabados Ákos polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá 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.
A polgármester – egyeztetve a
frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságokkal – úgy döntött, hogy összesen 20 pesterzsébeti buszmegállóban alakít ki a
JCDecaux Hungary Zrt. fedett
buszmegállókat.
***
Pesterzsébet Önkormányzata a 2020. július 1-től 2024. június 30-ig terjedő időszakra szolgáltatási koncessziós szerződés
keretében üzemelteti a Pesterzsébet Jégcsarnokot. A beszerzési eljárásra az egyedüli ajánlattevő az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület
volt, amellyel az önkormányzat
megkötötte a koncessziós szerződést.
***
Mégsem emelkednek 2020.
július 1-jétől az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai, határozott az egyeztetéseket
követően Szabados Ákos. Mint
korábban mi is megírtuk, az önkormányzat az infláció mértékével egyező nagyságú emelést tervezett.

***
Az Európai Bizottság által kiírt, „INEA/CEF/WiFi4EU – az
internet kapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” című pályázatán Pesterzsébet Önkormányzata is részt vesz.
Pozitív elbírálás esetén az elnyert
15 ezer euró támogatásból három
helyen, a sétáló utca Nagy Győry
és Ady Endre utca közé eső szakaszán, a Tátra téri Vásárcsarnok
területén, valamint az Ady Endre
utcai Szakrendelőben létesülhet
ingyenes és kiváló minőségű wifi
hálózat. A helyszínekről a lakosság bevonásával döntöttek.
***
A polgármester a „Budapest” Baptista Szakgimnázium,
Gimnázium és Sportiskola (cím:
1201 Budapest, Vörösmarty u.
89-91.) kérelmére hozzájárult
a Pöltenberg utca 10-12. szám
alatti, 2700 négyzetméteres területű részén – az iskolaépületet
övező parkban – szabadtéri erőpark saját költségen történő létesítéséhez.
S. Z.

Felhívás parlagfűirtásra
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban
Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó
az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben ezt a földhasználó elmulasztja, úgy növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek legkisebb ösz-

Pesterzsébet | 2020. június 25.

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon
természetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen
munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi
és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek
javaslatokat a Pesterzsébet Díszpolgára és Pesterzsébet Mecénása
kitüntető címekre.
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő
és a felterjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail,
lakcím) pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2020. június 30.
Cím: Polgármesteri Hivatal
(1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. I/69. Polgármesteri Titkárság)

Javaslatkérés kitüntető címekre
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon
természetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen
munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi
és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek
javaslatokat Pesterzsébet Egészségügyéért, Pesterzsébet
Gyermekeiért, Pesterzsébet Szociális Munkáért, Pesterzsébet
Sportjáért, Pesterzsébet Kultúrájáért kitüntető címekre.
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő
és a felterjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail,
lakcím) pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2020. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és
Szociális Osztály (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. fszt.7. Titkárság)

Vigyázat, csalók Pesterzsébeten!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ismeretlen
személyek a HSZI (Humán Szolgáltatások Intézménye)
munkatársainak kiadva magukat idős személyeket keresnek
fel otthonukban. Támogatás megítélésének vizsgálatára
hivatkozva járják be a lakást, kérnek elérhetőséget.
Fontos, hogy tudják: munkatársaink előzetes értesítés nélkül nem
keresik fel az ellátottakat, nem vizsgálják a lakáskörülményeket!

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!

szege tizenötezer forint, legmagasabb összege százötvenmillió
forint.

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

MEGEMLÉKEZÉS
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A rendkívüli helyzet miatt online eseményekkel, valamint a
Kosutiban és a Kopjafás emlékparkban kivetítésekkel emlékezett
meg Pesterzsébet Önkormányzata a 100 évvel ezelőtt történt tragédiáról. Délután fél 5-kor megszólaltak a pesterzsébeti templomok harangjai, és 100 másodpercen át hirdették a világ magyarságának egységét és összetartozását. Ezzel egy időben néma koszorúzással hajtottunk fejet nemzetünk nagysága előtt a Kopjafás emlékparkban az Országzászlónál.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Trianon 100 megemlékezések Pesterzsébeten
tárokon átívelő kulturális egysége és nemzeti összetartozása. Ez a mai
pillanat ezt az örökké tartó és eltörölhetetlen egységet szimbolizálja számunkra, ezért zúgnak Pesterzsébet templomainak harangjai 100
másodpercen át.
Az ünnepi beszédet követően a megemlékezésen megjelentek elhelyezték koszorúikat az Országzászlónál, majd közösen elénekelték a
magyar és a székely himnuszt.
s.z.

– Rendhagyó ünnepi keretek között, a megszokottól eltérően emlékezünk ma Trianonra és a
száz évvel ezelőtt történt nemzeti
tragédiára. Nehéz időszakot él ma
meg a járvánnyal sújtott Európa és
benne hazánk is, miközben a világ
magyarságának a száz évvel ezelőtti igazságtalan döntés következményeinek szomorúságával is meg
kell küzdenie - fogalmazott Szabados Ákos.
A polgármester így folytatta: Az
előttünk álló emlékév számtalan
programjának legfontosabb üzenete a Trianon utáni magyarság ha-

Trianon anzix
A címben szereplő címmel nyílt volna meg június 3-án Sárkány
Győző grafikusművész kiállítása a Gaál Imre Galériában. A veszélyhelyzet miatt ez elmaradt, de a Pesterzsébeti Múzeum honlapján ízelítőt tettek közzé az alkotásokból. Azért csak ízelítőt, mert a
remények szerint novemberben sikerül megnyitni a kiállítást.

Sárkány Győző a sorsfordító esemény centenáriumát 100
fekete-fehér, vegyes technikával készített grafikai lappal idézi meg. Az országot ért döbbenetes emberi és területi veszteség drámaiságának erőteljes kifejezést ad az egymás mellé he-

lyezett kompozíciók sötét-világos
ritmusa.
Amint D. Udvary Ildikótól, a
múzeum vezetőjétől megtudtuk,
a Trianon Anzix számos ponton társítható a Gaál Imre Galériában 2017-ben, a reformáció
500. évfordulójára rendezett Bál-

A járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt
köztéri programok helyett a Kosutiban elhelyezett LED falon reggel 8 és este 7 óra között között több alkalommal levetítették az
Összetartoztunk! Öszszetartozunk! című Trianon tematikus rövid
videót, este fél 6-tól
pedig a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség templomának
Ökumenikus áhítatát
láthatták az érdeklődők, az arra járók.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

ványok bukása/50 rajz – 50 gondolat című kiállításhoz és annak
kísérő kiadványához. A korábbi
„fehér könyv” párjaként jelenik
meg 2020-ban a „fekete könyv”.
– A művész nem az általában
szokásos narratív közelítésmóddal
dolgozza fel a témát, célja a történelmi tragédia nemzeten túli, világtörténelmi méretben történő
szemlélete. Ez a látásmód lehetőséget ad arra, hogy saját történel-

mi drámánkat az emberiség történetének folyamán számtalanszor
megtörtént tragédiákkal együtt,
közös élményként éljük át. Nem
vállalkozik magyarázatokra, értelmezésekre, csak számtalan kérdést tesz fel a szemünk előtt lüktető fegyelmezetten átgondolt,
ám mégis szürrealisztikusan szabad ívű rajzfolyamban – fogalmazott D. Udvary Ildikó.
s.d.
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Pesterzsébet Önkormányzata május 31-én szűk körben tartotta meg
a Hősök napi megemlékezést az Emlékezés terén. A koronavírusjárvány miatti veszélyhelyzet sajnos nem tette lehetővé a hagyományos kerületi emlékünnepség megtartását. Szabados Ákos polgármester, Kovács Eszter alpolgármester és Katona Béla, az Erzsébeti
Baptista Gyülekezet lelkésze hajtott fejet a pesterzsébeti hősök előtt.
Katona Béla a pesterzsébeti egyházakat képviselve mondta el ünnepi beszédét, amit János evangéliumából vett idézettel kezdett: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért.” A
lelkipásztor felidézte 7 éves kori
emlékét, amikor egy családi beszélgetésen meghallotta, hogy a
dédnagypapa a nagy háborúban
hősi halált hal, a neve a dabi református templom falára van kiírva. Másnap a templomba belopózva kikereste dédnagyapja nevét. – Nem értettem semmit a világból, a működéséből, a háború-

ból, az erőszakból, de azt ott hirtelen megértettem, hogy mindez,
és mindaz, ami történik, engem is
érint. Azóta eltelt szinte egy emberöltő. Továbbra sem értem a
világot, nem értem a háborúk világát. De azt felfogtam, hogy amit
a hősök példája mutat, az, hogy
szeressük úgy a mieinket, hogy a
végtelenségig kiállunk mellettük,
ha kell, az életünket adjuk másokért, még akkor is, ha a világ viharos vagy kusza, ez az igazság, és
ez a példa még mindig időszerű
– fogalmazott, majd így folytatta
gondolatait: – Ami a háború napjaiban hősi halálra hívja az em-

bereket, az a béke napjaiban önfeláldozásra hív. Igazán akkor lehetnek példák előttünk a hősök,
akik a háborúban a hazájukért, a
szeretteikért küzdöttek, ha mi képesek vagyunk a szeretteinkért a
hétköznapokban önfeláldozó életet élni. Legyenek a hősök előttünk példák, mint
ahogy Jézus Krisztus
is, mert ő olyan személy volt, aki értékelte az emberi hősiességet és önfeláldozást, és aki isteni dimenziójában gondolkodva azt mondta,
hogy még az ellenséget is szeressük.
Katona Béla végezetül még egyszer
felolvasta az idézetet, majd zárómondatként
hozzátet-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az önfeláldozás a mindennapok hősiessége
te: – Kövessük a hősies példát,
és imádjuk az ellenséget is szerető Istent!
A beszédet követően elhelyezték az emlékezés koszorúit,
majd Szabados Ákos polgármester megkongatta az emlékezés
harangját.
S. y.

Megújult kabinsor

2018-ban készült el a II. számú Hullám Csónakház déli kabinsorának a felújítása, ennek folytatásaként május végére befejezték a szemközti oldal rekonstrukcióját.
A munkálatok során az eddig használaton kívül lévő kabinokat újravakolták, új padlóburkolatot kapott, kívül-belül kifestették, valamint az elektromos hálózatát is felújították.
Az építészeti értékek megőrzése érdekében az eredeti nyílászárókat, ahol csak lehetett, megtartották és javították, ahol pedig szükséges volt a pótlás, ott a régi nyílászárók osztását, stílusát és anyagát
megtartva egyedileg gyártották le az újakat.
Az új járdával megközelíthető kabinokat az ESMTK Kajak-Kenu
és Sárkányhajó Szakosztályainak tagjai fogják öltözőként használni.
S.z.
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PEDAGÓGUSNAP

Elismerések a pedagógusoknak
Június első vasárnapján a
köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozó tanárokat és oktatókat köszöntjük, elismerve
nélkülözhetetlen munkájukat a
tanítás és a szocializáció terén.
Az idei tanév számtalan, eddig nem ismert kihívás elé állította a pedagógus szakmát, így
most különösen fontos, hogy
elismeréssel szóljunk az általuk
elért eredményekről.

Kitüntetettek:
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Buc-Horváth Gabriella, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda óvodavezetője
Baloghné Udvardy Zsuzsanna, a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodájának óvodapedagógusa
Kertész Ilona, Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ Gyulai konyhájának alkalmazottja
Az Év Közalkalmazottja
Bardi Lászlóné, a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda intézményvezető helyettese
Megyes Jánosné, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda
óvodatitkára
Takács Krisztina, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda óvodapedagógusa
Basáné Nánási Ildikó, a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda tagóvodavezetője
Császárné Szappanos Szilvia, Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ tálalás-higiéniai ellenőr, csoportvezetője
Pesterzsébet Kiváló pedagógusa
Dr. Nádorné Gábor Anikó, a Budapest XX. Kerületi József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója
Nagy Judit, a Budapest XX. Kerületi
Zrínyi Miklós Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Buc-Horváth Gabriella, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda óvodavezetője
Vékony Tamás Józsefné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa
Benczi Lászlóné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodájának óvodapedagógusa
Tóthné Oroszlán Erzsébet, a Pest-
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A kerületi hagyományoknak
megfelelően a Pedagógusnap alkalmából idén is elismerésekkel
és jutalmakkal ismeri el Pesterzsébet Önkormányzata az oktatási és kulturális ágazatban kiválóan teljesítő egykori és jelenlegi
munkatársait. A koronavírus miatt a hagyományos kerületi ünnepség sajnos elmaradt, így az elismeréseket egy későbbi időpontban vehetik át a kitüntetettek.
erzsébeti Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tagóvodájának óvodapedagógusa
Kereszti Jánosné, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa
Horváth Gyula Tiborné, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Boróka Tagóvodájának óvodapedagógusa
Kocsikné Karlovics Gabriella, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
óvodapedagógusa
Baloghné Udvardy Zsuzsanna, a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodájának óvodapedagógusa
Mezei József, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola intézményvezetője
Tassonyi Zsolt Tivadarné, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola magánének
tanára
Rudicsné Bóna Emma, a Budapest
XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános
Iskola tanára
Siketné Medvés Zsuzsanna, a
Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd
Általános Iskola tanítója
Forgács Anna, a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola tanítója, tanára
Nagy Judit, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára
Szunyi Zsuzsánna, a Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola
és Szakiskola gyógypedagógusa
Miniszteri Dicsérő Oklevél
Demeterné Gyarmati Anikó, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Czender Ágnes, a Budapest XX. Ke-

rületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Feketéné Kerekes-Kis Éva, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanítója
Gálné Házi Beatrix, a Budapest XX.
Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára, intézményvezető-helyettese
Makai Gyöngyi, a Budapest, XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola
tanítója
Árgyelán Andrea, a Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és
Szakiskola gyógypedagógiai tanára
Hűségjutalmak
20 év
Ferincz-Pénzes Alexandra, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
tagóvodájának óvodapedagógusa
Horváth Gyula Tiborné, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Boróka Tagóvodájának óvodapedagógusa
Badóné Baranyai Terézia, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodájának
pedagógiai asszisztense
Zollner Zoltánné, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke
Tagóvodájának óvodapedagógusa
Tot Katalin, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda óvodapedagógusa
Vecsernyés Józsefné, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvodájának konyhás-dajkája
Zátrok Istvánné, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa
30 év
Elekes Enikő, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa
Holló Tiborné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvodájának
nevelés-oktatást segítő munkatársa
Kocsikné Karlovics Gabriella, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
óvodapedagógusa
Basáné Nánási Ildikó, a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda óvodapedagógusa
35 év
Benczi Lászlóné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodájának óvodapedagógusa
Megyes Jánosné, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda óvodatitkára
Kereszti Jánosné, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa
Bagi Sándorné, a Pesterzsébe-

ti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
Tagóvodájának dajkája
Banáné Viola Anikó, a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda óvodapedagógusa
40 év
Buc-Horváth Gabriella, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda óvodavezetője
Győrné Varga Kornélia, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda óvodavezetője
Színes Diplomák
Arany oklevél (50 évvel ezelőtt végzettek)
Szöllősi Istvánné
Varga Norbertné
Verőcei Gáborné
Rédlinger Tamásné
Schlotter Gyula
Kálócy Dorottya
Mándoki Éva
Nagykovácsy Tiborné
Nagy Pál Józsefné
Gyémánt oklevél (60 évvel ezelőtt
végzettek)
Stein Albertné
Juhász Imre
Vas oklevél (65 évvel ezelőtt végzettek)
Kiss Ádám Antal
Nagy Gyuláné
Harmath Árpád
Hűségjutalmak
ISKOLÁK
20 év
Nyáryné Lövei Erika, a Vörösmarty
Mihály Református Általános Iskola tanítója
Székely Kinga Barbara, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézményének logopédusa
Fieszlné Mester Márta, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézményének fejlesztőpedagógusa
Csohányné Csík Erika, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézményének fejlesztőpedagógusa
Neuschel Csilla, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola
tanára
Maróczy Gabriella, a Budapest XX.
KerületiLajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Stanczl Mária Gizella, a Budapest
XX. Kerületi Nagy László Általános
Iskola és Gimnázium tanítója
Tóth Éva, a Budapest XX. Kerüle-

PEDAGÓGUSNAP
ti Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium középiskolai tanára
Medgyes Sándor, a Budapest XX.
Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium
tanára
Szarka Hedvig, a Benedek Elek
EGYMI, Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola gyógypedagógusa
30 év
Kiss Andrea Erna, a Budapest XX.
Kerületi Ady Endre Általános iskola tanítója
Matlagné Ponyiczki Anikó Erzsébet,
a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanítója
Rudicsné Bóna Emma, a Budapest

XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános
Iskola tanára
Pintér Andrea, a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium középiskolai tanára
Dr. Márton Szabolcsné, a Budapest
XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium tanára
35 év
Horváthné Ritter Katalin, a Budapest
XX. Kerületi Ady Endre Általános iskola tanítója
Kutrováczné Holló Szilvia, a Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános iskola tanítója
Szántó Gábor Tamásné, a Budapest
XX. Kerületi Gyulai István Általános

Iskola tanítója
Vincze Andrea Erika, a Budapest XX.
Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola tanítója
Ráczné Devecseri Kamilla, a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola tanító-igazgatóhelyettese
Jeszenszky János Zoltán, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
40 év
Gách József, a Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános iskola tanára
Fentné Fodor Éva Anna, a Budapest
XX. Kerületi József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója

Nagy Judit, a Budapest XX. Kerületi
Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára
Szentmihályi Zsuzsanna Márta, a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanára

A segítségnyújtás végig kísérte az intézményvezető egész életét, noha belátja, nem egyszer
visszaéltek jó szándékával.

szen tőszomszédságában fekszik
az ESMTK pálya.
Buc-Horváth Gabriella él a
lehetőséggel, hogy negyven esz-

– Miféle irányt tud mutatni,
hiszen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a NAT-hoz
hasonlóan, szabályozza a működést? – tettem fel a kérdést.
– Az keretet ad csupán, minden óvoda saját pedagógiai
programmal rendelkezik – válaszolta Gabriella, aki elmagyarázta: mindhárom „gyermeke” specialitással bír. A legkisebb, egyben legrégibb, a Vackor a néphagyományokra épít,
a Gézengúz, ami madárbarát
óvoda, a környezettudatosságra
helyezi a hangsúlyt, a Gyöngyszem pedig a sportot állítja középpontba. Nem véletlenül, hi-

tendei munkaviszony után nyugdíjba menjen. Azonban nem valódi nyugdíjba vonulást tervez,
inkább pályamódosítást.
– Negyven éve dolgozom a
kerületben, húsz éve vagyok vezető. Két kerek szám, ideje átadni a stafétát a fiataloknak. Négy
diplomát szereztem, és jó ideje
felnőtteket is oktatok, kisgyermekgondozóknak és pedagógiai asszisztenseknek OKJ-s tanfolyamok keretében pedagógiai,
pszichológiai, társadalmi- és jogismereteket. E mellett az Oktatási Hivatal minősítési szakértője és tanfelügyelőjeként járom az
ország óvodáit.
D. A.
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Kitüntetés a tankerülettől
A Külső-Pesti Tankerületi Központ pesterzsébeti ünnepségén a
„Külső-Pest Közneveléséért” díjat
Némethyné Mihályi Mária, a Kossuth Lajos Gimnázium pedagógusa, a „Külső-Pest Közneveléséért”
díjat pedig Mizsák István, a Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskola
tanára vehette át.

A Pedagógusnap alkalmából Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
címmel tüntették ki Buc-Horváth Gabriellát, a Gézengúz Óvoda, a
Vackor és a Gyöngyszem Tagóvodák intézményvezetőjét.
Gabriella elárulta, kollégái javasolták, majd az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai
Bizottság ismerte el munkáját a
kitüntetéssel.
– A veszélyhelyzet alatt ügyeletet is tartottunk és online oktatást is – mondta el az óvodavezető, majd kifejtette: a tanítókkal, tanárokkal szemben, akik
tantárgyspecifikusan oktatnak,
az óvodapedagógus a nevelés
mellett minden tantárggyal foglalkozik, fejlesztő játékba ágyazva, integrált formában.
– Az óvodák közt elsőként
indítottunk olyan online felületet, ahol a kerületi gyerekek szülei ismerkedhettek meg játékötletekkel, fejlesztő foglalkozásokkal, de adtunk napirendet, étkezési tanácsokat is – így Gabriella, aki megjegyezte: természetesen a szülők mindenféle problémákkal fordulhattak hozzájuk
tanácsért.
– A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése terén igen
hasznosnak bizonyult ez a több
mint tíz hét – fogalmazott, és az
ügyelettel kapcsolatban hozzáfűzte: egész Pesterzsébetről fogadtak gyerekeket, ami azért a
veszélyhelyzetben néha jogos aggodalommal töltötte el kollégáit.
Természetesen
teszteltek,
PCR teszttel, azaz garatból, orrból vett mintákból. Mint meg-

tudtam, a kicsik eleinte élvezték, hogy egész nap együtt
a család, ám némi idő elmúltával unatkozni kezdtek, hiányoztak a barátok, a csoporttársak. Ezen az ügyelet sem
tudott maradéktalanul segíteni, lévén a nyolc csoport
mindegyikében mindössze öt
gyermek tartózkodhatott.
– Folyamatosan növekedtünk, kezdetben nyolcantízen vették igénybe az ügyeletet, azonban számuk hétről
hétre emelkedett – mesélte
az intézményvezető, elárulva:
abban az óvodában született,
ahol most vezető, a Lázár utcában, a mai Vackorban.
– Azt a három intézményt
vezetem, amelyekhez érzelmileg
kötődőm. A Lázár utcában édesapám volt a gondnok, édesanyám
pedig dadus. A Zalán utcaiban, a
Gézengúzban anyósom titkárnőként dolgozott, a Gyöngyszem
Óvodába, amit 2011 óta vezetek, járt mindkét fiam – árulta el
Gabriella, de gyorsan kijavította
magát: – Nem jó szó, hogy vezetem. Irányt mutatok, miközben a
szakmai elkötelezettségemet erősíti érzelmi kötődésem. Olyan
nekem a három óvoda, mint három gyermekem. A nagy, a kicsi
és a középső. Munkaidő után is
nyugodtan kereshetnek kollégáim, segíteni fogok.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Segíteni egész életen keresztül
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AKTUÁLIS

Folyamatosan frissülő információk a koronavírusról
Pesterzsébet Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Önök
naprakész és hiteles tájékoztatását a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról és az aktuális helyzetről.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat működtet a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében: 0680/277 455, 0680/277 456.
A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában
elérhetők. A telefonszámok mobil- és vezetékes telefonról is egyaránt
tárcsázhatók. A telefonvonalakon szakemberek adnak információt.
Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják
a zöld számokat, ha az NNK lenti weboldalain nem kapnak megfelelő választ a kérdéseikre.
Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők az alábbi oldalakról: 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.
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JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG MIATT VÁLTOZATLAN ÜGYFÉLFOGADÁS
Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
A veszélyhelyzeti különleges jogrend megszűnésével egyidejűleg egészségügyi válsághelyzet és járványügyi készültségi időszak lépett
életbe, ezért továbbra is szükséges bizonyos védelmi intézkedések betartása. Továbbra is azt kérem, hogy ügyeiket elsősorban telefonon,
e-mailben, vagy postai úton szíveskedjenek intézni, ha ügyfélkapuval rendelkeznek, bizonyos ügyeket ezen keresztül is megoldhatnak.
Az elektronikusan intézhető ügyeket és a szükséges tudnivalókat, továbbá osztályaink e-mailes elérhetőségeit honlapunkon a „Kapcsolat” és az „Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal”, valamint az „Ügyintézés/E-ügyintézés” 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
Hivatali Kapu: BP20KERPMH, KRID kód: 607035326
Amennyiben mégis személyesen szeretnének ügyet intézni a Polgármesteri Hivatalban, erre kizárólag
előzetes telefonos bejelentkezés, időpontegyeztetés után van lehetőségük, az alábbi elérhetőségeken:
Rendvédelmi Osztály
289-2505
Közterületi faügyek (gallyazás,
egyéb): 289-2531
Fakivágási engedélyek
289-2529
Jogi Osztály: 421-0675

Hatósági Osztály
289-2547

Szervezési Osztály
289-2583

Adóügyek: 289-2524

Birtokvédelmi, ipar-kereskedelmi, címkezelési, állattartási, közterület-foglalási ügyek
289-2547

Anyakönyvi ügyek: 289-2590

Közterülethasználat
289-2569

Lakásügyek: 289-2513

Utak, járdák: 421-0669
Polgármesteri Titkárság
283-0549

Főépítészi Iroda
289-2553

Alpolgármesteri Titkárság
(Kovács Eszter)
283-0939

Hagyatéki ügyek: 289-2545

Helyiségügyek: 283-0646
Alpolgármesteri Titkárság
(Nemes László)
284-6708

Szociális ügyek, egészségügy,
közművelődési ügyek
289-2571

Pénzügyi és Számviteli Osztály
283-0574
Jegyzői és Aljegyzői 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 lázmérés történik, ehhez érintésmentes eszközt használunk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a fenti szabályozás az újság előkészítése idején fennálló járványügyi helyzetben készült. Kérem,
hogy mindig tájékozódjanak az aktuális ügyfélfogadási rendről!
Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönöm!
Tisztelettel: dr. Demjanovich Orsolya jegyző

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

Folyamatosan érkeznek az adományok
Az elmúlt három hónapban sokan, és vannak, akik többször is
segítették adományukkal, támogatásukkal Pesterzsébet Önkormányzatát a koronavírus elleni védekezésben. A tárgyi felajánlások mellett az önkormányzat Adományvonalára június 8-áig több
mint 2,3 millió forint érkezett.
– Losonczi Ottó kerületi
vállalkozó, Pesterzsébet díszpolgára fertőtlenítőszereket szállított az akkor még működő óvodákba és bölcsődékbe, majd öszszesen mintegy 20 ezer egészségügyi maszkot juttatott el a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórháznak és
Pesterzsébet Önkormányzatának.
– Hégely Ferenc 2 millió forintot adományozott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak orvosi
eszköz vásárlására.
– A VFL Informatikai és Befektetési Kft. 4000 db orvosi
maszkot adományozott.
– A Tárna Invest Kft. összesen 1250 darab maszkot, 1000
darab kesztyűt és 240 darab kis
űrmértékű kézfertőtlenítőt, valamint 30 db kézmosó folyadékot
ajánlott fel.
– A Linda Family Kft. 900 darab orvosi maszkot és 10 karton
tisztítószert küldött, amit a HSZI,
a Vörösmarty piac és a Rendvédelmi Osztály kapott meg.
– A Pro-Terminal cég 300
ezer forintot ajánlott fel az önkormányzatnak a koronavírus elleni védekezésre. Az adományból
vásárolt tartós élelmiszereket a

kevés jövedelemmel rendelkező,
vagy a veszélyhelyzet miatt munkájukat elvesztő és átmenetileg
jövedelem nélkül maradó kerületi lakosok kapták meg.
– A VIMPEX Drink Kft.
600 db KN95 arcmaszkot és
4000 db gumikesztyűt adományozott.
– A Budapest Party Service Kft. a HSZI Család- és Gyermekvédelmi Központjába szállított 30 db élelmiszercsomagot,
valamint a Gyermekek Átmeneti
Otthonába 3 db laptopot.
– Az Europroduction &
Storage Kft.-től egy doboz (25
db) Covid-19 IgG/IgM rapid
tesztet kaptunk.
– Az A Pesterzsébetiekért
Egyesület 100 db arcvédő pajzsot ajánlott fel.
– A Krausz 99 Bt. 180 darab saját gyártású mosható textil szájmaszkot adományozott,
amely hónapokig használható.
– Egy kedves kerületi lakó
pedig kézzel készített textil maszkokat ajánlott fel.
– Reitinger László magánszemély 20 db védőköpenyt ajánlott
fel, amit az azt igénylő háziorvosok kaptak meg.

– Zádori-Fekete Beatrix 5
db használt számítógépet és 5 db
monitort adományozott, amelyeket azok a családok kaptak meg,
ahol ezek az eszközök a gyerekek
tanulását segítik.
– Gazgyik János kerületi lakos egy használt, de még tökéletesen működő laptopot ajánlott
fel Pesterzsébet Önkormányzatának.
2020. június 8-ig az alábbi
felajánlások folytak be az Adományvonal számlára.
A teljes összeg június 8-án:
2.366.020 Ft
Április 4. lakossági felajánlás
400.000 Ft
Április 4. lakossági felajánlás
10.000 Ft
Április 5. lakossági felajánlás
10.000 Ft

Az önkormányzat folyamatosan fogadja a lakosság részéről érkező felajánlásokat, és továbbra is várjuk minden olyan támogató
közreműködését, akik ebben a helyzetben segíteni tudnak.
A következő számlaszámra várjuk a felajánlásokat:
Adományvonal, számlaszám: 12001008-01510331-02900005
Ha szeretnének névvel szerepelni az adományozók listáján, akkor
kérjük ezt Kovács Andrásnak az alábbi e-mail címen jelezzék:
kovacs.andras@pesterzsebet.hu
Köszönjük, hogy adományaikkal továbbra is segítik
a járvány elleni védekezést!

Három kis dolog, amin nagyon sok múlik
Március elején teljesen megváltozott az életünk. A pandémia
miatt hosszú hetekre be kellett
zárkóznunk, az oktatás digitálisan, a munka home office-ban
zajlott, csak akkor mentünk ki
az utcára, ha muszáj volt. Szakemberek állítják, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés sikere hazánkban a gyorsan meghozott intézkedéseknek és a lakosság
fegyelmezettségének köszönhető.
Mindezek eredményeként május elejétől szép lassan újra beindult az élet, hétről hétre enyhültek a korlátozások. Újra birtokba
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vehettük a parkokat, játszótereket, járhatunk étterembe, már annak a belső terében is leülhetünk.
Gyermekeinket nyugodt szívvel
elengedhetjük edzésre, táborba,
akár ott alvósba is, az egészséges
csemetére már a nagyszülő is vigyázhat a nyári szünetben. Meglátogathatjuk hozzátartozóinkat az
idősek otthonában vagy a kórházban, végre visszavihetjük lejárt
könyveinket a könyvtárba. Járhatunk meccsekre, és már a kézfogás
is megengedett.
Június 17-ével a kormány
megszüntette a veszélyhelyze-

Április 16. Pro-Terminál Global
Hungary Kft. 300.000 Ft
Április 21. lakossági felajánlás
300.000 Ft
Április 22. lakossági felajánlás
10.000 Ft
Április 27. lakossági felajánlás
10.000 Ft
Április 27. lakossági felajánlás
10.000 Ft
Május 6. Bánó Miklós Zoltán
képviselő (Fidesz) 254.955 Ft
Május 6. Fekete László képviselő
(Fidesz) 254.955 Ft.
Május 6. Juhász Lajosné képviselő (Fidesz) 302.775 Ft
Május 6. Rábel Krisztina Ildikó
képviselő (Fidesz) 292.775 Ft
Május 14. Lakossági felajánlás
10.000 Ft
Május 18. Citalex Bt. 400.000 Ft
Június 03. Silverserpens Eü-i és
Szolgáltató Kft. 100.000 Ft

tet. És bár érvényben maradt
még néhány, az elmúlt hónapokban meghozott szabály, azokat
már nem érezzük korlátozásnak.
Év végéig megtehetjük, hogy 15
ezer forintig PIN-kód nélkül fizessünk a bankkártyával, a vendéglátósoknak
szeptemberig
nem kell közterület-használati
díjat fizetniük. Lejárt okmányaink pótlására is van időnk, hiszen azok a veszélyhelyzet megszűnését követően még 180 napig érvényesek.
Úgy érezhetjük, joggal, hogy
minden visszaáll a régi kerékvá-

gásba. Azonban ahhoz, hogy minimalizáljuk a járvány második
hullámának – amely szakemberek szerint elkerülhetetlenül jönni fog – hatásait, és ne kelljen ismét hónapokra bezárkóznunk,
továbbra is oda kell figyelnünk
néhány dologra. A vírus ugyanis
köztünk maradt, annak ellenére,
hogy napról napra csökken mind
az újonnan regisztrált betegek,
mind az aktív fertőzöttek száma.
Ezért ne hagyjuk el a rendszeres
kézmosást, az ésszerű keretek közötti maszkviselést, valamint a
távolságtartást. Igazán nem nagy
dolgok, mégis, nagyon sok múlik
rajtuk.
s.z.
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Átszállás nélkül a belvárosba
Május 23-án kezdődött a pesti fonódó villamos új vágányszakaszának építése. A beruházás során egy teljesen új
villamosvonal is létrejöhet,
amely a Nagyvárad tér és a belváros közötti nyújthat majd alternatív útvonalat a 3-as metróvonal felújítása során. A fejlesztéssel közvetlen, átszállásmentes kapcsolat lesz Pesterzsébet és a belváros, illetve a
Nagyvárad tér és a Jászai Mari
tér között.
Május 23-án kezdődött a fővárosi villamosközlekedés idei
leghangsúlyosabb fejlesztése, a

villamosvonal is létrejöhet.
A fejlesztés során új
vágánypár létesül a Haller utca
és a Soroksári út között északpesti irányba, és a meglévő, déli
irányú kapcsolat is megújul.
A beruházás magába foglalja
a csomópontban és környékén
a kitérők, vágányátszelések és
vágányok építését, áramellátási
hálózat és váltófűtés létrehozását, felsővezeték-tartó oszlopok,
vízvezetékek és hírközlési kábelek cseréjét, csatornázásvédelmi
munkákat, közvilágítás létesítését, út- és közúti jelző építését is.
A BKV tájékoztatása szerint
a beruházás a tervek szerint az

FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD

Soroksári út – Haller utcai deltavágány építése, amelynek köszönhetően a kereszteződésben hat irányba tudnak majd
haladni a villamosok, és egy új

év végén érne véget, de dolgoznak a korábbi befejezés lehetőségének és feltételeinek megteremtésén.
s.z.

A helyszínen is válthatunk
jegyet a strandra

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A hat fővárosi strandon – köztük a május 30-án nyitott Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógy- és Strandfürdőben – a korábbi bejelentéssel ellentétben a vendégek igényére mégis van mód a helyszíni jegyvásárlásra is. Ennek ellenére továbbra is az online jegyvásárlást ajánlott, mivel ezzel garantált a fürdőbe való bejutás. Ha ugyanis az egyik
strand eléri maximális befogadóképességét, több vendéget nem áll
módjában beengedni, de az online vásárolt jeggyel érkezők részére
mindig fenntartják a helyeket. Az online jegyeket reggel 8 óráig lehet megvásárolni az adott napra.
A tavalyi szezonhoz képest a belépők árai alapvetően nem nőttek, és továbbra is van lehetőség gyermek, diák és nyugdíjas jegy, illetve komoly kedvezményeket nyújtó családi belépők megvásárlására. A strandok területén – a már korábban megszokott módon – kizárólag bank- vagy feltöltőkártyával lehet fizetni.
Fontos változás, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelete korlátozza a fürdők egyidejű befogadóképességét, amely a
korábbi évek gyakorlatához képest kevesebb egyidejű bent tartózkodást tesz lehetővé. A szabad férőhelyek száma a bejáratnál van
tüntetve. A medencék egyidejű befogadóképességének korlátozása
szintén a látogatók érdekét védi. Ezt az úszó- és vízmesterek fokozottan ellenőrzik.
s.z.

Újra használhatjuk az első ajtót
Június 15-től a járványveszély
csökkenése miatt megszűnt a kordonozás a BKV buszjáratain. Az érintett járatokon visszaállt az első ajtós felszállási rend, valamint az első
ülések sincsenek már lezárva. Jegyet
azonban továbbra sem lehet vásárolni a buszokon, ezért azt felszállás
előtt vagy mobiltelefon segítségével
érdemes megvenni.
Ugyanakkor továbbra is kötelező a maszk viselése valamennyi budapesti tömegközlekedési eszközön,

FOTÓ: BKK

hiszen ez egyaránt védi az utasokat és a járművezetőket. Emellett a
BKK továbbra is fokozott figyelmet
fordít a járművek takarítására, így
napi rendszerességgel végzik el minden forgalomba kerülő jármű fertőtlenítését. Rendszeres a légkondicionáló berendezések fertőtlenítése és
tisztítása, a légkondicionálóval nem
rendelkező járműveken pedig nyitva tartják az ablakokat a megfelelő
szellőzés érdekében.
d.r.
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INTÉZMÉNYEK

Gyerekek a karanténról
A HSZI Család- és Gyermekjóléti Központja rajzpályázatot hirdetett „Maradj otthon” címmel, azzal a céllal, hogy a gyerekek megmutassák, mi történik velük a
karantén alatt, mi lett más, mint azelőtt.
A pályázatra sok szép „beszélő” rajz érkezett, megnehezítve a zsűri döntését, ezért több különdíjat is kiosztottak.
Az óvodás korcsoportban az első helyezett Perecz
Zsuzsa, a második Udvari Dotti, a harmadik pedig
Bozó Petra lett. Az iskolások között Horváth Vandáé lett a legjobb alkotás, a képzeletbeli dobogó második fokára Malzseniczki Csenge, a harmadikra pedig
Lipták Noémi Petra állhatott fel.
Különdíjat kaptak: Balogh Benett, Bezeczky Mira,
Debreceni Adrienn, Kovács Enikő, Kovács Marcell
Bence, Lipták Fruzsina Dóra és Lakatos Kinga.
s.z.

A díjazottak

PERECZ ZSUZSA ALKOTÁSA

HORVÁTH VANDA RAJZA

Magyarország, Pesterzsébet, szeretlek!
A Pesterzsébeti Művészeti Stúdió immár 10. alkalommal rendezte meg Verőcei Gáborné versenyszervező segítségével az általános
iskolák 3-4. osztályosainak meghirdetett Magyarország, Pesterzsébet, szeretlek! lakóhelyismereti levelező versenyt.
A háromfős csapatversenyben
a gyerekeknek Magyarországhoz
és Pesterzsébethez kapcsolódó
feladatokat kellett megoldaniuk.
Mint például, melyik a főváros
legrégibb cukrászdája, mi a legmagasabb pont hazánkban, vagy
hol található Európa legnagyobb
madárszobra? A kerületről állítások igazságát kellett megállapítani, hogy hatszögletű-e az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékhely domborműve, a Csili Művelődési Központ régen a Csillag

Pesterzsébet | 2020. június 25.

utcában volt-e, az 1944-es bombázáskor súlyosan megrongálódott Városháza épületét eredeti állapotában állították-e helyre,
Kossuth Lajos szobrát közadakozásból állították-e fel, a RátkayÁtlók Galéria épülete régebben
moziként működött-e?
A feladatok megoldásához segítséget kaptak Otthonunk Magyarország című könyv szövegértő feldolgozásával. A játékos és
sokrétű feladatokban a diákok ismeretei bővültek, az olvasás-szö-

vegértés képességük fejlődött.
A kutató, kereső feladatokban
Pesterzsébet értékeinek, emlékeinek és hagyományainak megismerése szerepelt. A rajzos feladatban környezetvédelmi témában kellett képalkotást készíteni.
Idén a járványhelyzet miatt a
verseny csak 1 fordulós lett, és az
ünnepélyes díjkiosztás is elmaradt.
A 4. osztályosok versenyében
az I. helyezést a Gyulai István Általános Iskola 4. c osztálya nyerte. A Gepárdok csapatának tagjai: Marosvári Dániel, Sárközi Júlia és Szabados Liliána. Felkészítő pedagógus: Fábián Andrea.
II. helyezést a Hajós Alfréd
Általános Iskola Unikornisok 4.b

osztályos csapata nyerte. Tagjai:
Ajtai Hanna, Felföldi Kitti, Suba
Alexandra Maja. Felkészítő pedagógus: Vincze Andrea.
III. helyezést a Hajós Alfréd
Általános Iskola 4.a osztályának
Kutakodók csapata nyerte. Felkészítő pedagógus: Spirk Tibor, csapatának tagjai: Crisán Milán, Fekete Zsombor és Kovács Levente.
Különdíjban részesült kiemelkedő teljesítménye jutalmaként
a Gyulai István Általános Iskola 3.a osztálya, a Vörös Barátság csapat tagjai: Bánhidy Dávid, Gábor Lénárd, Takács Balázs, felkészítőjük: Garainé Nagy
Katalin.
D. A.

INTERJÚ
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A karantén alatt új oldalát mutatta meg a Hetero Sapiens

– A King Crimson, noha
felismerhetően egyéni muzsikát játszik, azért sok korszakra
bomlik az életműve. Van kedvenced?
– A zenekar mindegyik korszakát szeretem, de a kedvencem
a 2003-as The Power to Belive
című, eddigi utolsó lemezük.
Olyan zenekarról nem igazán
tudok, amelyik King Crimson
tribute lenne. Mi a két évvel ezelőtti Müpa koncertet követően
álltunk össze, úgy éreztük, élőben kell Crimsont játszanunk.
Jelenleg nyolcan vagyunk, két
gitáros, két dobos, egy hegedűs,
egy szaxofonos, egy basszusgitáros, én pedig Chapman Sticken
játszom.
– Ez ugye, az a hangszer,
ami gitár is meg basszusgitár is
egyben?
– Mondhatjuk, mivel mély
húrok és gitárhúrok egyaránt
vannak rajta, azonban nem pengetve, hanem a húrokat ütögetve, tapping technikával kell
megszólaltatni.
– Ez a hangszer is jellemzi a Crimson zenéjét a második korszakától, miként a gitár,
a zenekar alapító Robert Fripp
rá jellemző stílusával. Ki lesz
Robert Fripp?
– Olyan Frippünk van, aki
eredetileg klasszikus hegedűművész, és aki 15 éve kezdett gitározni. A Szekeres Tamás Gitárakadémiáján edzi magát, ám
még így is megküzd a mester sajátos gitártechnikájával. Ő Gyűrű Géza, a zenekar motorja. Gyakorlatilag ketten visszük a hátunkon ezt a formációt, amibe
rengeteg tett bele.
– Hány énekes lesz, hiszen a
Crimsonban annyi énekes fordult meg, ahány stílusú lemezt
készítettek.
– Kényszerűségből eddig én
énekeltem. A repertoár felét va-

gyok képes megoldani, ezért aztán szükség lesz külső énekesre.
– Két éve próbáltok. Nem
mondod, hogy ennyire nehéz
eljátszani a King Crimsont.
– De, ennyire. Külön a szólamokat is és az egészet együtt
megszólaltatni. Szinte egyikünk
sem találkozott
eddig azzal a pályafutásán, hogy
egy zenében párhuzamosan egymástól
eltérő
metrumok vannak, ráadásul két
dobossal, az egyik
hétnyolcadot,
a másik hétnegyedet üt. Otthon kigyakorolja az ember, majd
a próbán kiderül,
hogy együtt elképesztően nehéz
eljátszani.
– Meddig tart
még ez a hosszú
próbafolyamat?
– A koncertet november 6-án,
péntekre tűztük ki az FMK-ban.
Mi addigra készen leszünk, a járványhelyzettől függ, hogy színpadra léphetünk-e.
– Mi lesz a számlistán?
– Tizenhét számos műsorral készülünk, természetesen az
elmaradhatatlan dalokkal, de
olyan meglepetésekkel is, amiket a Crimson sem szokott játszani mostanában. A program
1969-től 2003-ig lefedi a teljes
életművet.
– Mi lesz a nevetek, King
Crimson Tribute Band?
– Nem. Level Six, vagy
siKC’s, még nem döntöttük el,
hogyan írjuk.
– Miért pont ezt a nevet választottátok?
– Mert az utolsó lemezen szerepel a Level Five című kompo-

zíció, és mert a Larks Tangues
in Aspic című szerzeményüknek
ennyi verziója létezik. Egyébként
nehezen ment a névválasztás.
– Aminek biztosan tudjuk, hogyan kell írni a nevét,
az a Hetero Sapiens, amely az
utóbbi időben, kényszerűségből virtuális zenekar lett az
online térben.
– Kerestük az utat, miképpen adhatunk hírt magunkról, no és mi se essünk szét az
egymástól való elzártság alatt.
Gondolkodtunk online élő pró-

ban nem jutott idő, mert jött a
járvány.
– Öröm az ürömben, hogy
a bezártság alatt nyilván jutott
időd a festészetre.
– Hát, nem. Mivel tanár vagyok, online órákat tartottam.
Persze a Tavaszi Tárlatra beválogatott képemet be kellett fejeznem, illetve pár napja belekezdtem egy új festménybe.
– Azt fejben már eltervezted,
elképzelted előre?
– Igen, tudatosan eldöntöm előre, mit szeretnék. Jelen-

batermi koncertben, de ahhoz
nagyon jó minőségű technikára
lett volna szükség. Végül amellett döntöttünk, hogy meglévő
közönségünknek árulunk el magunkról olyasmiket, amik eddig
a színpadon nem derültek ki rólunk. Ehhez nélkülözhetetlen
volt Daczi Barnabás, a zenekar
énekes-gitárosa, egyben alapító,
dalszerző, civilben pedig operatőr, műsorszerkesztő. Ő vágta
össze az általunk otthon felvett
videókat.
– Azért a próbák csak nem
hiányoztak annyira.
– Zenekar vagyunk, ugyanakkor pedig baráti társaság is, tehát
a próbákon kívül szintén szoros
kapcsolatot tartunk. Talán ezt
tükrözik jó hangulatú, vidám dalaink. Decemberben készült el az
új lemezünk, promotálásra azon-

leg Anastasia Razvalyaeva hárfaművésznő portréján dolgozom.
Fél-egy évvel az önálló kiállításaim előtt tudom, mi lesz a tematikájuk, és a már kész képekhez
készítek még újakat. Amúgy sokat festek zenészportrékat, például a Hetero Sapiens tagjairól is
van már több sorozatom. Azok a
képek díszítik a próbatermünket.
De szintén kedvelem az éjszakai
festményeket.
– Lefotózod a témákat, az
alapján festesz?
– Az ember úgy segít magán,
ahogy lehet, éjszaka körülményes
lenne szabadban festeni, mivel
kevés dolgot látni, ezért fénykép
alapján dolgozom, mint a portrék esetében. Már elég szép számú fotó gyűlt össze azokról, akiket szeretnék megfesteni.
DIA

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Fejes-Tóth Gábor zenész, képzőművész és zenekara, a Hetero Sapiens nem pihent a veszélyhelyzet ideje alatt sem, a tagok a Csili
TV-ben adtak bepillantást a karanténban töltött magánéletükbe.
E mellett Gábor elárulta, ősszel King Crimson koncertre készül
tribute együttesével. Beszélgettünk arról is, hogy a bezártság kedvezett-e képzőművészeti tevékenységének.
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Boldog születésnapot!

A bolgárok Petőfije

Császár Dénesnét, Manyi nénit 100.
születésnapja alkalmából köszöntötte
június 3-án családja körében Pesterzsébet Önkormányzata.

Miután az oszmán-törökök 1354ben megjelentek Európában, azonnal fenyegetést jelentettek Bulgáriára.
Az ország oszmán
meghódítása szinte
azonnal megkezdődött, majd 1396-ban
gyakorlatilag végleg
befejeződött.
A bolgár hazafiak közül sokan
emigrációban
éltek román területen, ahol a legifjabb,
legradikálisabb forradalmárokból álló
„gyurgyevói bizott-

ság” (Gyurgyevo román város)
a felkelés mellett döntött 1876ban. Épp ekkor, Gyurgyevóban
kötött ki a Törökországból Bécs-

Elektronikus úton küldtük el levelünket: „Tisztelt Rektor Úr! A Pestszenterzsébeti Kolping Szervezet
ezennel felajánl a Semmelweis Egyetem Alapítványnak a koronavírussal kapcsolatos kutatómunkára 1
millió Forintot. Kérünk szépen erről az adományról részünkre oklevelet küldeni szíveskedjenek. Amenynyiben Önöknek előnyös, hogy médiában megjelenjen, úgy szívesen vesszük, és ezennel hozzájárulásunkat adjuk.
Munkájukhoz sok sikert kívánva: Takács István elnök Pestszenterzsébeti Kolping Szervezet

be tartó osztrák-magyar tulajdonú Radetzky gőzös, melyet egy
lelkes bolgár forradalmár csapat
elfoglalt azzal a szándékkal, hogy
azzal Bulgáriába hajózzanak.
Szellemi vezetőjük Hriszto
Botev újságíró, költő volt, aki rövid élete során mindössze 27 verset írt, de költészetének erkölcsi
ereje, eszmei értéke és művészi
hitele a legnagyobb bolgár költők
közé emeli.
1876 áprilisában törökellenes
felkelések (Áprilisi Felkelés) robbantak ki Bulgáriában, a forradalmárok a Balkán-hegység felé
tartottak, miközben csatákat vívtak a török katonasággal.
A várt bolgár erősítés azonban nem érkezett meg, Botev a
Vraca környéki harcokban esett
el 1876. június 1-jén este, a legenda szerint egy szívébe fúródott golyó okozta a halálát.
Bulgáriában június 2-a Hriszto
Botev és a szabadságharcosok
ünnepe.
A hajó mása a bulgáriai
Kuzlodujban „állomásozik”, és
minden évben megteszi a lázadók utolsó nagy útját is, vagyis
végigmegy Botevék dunai útvonalán.
Bulgária végül 1878. március
3-án nyerte el függetlenségét.
d

Manyi néninek ezúton is nagyon jó
egészséget és szerettei körében eltöltött
további boldog éveket kívánunk!
d

Kommentár nélkül

Ezután átutaltuk az összeget. Ennyi.
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Virtuálisan köszöntjük a 150 éves Pesterzsébetet
A koronavírus-járvány
miatt ugyan el kell halasztani mindazokat a
programokat, amelyekkel Pesterzsébet Önkormányzata a kerület kulturális intézményeivel
együtt Pesterzsébet 150
éves születésnapja alkalmából hónapok óta készültek, az interneten
azonban már április elején elkezdődött az évfordulós ünnepségsorozat.

Születésnapi kiadvány

A 150 éves Pesterzsébet Facebook oldalon
(https://www.facebook.
com/pesterzsebet150/)
feleleveníthetjük közös
történelmünk izgalmas
pillanatait, virtuálisan kalandozhatunk a múltban.
Az alábbiakban az oldal
bejegyzéseiből szemezgettünk.

A Pesterzsébeti Múzeum 150 év – 150 kép című
kiadvánnyal készült a kerek évfordulóra, amelynek
kiadása a járvány miatt
csúszik. Az érdeklődők az
oldalon bepillantást nyerhetnek a kiadvány képeibe, amelyen keresztül felidézhetjük a régi Pesterzsébetet.

Történelmi utazás

Iskolatörténet

Várhalmi András, a
Csili egykori igazgatója, a
kerület amatőr helytörténésze tízrészes írásában kiemelkedő pesterzsébetiek életútjain keresztül mutatja be a mögöttünk lévő
másfél évszázadot, keretet
adva a múltunk mélyebb
megismeréséhez. A történelmi utazás első állomásán Suda Jánost ismerhetjük meg, akinek birtokán
megszületett Pesterzsébet
elődje, Erzsébetfalva telepítvény.

A Vörösmarty utcai
magyar királyi állami elemi iskola 1917-ben létesült, és eleinte bérházakban volt elhelyezve. A tanulók létszáma viszont jelentősen megnövekedett,
így már három különböző
utcában lévő tantermekben tanultak, ami a hatékony oktatást igencsak
megnehezítette.
1926-ban Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter
személyesen jött el Pesterzsébetre, hogy megtekintse az áldatlan állapotokat. Júniusban el is ren-

delte egy új iskola felépítését, a képviselő-testület

pedig vállalta a költségek
30 százalékát.
Az épület 1928. március 10-én lett kész. Igazgatója – 1917 óta – az a
Vargha Lajos volt, aki
1911-ben még az erzsébeti polgári fiúiskolában oktatott testnevelést. Az iskolában 1930-ban már 30
osztály működött 1176 diákkal.

meg a Pestszenterzsébeti
Általános Ipartestületről.
A bejegyzésből kiderül:
az Erzsébet – Kossuthfalvi
Ipartestület
1898-ban
alakult meg Horváth Lajos kőműves elnökletével
és Somody József asztalos alelnökletével. 1905ben a Kossuth Lajos utca
49. szám alatt építették
fel székházukat, amelyre
1928-ban emeletet húz-

Benyovszky Tóth Anita muzeológus írásából megtudhatjuk, hogy
Erzsébetfalván először az
I. világháború alatt, 1916-

tak fel. 1937-ben lényegében teljesen átalakították és december 5-én,
nagyszabású ünnepség-

ban jött létre a Vöröskereszt helyi fiókja. Alig egy
hét alatt sikerült 200 tagot gyűjteniük. Első gyű-

gel avatták fel a megújult
Ipartestületi székházat.
Az Ipartestületet az ál-

lésüket Szakonyi Gézáné
polgári iskolai tanárnő
nyitotta meg. Az egyesület feladata a pusztító háború alatt és után a hadiárvák, özvegyek támogatása volt. A szervezet
1919-ben megszűnt, és
csupán 10 évvel később
alakult meg újra a Magyar Vöröskereszt pesterzsébeti szervezete, azzal a
céllal, hogy a társadalom
erejével javítson a közegészségügyi állapotokon.
y.a.

lamosítás szüntette meg,
így 1948-tól az iparosok
a KIOSZ-ba (Kisiparosok
Országos Szövetsége) tömörültek.

Vöröskereszt

Ipartestület
Az oldal egy, az 1930as évek közepén készült
tablóképpel
emlékezik
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EGÉSZSÉG

Segítség, hízik a gyerek!
A kijárási korlátozások nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek életét is megváltoztatták a bezárkózással, az óvodák bezárásával, illetve a távoktatás bevezetésével. Nekik is kevesebb lehetőségük volt a
mozgásra, így előfordulhat, hogy a nem kívánatos testtömeg-növekedés őket is érinti. Arról, hogy mit tehet a szülő, ha azzal szembesül, hogy nyomott hagyott gyermeke testtömegén az elmúlt pár hónap időszaka, Szabó Krisztina dietetikust kérdeztük.
A szakember első és legfontosabb jó tanácsa így szól: először is
ne essünk kétségbe. Ha csak 1-2
kiló felesleges pluszról van szó, jó
eséllyel visszaáll az eredeti testsúly, amint visszaáll a régi rend.
Másodszor fontos megjegyezni, hogy a gyermek életmódját
nagymértékben befolyásolja a
szülői minta. Tehát elkerülhetetlen, hogy a szülő életmódja is az
egészséges irányelveknek megfelelő legyen, hiszen ő az, aki legnagyobb mértékben befolyásolja,
hogy mit és mennyit eszik a gyermek, illetve mennyit mozog.
A jó hír pedig az, hogy eljött a
várva várt nyári szünet, ami szuper lehetőség minden korosztály
számára különböző mozgásformák

ebben az időszakban, friss zöldségek és gyümölcsök végtelen
mennyiségben állnak a rendelkezésünkre, ami nagy könnyebbséget jelent a változatosságra való
törekvésben is.
A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy bátran vonjuk be
a fiatalabb tagokat is a család étrendjének tervezésébe, a vásárlásba, az ételkészítésbe. Ezek
mind jó lehetőségek arra, hogy
szinte észrevétlenül megismertessük velük az egészséges életmód alapjait.
Ha pedig nassolásról van szó,
válasszunk egészséges alternatívákat. Legyen szó desszertről, tízórairól vagy uzsonnáról, a csoki és a chips helyett kínáljuk

kipróbálására. – Minél több játékot, közös tollasozást, úszást, biciklizést, pingpongozást, kocogást,
túrázást iktassunk be a család hétköznapjaiba – ajánlja Szabó Krisztina. Az együtt töltött idő nemcsak a testünkre, de a lelkünkre is
jó hatással lesz, különösen, ha azt
a szabadban töltjük. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a gyermek
megtapasztalja a mozgás örömét,
ne kényszer legyen a számára, hiszen ezzel többet árthatunk, mint
amennyit használunk.
A táplálkozás szempontjából
szintén kinyílnak a lehetőségek

gyermekünket friss gyümölcscsel, teljes kiőrlésű keksszel, vagy
házi készítésű tejdesszerttel, túrókrémmel, gyümölcsjoghurttal vagy müzliszelettel. Az olajos
magvak és az aszalt gyümölcsök
szintén színesebbé tehetik a palettát, de figyeljünk oda a menynyiségekre, az olajos magvak zsírtartalma és az aszalt gyümölcsök
gyümölcscukor-tartalma miatt.
Fontos az étkezési ritmus kialakítása is. A legjobb, ha három fő-,
és két kisétkezést tartalmaz a nap.
Különösen fontos a nyári időszakban, hogy gondoskodjunk
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gyermekünk megfelelő folyadékbeviteléről, ugyanakkor kerüljük
a cukrozott üdítőitalok fogyasztását.
Végül még egy nagyon fontos dolog: soha ne fogyókúráztas-

suk vagy diétáztassuk a gyereket.
Ugyanúgy, mint a felnőtteknél,
a kisebbeknél is az életmódbeli,
hosszú távú változtatásokban keressük a megoldást!
Sz. A.

Hűsítő uborkaleves
A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat ajánlásával adjuk közre a tarator, azaz
a hideg bolgár uborkaleves receptjét. A főzés nélküli leves
különösen jól jön a meleg nyári napokon, és nem utolsósorban egészséges is, valamint igazán gyorsan és könnyen elkészíthető.
Hozzávalók:
1 db (kb. 25 dkg) kígyóuborka
4 dl natúr joghurt
1 csokor kapor
2 gerezd fokhagyma
1 evőkanál olívaolaj
dió
só

Elkészítés:
Az uborkát meghámozzuk
és nagyon apró kockára vágjuk,
vagy nagylyukú reszelőn lereszeljük.
Megsózzuk, beletesszük az
áttört fokhagymát, a joghurtot és az olajat, majd összekeverjük.
Rászórjuk a finomra vágott
kaprot, reszelünk bele 2-3 szem
diót (elhagyható), és felhígítjuk
annyi jéghideg vízzel, hogy 1-1,5
liternyi levest kapjunk.
Alaposan lehűtjük, és fogyasztjuk.
Jó étvágyat, azaz Приятенапетит!
d.
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Sky – Csillagok útja címmel jelentette meg regényét Gál Szabolcs, amely mű élete első kötete. A szerző már belekezdett következő művébe, sőt fejben öt
könyvből álló ciklust tervez.
Nem kizárólag a regényben
találkozhatunk sztorival, de magának a regénynek is van sztorija.
– Király Krisztinának írtam,
akivel tavaly ismerkedtem meg
egy üzleti úton, a repülőtéren.
Tulajdonképpen az elnézést kérés szándékával született a könyv
– elevenítette fel a szerző.
Merész vállalkozás, ha belegondolunk, hogy Szabolcs annak előtte sohasem foglalkozott
szépírással. De az igazi merészség,
amikor művével kilépett a magánszférából.
– Persze átírtam a történetet,
hogy minden olvasó számára érdekes legyen – vallotta be, hozzáfűzve: plusz szálakkal gazdagította a regényt.
– A visszajelzések alapján jól
sikerült – mondta.
– Kik olvasták? – tettem fel a
kérdést.
– Ismerőseim.
Természetesen mások is, ám
az ő véleményüket nem kérte
ki a szerző, aki magánkiadásban
árulja művét, ami első körben
több mint ötszáz példányban talált vevőre. A második kiadást a
Kossuth Kiadó Csoport terjeszti,

és júliustól teríti a könyvesboltokban.
E második kiadást
már szerkesztő gondozta, felhívva az író figyelmét, hogy lassítson a párbeszédek tempóján, és
észrevette, ha netán napszakbeli pontatlanság került a jelenetekbe.
Az első változat
egyébként
mindössze
egyetlen hónap alatt készült el.
– Február 15-én ültem
le a Café Zsivágóban,
ahová minden munkanap végén visszatértem,
illetve hétvégente. Átlagban
napi tíz oldalt írtam.
– Miért van magyar és angol
címe is? – érdeklődtem.
– Először Csillagok útja volt,
azután egyik barátom, aki olvasta, azt mondta: érdemes lenne
külföldön is kiadni. A Star Sky
elég egyszerű, mindenütt megértik. Ráadásul az említett barát
pénzügyi támogatást kínált a fordításokra.
Azóta megszületett a kínai,
az angol, a lengyel, a spanyol, a
francia, a horvát és az olasz nyelvű verzió.
– A kínai nyelvű Li Zhen Árpád munkája, ő fordította le Petőfi Sándor verseit.
A műfordító két évtizede költözött családjával hazánkba, a

magyar nyelvet 1988-ban kezdte
tanulni a Pekingi Idegen Nyelvi
Egyetem magyar szakán, tavaly
pedig 170 versből álló Petőfi-kötetet állított össze, természetesen
kínaiul, saját fordításban.
– Még hangoskönyv is készült,
ami szintén júliustól lesz megvásárolható.
No, de mi ez a mű, ami két
párhuzamos idősíkban, a jelenben, illetve az 1800-as évek Angliájában játszódik?
– Beletettem egy kis asztrológiát, ami összekapcsolja a két
szálat: hogyan hatnak egymásra
a reinkarnálódott sorsok, a két
főszereplőé – magyarázta a szerző, hozzátéve: a jelen eseményeit megmagyarázza, visszanyúlt a
múltba, létrehozva azt a történe-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Első kötet több nyelven

tet, ami indokolja, miért alakul a
jelenben így a cselekmény.
Érdeklődésemre, lesz-e következő regény, Gál Szabolcs annyit
felelt: már elkezdte.
– A címe: Macedón történet.
Ennél is, akár az első műnél,
alaposan felkészült az adott országból, kultúrából, történelmi
korból.
– Ahol például elsétál az egyik
szereplőm, ott abban az időben,
a valóságban tényleg felújították
a múzeumot, meg is állapította
magában a karakter: ide eljön, ha
befejeződtek a munkálatok.
A két említett művel együtt
ötrészes sorozatot tervez, ugyanakkor marad projektmenedzser,
az irodalmat hobbinak tekinti.
DIA

A pestszenterzsébeti plébániából leválasztott 396,4 hektár területen az egyházmegyei hatóság 1930-ban állította fel a Magyarok Nagyasszonya lelkészséget. A templom Diebold Hermann tervei szerint épült,
neogót stílusban.
Az építésben Vajand Miklós, Szombati
László és Dr. Décsei Géza lelkész vett részt.
A 32 méter hosszú, 12 méter széles, 23
méter magas tornyú templomot Hanauer
Á. István megyéspüspök 1936. október
12-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepén
benedikálta.
Az üvegablakokat Nagy Sándor festőművész tervei szerint Johann Hugó üvegfestő készítette el. Az úgynevezett mustrák-

ból összeállított ornamentika Vandrák Irén,
Nagy Sándor tanítványának munkája. A
főoltárt Iván István ötvösművész készítette 1938-ban, a Mária-szobrot Jálics Ernő, a
15 stációs keresztutat pedig Kopp Judit faragta. Az orgonát Gergely Ferenc orgonaművész tervezte 1960-ban, a mellékoltár
Nuofer Lajos adománya. Az emeletes plébánia 1939-ben épült meg.
A városi közgyűlés 1940. október 17-én
a templomteret Magyarok Nagyasszonyának nevezte el. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci
egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.
s.z.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Templom a Magyarok Nagyasszonya terén
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GYÁSZ

Június 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Bendegúz, az
ESMTK 22 éves, sokszoros magyar bajnoka, U23-as Európabajnoki ezüstérmes birkózója.

Az 1997-es születésű Tóth
Bendegúz az ESMTK színeiben
számos kiemelkedő eredménynyel büszkélkedhetett. Többszörös magyar bajnoki címei mellett
az elmúlt 6 évben számos nemzet-

közi sikert ért el. 2014-ben a bulgáriai kadet Európa-bajnokságon
ezüstérmes lett a 85 kg-os súlycsoportban, 2017-ben az U23-as
hazai rendezésű EB-n a 86 kilósok mezőnyében szintén a
dobogó második fokára állhatott. 2018-ban a Brazíliában megrendezett egyetemi
világbajnokságon szabad- és
kötöttfogásban (92 és 97 kg)
is ezüstérmet szerzett. Bekerült a felnőtt válogatottba is,
a 92 kg-osok között tavaly
részt vett a nur-szultani világ-, idén pedig a római Európa-bajnokságon.
Bende június 4-én délután szabadtéri edzés közben lett rosszul. Társai már
a helyszínen megkezdték a
szakszerű újraélesztését, amit
folytattak a kiérkező mentők
is. Az ESMTK kiválóságát a Honvédkórházba szállították, ahol
mintegy másfél órán át küzdöttek
az életéért – sikertelenül. Halálának okát az orvosszakértői vizsgálat fogja majd megállapítani.

Búcsúzunk
Elhunyt Árki Sándorné
Kápolnási Magdolna, Magdi néni, a Budapesti Városvédő
Egyesület Pesterzsébeti Városvédő Csoportjának alapító tagja és
hosszú ideig vezetője.
A 2000-es évek elején Pesterzsébeten is egyre többen kezdtek
foglalkozni településünk múltjával, az épített örökség megőrzésének lehetőségével, a múlt dokumentálásával. 2004-ben ezen
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emberek egy csoportját fogta öszsze Magdi néni, és alakult meg a
Városvédők Pesterzsébeti Csoportja. Hatalmas energiával vetette bele magát a munkába,
nemcsak ötleteket adott, hanem
tevékenyen részt is vett a megvalósításban. A csoport rövidesen
az egyesület legaktívabb csoportjainak egyike lett.
Az Ő ötletére valósult meg a
„Pesterzsébet anno” kiállítás a

Tóth Bendegúzt a Magyar
Birkózó Szövetség és az ESMTK
saját halottjának tekinti.
Bendétől június 12-én szülőhelyén, Gombán vettek búcsút
családtagjai, szerettei, barátai,
sporttársai, sportvezetők és politikusok.
A Magyar Birkózó Szövetséget Németh Szilárd elnök, Bacsa
Péter ügyvezető alelnök, Bácsi Péter szakmai igazgató, Farkas Tibor főtitkár, Dvorák László, Ritter Árpád és Sike András
szakvezetők, valamint a teljes apparátus képviselte.
múzeumban, amiben régi pesterzsébeti iparos dinasztiák mutatták be mesterségüket, a századfordulós műhelyek megmaradt
relikviáit. Neki adták kölcsönbe
a családok a féltve őrzött darabokat. (Könyv formájában is megjelent a kiállítás anyaga). De ilyen
volt az „Amit az utódainknak átadunk” fotókiállítás megszervezése is, amellyel Budapestnek
mutatkoztunk be a Belvárosban,
és aminek olyan sikere volt, hogy
jelentősen meghosszabbították a
nyitvatartási idejét (és amit ma a
Városháza folyosóin lehet megtekinteni félfogadási időben).
Az Ő vezetésével kutattuk fel
a Pesterzsébeti temetőben a település alapítóit, és készült a bejárat mellett emléktábla róluk, illetve tizenegy, Erzsébeten közismert ember sírját, amelyeket önkormányzatunk megjavíttatott
és kezdeményezte védetté nyilvánítását a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottságnál. Segítettek a Hősi Emlékmű névsorának kialakításában (mintegy 50
nevet találtak).

FOTÓ: MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

Isten veled, Bende!

A szövetség részéről volt
sporttársa, Bácsi Péter búcsúztatta az U23-as és kadet Ebezüstérmes, kétszeres egyetemi vb-második 22 éves kiválóságot. Jelen volt Harót János, az
ESMTK elnöke, Losonczi Ottó,
a Birkózó Szakosztály vezetője.
Beszédet mondott Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a
Parlament alelnöke, Lehota Vilmos, Gomba község polgármestere, Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, valamint
Mocsai Lajos, a Testnevelési
Egyetem rektora.
Ő szervezte meg Ráday Mihály
„városnéző” látogatását Erzsébeten, aminek nyomán hosszabb film
készült a Duna-partról, a csónakházakról, valamint a Szent Erzsébet templomról. Hatalmas munkát fektetett be a Budapest templomai – Pesterzsébet című könyvbe
íróként és szervezőként is.
Amíg vezető volt, évente készült egy-egy emléktábla valamilyen esemény vagy régi épület
emlékére. Talán a legemlékezetesebb a volt vasúti állomási épületre emlékező tábla, hiszen a titokban, törvénysértő módon lebontott épület nemcsak Pesterzsébetnek, hanem a magyarországi ipartörténetnek is kiemelkedő emléke volt (1916 – az
egyik elsővasbetonból készült
épület Magyarországon).
Fáradhatatlan munkásságát
mások is elismerték: 2009-ben a
Budapesti Városvédő Egyesület
Podmaniczky díjat, 2010-ben a
képviselő-testület a Pesterzsébet
kultúrájáért kitüntető címet adományozta Neki.
Nyugodjék békében!
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MOZAIK
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ. KÖNYVTÁRA
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra
A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára és tagkönyvtárai 2020.
március 13-tól nem fogadnak látogatókat.
A könyvtári tagságok, a kikölcsönzött
könyvek és az egyéb dokumentumok lejárati idejét a könyvtár folyamatosan meghosszabbítja, erre az időszakra késedelmi
díjat nem számolunk fel. Nyitást követően további egy hónap türelmi időt adunk
a dokumentum visszahozatalára.
A FSZEK megkezdte az újranyitás előkészítését, amely több ütemben, időben és
térben korlátozottan, fokozatosan valósul
meg. A fő szempont az olvasók és a munkatársak védelme.
Az első ütemben, július elsején a Központi
Könyvtár mellett 15 könyvtár – köztük a
Bíró Mihály utcai – kezdi meg a könyvek
visszavételét és kölcsönzését. A második
ütemben 11 könyvtár nyitását tervezzük.

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

A harmadik ütemben 20 bibliotéka nyit ki
hasonlóan szűkített szolgáltatással.
Az olvasóknak előzetes értesítést küldünk, mikorra várjuk őket, és milyen szabályok betartását kérjük. Erre azért van
szükség, mert jelenleg 231 457 kötet van
63688 olvasónál.
A kényszerű zárvatartás alatt a munka
nem állt le, nem hagytuk magára olvasóinkat. Új tartalmakat hozunk létre online
felületeinken. Könyvtáraink Facebookoldalán folyamatosan frissülő ajánlókkal,
online játékokkal, hasznos tartalmakkal
várjuk az érdeklődőket.
Néhány példa:
• Online játékok, kvíz, pályázat
• Oktatási segédanyagok, érdekességek,
tudományos kísérletek, egészségügyi tudnivalók
• Mi a népszerű?
• Ingyenes online adatbázisok, olvasnivalók, filmek, alkalmazások

• Online mesemondás, papírszínház
• Online kézműves foglalkozások
• Online irodalom, versek,idézetek
• Könyvtári videók, online tájékoztatás
A könyvtár munkatársai a zárvatartás
alatt is folyamatosan, részben otthonról
dolgoznak – kisgyerekesek, hatvan éven
felüliek –, vagy a könyvtárakban.
Ütemterv szerint végezzük az idei és a jövő
évre tervezett leltárakat azért, hogy a nyitás után emiatt ne kelljen a szolgáltatásokat szüneteltetni. Ez idő alatt áttekintjük
az állományt és ahol lehet, átrendezzük a
tereket.
Ezekben a hetekben is megvásároljuk a
könyvújdonságokat és feldolgozás után kiszállítjuk a tagkönyvtárakba, hogy a nyitást követően minél több újdonság álljon
az olvasók rendelkezésére.

KÉK HÍREK

Késsel fenyegettek két fiatal lányt Gázspray-vel fújt a rabló
A budapesti rendőrök elfogták azt a nőt, aki a gyanú szerint
Pesterzsébeten akart kirabolni
két diáklányt.
A rendelkezésre álló adatok
szerint egy nő 2020. június 1-jén
délután Pesterzsébeten, a Deák
téren pénzt kért egy 14 éves és
egy 15 éves lánytól, akik nem adtak neki. A támadó ekkor egy
kést vett elő, így adva nyomatékot a követelésének. Azonban ekkor az egyik fiatalkorú – aki küzdősportokban járatos – lefogta a
nő csuklóját, aki erre értékszerzés
nélkül elmenekült a helyszínről.
A rendőrségre a bejelentést
a két kamasz szülei tették meg.
A kerületi rendőrök a beszerzett kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították a 34
éves budapesti M. Renátát, és elfogatóparancsot adtak ki ellene.
A nőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osz-
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tály nyomozói 12 órán belül elfogták egy soroksári lakásban. A
rendőrök M. Renáta kabátjának
zsebében megtalálták a bűncselekmény elkövetésekor használt
bicskát.
A BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói M. Renátát őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérlet miatt
gyanúsítottként hallgatták ki. A
rendőrök előterjesztést tettek a
nő letartóztatásának indítványozására.

A pesterzsébeti rendőrök
forró nyomon üldözést követően elfogták és őrizetbe vették a
bűncselekménnyel gyanúsítható 49 éves férfit. A rendőrségre 2020. május 30-án 2 óra 35
perckor egy fiatal férfi tett bejelentést, hogy Budapest XX. kerületében, az Ady Endre utca és
a Topánka utca kereszteződésénél lévő buszmegállóban egy
férfi gázspray-vel lefújta, majd
elvette tőle mobiltelefonját.
A pesterzsébeti rendőrök
forró nyomon megkezdték az el-

követő felkutatását, majd egy
órával a bejelentést követően
Pesterzsébet Városközpontban
a sértett által adott személyleírás alapján igazoltatták a 49
éves budapesti B. Tibort.
A férfi ruházatát a rendőrök átvizsgálták és megtalálták nála a sértett mobiltelefonját és azt a gázspray-t is, amivel
a férfi áldozatát lefújta. A járőrök B. Tibort elfogták és előállították a kerületi rendőrkapitányságra.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói
B. Tibort rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vétele mellett előterjesztést
tesznek letartóztatásának indítványozására. A rendőrök a telefont a sértettnek visszaadták.
(forrás: police.hu)
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Kamaszfejjel a felnőtt csapatban
Két kiváló asztaliteniszező fiatalemberrel büszkélkedhet Pesterzsébet Ujvári Máté és Huzsvár Erik személyében, akik 16 esztendős
koruk dacára már a felnőtt bajnokságban szerepelnek.
gebben Jónyer István is lejárt.
Kriston Zsolt, aki 1981-ben vb
ezüstérmes volt, edzett minket, most pedig Pázsy Ferenc az
edzőnk, aki az utóbbi 20 év legjobb magyar játékosa.

a sportág még nem szerepelt az
olimpián, a kínaiak minduntalan leiskoláznak minket, így pedig nem a legragyogóbb jövő az,
amiben egy ifjú asztaliteniszező
reménykedhet.
– Nem volt szülői nyomás.
Egyik nyáron nagypapámnál játszottunk a családdal, akkor anynyira megtetszett a pingpong,
hogy beiratkoztam a CsepelSziget SE-be, majd 2 év múlva átigazoltam a KSI-be – elevenítette fel a kezdeteket Ujvári
Máté, akitől Huzsvár Erik vette
át a szót, és elárulta: nekik is van
otthon asztaluk.
– Megszerettem a játékot, az
iskolában kezdtem pingpongozni, azután a barátommal, akinek a
nővére tornázott, együtt mentünk
le az edzésre, én pedig ott ragadtam – mesélt a kezdetekről Erik.
Teszteltem őket, és bizony
tudták az egykori aranycsapat
tagjait (Jónyer István, Klampár
Tibor, Gergely Gábor), elért
eredményeiket. Sőt, személyesen
is ismerik a legendákat.
– Ott edz velünk minden nap
Klampár Tibor unokája, akit
rendszeresen meglátogat a nagypapája – mesélte Máté. – De ré-

Nemzetközi
versenyeken
megtapasztalták, mekkora is a
különbség az élmezőnyben játszó
kínaiak és köztük.
– Én egyszer már elkaptam egy
kínait, de a legjobbaktól messze
vagyok – szerénykedett Erik.
Tényleg elszerénykedte a dolgot, hiszen, mint kiderült, döntőzött tavaly párosban, a horvátországi serdülő nemzetközi versenyen, ahol 3-0-ra kikaptak, de
a csapat mégis csak világbajnoki ezüstérmet szerzett, Erikkel a
soraiban.
– Sokat kell edzeni, lehet,
hogy ha ugyanannyit lehetnénk
asztal mellett, mint a kínaiak, akkor megijednének.
– Mitől? – kérdeztem a dolhai
korosztályos világbajnoki bronzérmestől.
– Ha egy szettet megnyer az
ember, akkor már nem annyira
magabiztosak – válaszolta saját
tapasztalatai alapján.
Máté pedig elmagyarázta,
hogy a kínai sportolók kisgyerekkoruktól együtt edzenek bentlakásos iskolákban. Erik pedig hozzáfűzte, ott 500 millióból 10 millióan játszanak versenyszerűen,
nálunk pedig 10 ezren, vagyis ke-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Kamaszokról lévén szó, fel
kellett tenni a közhelyes újságírói
kérdést: miért is kezdtek el asztaliteniszezni, netán szülői nyomásra? Mert sajnos a magyar pingpong aranykorszaka óta, amikor

vesebb emberből lehet válogatni.
Majd az edzésre fordított idő különbségéről elmondta, hogy ő 5-6
órát tölt pingpongozással.
– Én csak hármat tudok az iskola miatt – vette át a szót barátja.
A jelentős különbség pedig
abból adódik, hogy Máté a Szent
István Gimnáziumba jár, míg
Erik sportiskolába. Ő serdülőben
első volt, tavaly pedig az ifi ranglista második helyén végzett.
– András Csabi előttem van,
ő a legjobb.
– De azért jóban vagytok?
– Igen – hangzott az őszinte válasz Eriktől, mielőtt megkérdeztem, hogy az ő hórihorgas
alkata, vagy Máté alacsonyabb
termete előnyösebb az asztalitenisznél?
– Most nőttem meg az elmúlt
évben 10 centit, de nem befolyásolja a játékomat – magyarázta
Erik. – Nem számít az alkat, ha
beleteszi valaki a munkát, ott lehet a top 100-ban.
A sportolói sikerek mellett
arra is kíváncsi voltam, vajon terveznek-e civil karriert, továbbtanulást?
Erik nem igazán tervez
hosszú távra, a pingpongban képzeli el a jövőjét,
ugyanakkor akár külföldön
is továbbtanulna később.
Máté, ameddig lehet, folytatni akarja a sportot, azonban szintén hangsúlyt helyez az iskolára. De kiderült
az is, hogy a fiúk már némi
pénzt keresnek az asztalitenisszel.
– Játszunk a felnőtt NB
I-ben, ott kapunk anyagi támogatást a klubvezetőtől –
mondta el Máté.
– Hogy szerepelhettek a
felnőtt bajnokságban 16 évesen? – kérdeztem.
Erik pragmatikus válaszszal szolgált:
– Bekerültünk a csapatba.
Majd hozzátette:
– Ráadásul feljutottunk az
extra ligába, a legmagasabb osztályba.
Négyfős csapatuknak Pázsy
mester is tagja.

Gyorsan megnyugtattak, hogy
nem kirívó eset az övék, amenynyiben a világranglista ötödik
helyezettje 16 esztendős.
Ha már kamasz fiúk, érdeklődtem, menő sport-e a lányok
körében a pingpong.
– A pingpongos lányok körében, egyébként nem nagyon –
adott választ Erik.
Így hát nem is menőznek tudásukkal a parkok pingpongasztalainál. Hamarjában kiderült,
hogy ennek egészen más az oka.
– Nem szabad. Otthon is el
kellett raknunk az asztalt, mert
visszafejlődnénk, ha az edző nem
figyeli, nem korrigálja a mozgásunkat – szolgáltak magyarázattal a fiúk, akiket arról is kérdeztem, vajon Faházi Jánoshoz hasonlóan tudnának parkettával,
bokszkesztyűvel, lángossal, szalonnával játszani?
– Lehet, rossz faütőkkel tudunk, de azért lángossal, vagy
szalonnával egészen más lehet –
vallották be.

Maradva az ütőknél, megtudtam, hogy a támadó alkatú sportolóknak a gyors ütő, míg a védekező karakterűeknek a szemcsés,
lassabb való.
D. A.
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APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
Tisztában van a
szívinfarktus, szélütés
veszélyeivel?
Műszeres érszűkületmérés, diabéteszszűrés,
tanácsadás,
foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági,
belgyógyászati vizsgálat.
Dr. Szabó Zsuzsanna
1201 Budapest,
Virág Benedek u. 44.
0630/966 19 61
corpusmedicina@gmail.com
www.corpusmedicina.hu
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 061/260 70 90,
0630/296 55 90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolatjavítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 0670/541 90 22
REDŐNYSZERELÉS,
-JAVÍTÁS,
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa,
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése. Nagy Sándor 0620/321 06 01

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

MEGBÍZHATÓ KÖZÖS KÉPVISELŐ Ferencvárosban! Jelszavam:
transzparencia és harmonikus lakóközösség. Telefon: 06 20/355 22 71

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

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

KERT- ÉS TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
0620/259 63 19

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

ÉLETJÁRADÉK – ELTARTÁS –
GONDVISELÉS. Becsületes, keresztény család vállalná gondozását nyugdíjasnak haszonélvezettel.
(Havi fix, takarítás, bevásárlás, ételszállítás.) Cs. Tibor 06 70/610 34 38
GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10

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

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, forgalmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogos,
lapostető javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése,
épületek karbantartási munkálata-

it vállaljuk lakosság és közületek részére. 0670/224 93 26, 3620/397
99 98
VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes vezetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti
csap garanciával. 0630/914 35 88
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése,
javítása, kamerás csatornavizsgálat. Lakásban és udvaron. 0670/544
40 50

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

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN KÜLÖN BEJÁRATÚ bútorozott szoba dolgozó
hölgynek hosszú távra kiadó.
Ára: 75.000 Ft/hó rezsivel együtt + 1
hónap kaució. 0630/244 76 90

Apróhirdetések felvétele

Hirdessen a Pesterzsébet újságban!

A következő lapszám 2020. július 16-án
jelenik meg, hirdetésfelvétel
kizárólag e-mail-ben:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

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

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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