
PESTERZSÉBETPESTERZSÉBET
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJABUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

2020. július 16.2020. július 16.XLI. évfolyam 7. számXLI. évfolyam 7. szám

Virágos 
Pesterzsébet

Hogyan éljünk együtt 
a változásokkal?

EGÉSZSÉG

„Az ilyen nehéz helyzetek 
jobbá tesznek bennünket”

INTERJÚ



Pesterzsébet | 2020. július 16.

2 ÖNKORMÁNYZAT

Hosszú kihagyás után, július 
2-án ismét rendes ülést tartha-
tott a képviselő-testület. A pol-
gármesteri beszámoló előtt Dr. 
Hiller István országgyűlési kép-
viselő, a Parlament alelnöke kért 
szót. – Önök jól tudják, hogy a 
legritkább alkalmakkor kérek 
csak szót, mert nem kívánom ösz-
szekeverni az önkormányzati és 
az országgyűlési képviselői fel-
adatokat. Ez viszont most rend-
kívüli alkalom. Őszintén remé-
lem, hogy egy olyan időszak után 
vagyunk, aminek rendkívüliségét 
lezártnak tekinthetjük. Önök-
nek és Pesterzsébet teljes lakos-
ságának szeretném megköszönni 
a fegyelmezettséget, kitartást és 
a maguk, az egymás, a családjuk 

és az egész pesterzsébeti közösség 
iránt tanúsított elkötelezettségü-
ket. Külön köszönöm a képvise-
lőknek, hogy egyénenként és kö-
zösen is kivették részüket a véde-
kezésből, méltán képviselték és 
képviselik Pesterzsébet lakossá-
gát. Ilyen időszakot mi még nem 
éltünk. Minden kétséget kizáró-
lag csak háborús körülményekhez 
hasonlítható az, amikor rendkí-
vüli intézkedésekre és rendkívüli 
hozzáállásra van szükség. Azt lát-
tam, hogy bár kellett az elején né-
hány nap, amíg valóban minden-
ki megértette, hogy nem önma-
gára vigyáz csak, hanem a másik-
ra is kell vigyázni, ezt Pesterzsé-

bet jól állta, és az elképesztő kihí-
vást tisztességgel teljesítette – fo-
galmazott Hiller István.

* * *
– Nagyon sok trauma ért ben-

nünket az elmúlt időszakban. 
Ott voltunk kiváló sportolónk, 
birkózónk, Tóth Bendegúz te-
metésén, mint ahogy fájó szív-
vel köszöntünk el Rostagni Atti-
la volt képviselőnktől. A felsoro-
lásnak sajnos nincs vége, hiszen 
elhunyt Karakas János, szintén 
volt képviselőtársunk, Pesterzsé-
bet volt országgyűlési képviselője 
és díszpolgára. Eltávozott közü-
lünk Pesterzsébet ikonikus alak-
ja is, akit mindenki csak úgy hí-
vott, Matyi, a pincér, aki kiváló 
és szorgalmas ember volt, szintén 

közösségépítő, a Csili egyik meg-
határozó arca – kezdte beszámo-
lóját Szabados Ákos. A képvise-
lő-testület egyperces néma felál-
lással emlékezett az elhunytakra.

A polgármester virágcsokor-
ral köszönte meg Győrné Var-
ga Kornélia, a Pesterzsébe-
ti Nyitnikék Óvoda vezetőjének 
négy évtizedes óvodapedagógusi 
munkáját, és kívánt neki boldog 
nyugdíjas éveket.

Ezt követően köszönetet 
mondott a polgármesteri hiva-
tal dolgozóinak, Makádi Katalin 
rendőrkapitánynak, Puskás Pé-
ter Pál Rendvédelmi Osztályve-
zetőnek, a Jahn Ferenc Dél-pes-

ti Kórháznak, a kerületi házior-
vosoknak, valamint a kormány-
hivatalnak a veszélyhelyzet ide-
jén végzett kiemelkedő munká-
jukért, a jó együttműködésért.

– Elmondhatom, hogy az in-
tézkedéseket a járvány megjele-
nése óta a mai napig gyors rea-
gálással és szakszerűen hajtot-
tuk végre. Minden esetben és 
minden területen arra töreked-
tünk, hogy a pesterzsébeti lakos-
ság ügyeinek intézése és az ellá-
tórendszerek fennakadás nél-
kül működjenek. Ezek a törek-
vések sikerrel jártak, ami a ke-
rületben dolgozók felkészültségé-
nek és kimagasló erőfeszítéseinek 
köszönhető – fogalmazott Szaba-
dos Ákos, majd hozzátette: – Kö-
szönet illeti a képviselő-testü-
let tagjait is, akik szintén hozzá-
járultak az elmúlt időszak zökke-
nőmentes átvészeléséhez. A kü-

lönleges jogrendi helyzet ellené-
re az élet nem állt meg, rengeteg 
volt a teendő, döntéseket kellett 
hozni, nem csak a koronavírussal 
kapcsolatosan. Úgy gondolom, a 
kerület vezetése bebizonyította, 
hogy egy ilyen nehéz, minden-
ki számára ismeretlen helyzetben 
is közös erővel és összefogva tud-
tunk dolgozni Pesterzsébetért, a 
pesterzsébeti emberekért.

* * *
Óvodai vezetők kinevezésé-

ről döntött a képviselő-testület. 
2020. augusztus 15-e és 2025. 
augusztus 14-e között a Pester-
zsébeti Kerekerdő Óvoda vezető-
je továbbra is Varga Ibolya ma-

rad, a Pesterzsébeti Nyitnikék 
Óvodáé Várhalmi Andrásné 
lesz. A Pesterzsébeti Baross Né-
met Nemzetiségi Óvoda in-
tézményvezetőjének személye 
sem változott, így újabb öt évig 
Bélteczkyné Szende Hilda látja 
el ezt a feladatot.

* * *
A csökkenő gyermeklétszám 

miatt öt óvodai csoport meg-
szüntetéséről határoztak a kép-
viselők. A döntés a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvo-
da Tagóvodájának Sárga Napra-
forgó német nemzetiségi csoport-
ját, a Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvoda Őzike csoportját, a Pest-
erzsébeti Nyitnikék Óvoda Süni 
csoportját, valamint a Pesterzsé-
beti Nyitnikék Óvoda Boróka 
Tagóvodája Moha és Margaréta 
csoportját érinti.

A csoportok megszüntetése 
nem jár elbocsátással. Az elmúlt 
hónapokban a kerületi nevelé-
si intézményekben összesen több 
mint 20 betöltetlen óvodapeda-
gógus állás volt, a dajkák és a pe-
dagógiai asszisztensek pedig má-
sik tagóvodába kerülhetnek át-
helyezésre.

* * *
2 millió forintos támogatási 

kérelemmel fordult Pesterzsébet 
Önkormányzatához a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórház főigazga-
tója. Az intézmény a munkatár-
sak Semmelweis-napi jutalma-
zására használhatja fel az össze-
get. A képviselő-testület elfogad-
ta a kérelemmel kapcsolatos ja-
vaslatot.

* * *
A képviselők döntése ér-

telmében Pesterzsébet Önkor-
mányzata a Budapest Főváros 
Kormányhivatala XX. Kerüle-
ti Hivatala Foglalkoztatási Osz-
tálya által meghirdetett „Nyá-
ri diákmunka 2020.” elnevezé-
sű munkaerő-piaci program ke-
retében támogatja 2020. július 6. 
és augusztus 31. között 20 diák 
nyári foglalkoztatását Pesterzsé-
bet Önkormányzatának Szociá-
lis Foglalkoztatójánál. A lehető-
séget 16-25 év közötti, Pesterzsé-
beten élő, nappali tagozatos ta-
nulói vagy hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező és azt igazolni 
tudó diákok vehetik igénybe.

Sz. A.

Városházi napló
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– A járvány és a veszély-
helyzeti intézkedések az önkor-
mányzati munkát is jelentősen 
megváltoztatták. Hogyan érté-
keli az elmúlt hónapok mun-
káját?

– Nem könnyű időszakon va-
gyunk túl, a napi teendők és az 
eredeti tervekben szereplő fel-
adatok mellé a járvánnyal kap-
csolatos döntéseket és intéz-
kedéseket is meg kellett hozni. 
Nem akarok a mö gö ttü nk álló 
hónapokról túl sokat mondani, 
hiszen a hí radá sokbó l is láthat-
ták, tapasztalhatták, hogy kez-
detekben rendkívül komoly hi-
ány volt a vé dő felszerelé sekbő l, 
nagyon nehéz volt azokat be-
szerezni a piacon. Az egysze-
rű hétköznapi ügyek intézé-
se is bonyolultabbá  vált, és ez 
kü lö nö sen az idősebb korosz-
tály számára jelentett a megszo-
kottnál nagyobb próbatételt. Az 
egyébként is sok munkát jelentő 
idő sgondozás folyamatosan mű-
ködött az egé szsé gü gyi és szoci-
ális ágazatban lévő intézménye-
inken keresztül, de a pandémia 
alatt ez még több megoldan-
dó helyzetet jelentett, hiszen 
megnövekedett az igények szá-
ma, és az eddigiekhez képest ösz-
szetettebbé váltak a feladatok.

– A költségvetést hogyan 
érintette a járvány?

– Jelentős mértékben meg-
sínylette egyrészt a minden ön-
kormányzatot érintő elvoná-
sok miatt, másrészt a járványból 
adódó kiadások okán is. Ezért át 
kellett dolgoznunk a költségve-
tést, ami az őszi hónapokig ma-
rad ebben a formában. Az addig 
beérkező iparűzési adó mérté-
kének függvényében lehet majd 
októberben a büdzsét módosíta-
ni, és megkezdeni a felkészülést 
a 2021. évre. Azért említem már 
a következő évet, mert idén el-

sősorban a működtetésre és leg-
feljebb a karbantartásra tudunk 
már csak erőt és energiát fordí-
tani, majd amikor látjuk, hogy 
ténylegesen mennyi van a kasz-
szában, akkor fogunk tudni beru-
házási és felújítási lehetőségekkel 
foglalkozni.

– Több mint négy hónap 
után, július 2-án tarthatott elő-
ször rendes ülést a képvise-
lő-testület. Az elmúlt hónapok-
ban a döntéseket polgármesteri 
hatáskörbe utalta a különleges 
jogrend. Hogyan működött ez a 
gyakorlatban?

– A magam részéről – az egy-
személyes döntéshozásra való 
felhatalmazás ellenére – ebben 
az időszakban is fontosnak tar-
tottam képviselőtársaim véle-
ményét, álláspontját megismer-
ni, ezért az elmúlt hónapokban 
minden esetben kikértem a frak-
cióvezetők és a bizottsági elnö-
kök véleményét a döntéshoza-
tal előtt. Ebben az időszakban 13 
rendelet, illetve rendeletmódosí-
tás és 126 határozat született.

A mögöttünk álló hóna-
pok komoly feladatokat jelen-
tettek és együttműködést igé-
nyeltek mindenkitől. Úgy ítélem 
meg, hogy az ilyen nehéz hely-

zetek jobbá teszik a világot, job-
bá tesznek bennünket. Nemcsak 
megerősítenek, hanem talán na-
gyobb figyelemmel tudunk len-
ni egymás felé, talán őszintéb-
ben tudunk szólni, talán kevésbé 
látjuk a politika által épített kor-
látokat, és meglátjuk a falakon 
túl azt az embert, amilyenek mi 
magunk is vagyunk, adott eset-
ben esendőek, védtelenek és fé-
lelmekkel terhesek. A karantén-
ból való kiszabadulás remélhető-
leg sokak számára jelentett ilyen 
irányba való elmozdulást.

A júliusi ülésen több mint 30 
napirendi pont szerepelt, közöt-

tük néhány fajsúlyos is. A dön-
téshozatalok előtt azt javasol-
tam a testületnek, hogy a kiszá-
míthatatlan költségvetési hely-
zetre való tekintettel kiadást kí-
mélő és bevételt növelő dönté-
seket hozzanak. Nem vagyunk 
könnyű helyzetben, ugyanak-
kor próbáljuk azért a közterü-
letek rendjét megőrizni, ezért a 
parkfenntartásra a továbbiak-
ban is igyekszünk kiemelt figyel-
met fordítani, a Szociális Foglal-
koztató létszámát feltölteni. Bő-
vítettük a Rendvédelmi Osz-
tály létszámát, hiszen a közte-
rületek rendje nemcsak a külső 
megjelenésre, hanem az elfogad-
ható közbiztonságra is vonatko-
zik. Szerencsére a kerületi rend-
őröknek és a közterület-felügye-
lőknek a veszélyhelyzet idején 
nem volt az átlagosnál több fel-
adatuk, és ezt szeretnénk meg-
őrizni most, a lazítás időszaká-
ban is. Ebben a helyzetben is fi-

gyelemmel vagyunk arra, amit 
központilag mondanak, és ami 
sajnos tapasztalható a világban, 
hogy a járvány nem múlt el, csak 
csillapodott. Igyekszünk úgy fel-
készülni a közrend és az eszköz-
beszerzések vonatkozásában is, 
hogy az esetleges újabb hullám 
ne érjen bennünket olyan várat-
lanul, mint február végén, már-
cius elején.

Az intézményeink a közpon-
ti jogszabályok figyelembe véte-
lével fokozatosan, zavartalanul 
nyitottak újra. Bár a szeptembe-
ri iskolakezdés látszólag nem a mi 
feladatunk, ránk is ró terheket. 
Éppen ezért igyekszünk a tan-
kerülettel – hasonlóan az óvo-
dai és bölcsődei hálózathoz – úgy 
együttműködni, hogy a szeptem-
beri tényleges kezdés zavartalan 
legyen. Ha pedig a járvány ma-
gasabb fokozatra kapcsol, termé-
szetesen a központi intézkedé-
seket hajtjuk majd végre, ahogy 
eddig is tettük.

– A veszélyhelyzet idején 
számos kerületi rendezvény 
maradt el, amit pedig megtar-
tottak, szigorúan szűk kere-
tek között, kevés résztvevővel. 
Mire számíthatunk az elkövet-
kező hetekben, hónapokban?

– Próbáljuk a megszokott, tra-
dicionális rendezvényeinket is el-
indítani, közéjük tartozik a júli-
us 10-én induló nyári térzenei 
sorozat. Természetesen figyelem-
be kell vennünk, hogy a jelenlegi 
jogszabályi előírások szerint 500 
főnél többen nem vehetnek részt 
egy-egy szabadtéri rendezvényen, 
ami befolyásolja a hagyományos 
augusztus 20-ai ünnepséget is, 
ezért például tűzijátékot ebben 
az évben nem tartunk.

Nagyon sajnálatos, hogy a 
Pesterzsébet 150 éves évforduló-
jára tervezett megemlékezések és 
programok döntő része elmaradt, 
vagy virtuálisan valósulhatott 
meg. Reménykedem abban, hogy 
az Erzsébet Napok rendezvény-
sorozat eseményeit – ha nem is a 
hagyományoknak megfelelő szé-
les látogatottsággal – meg tudják 
szervezni kulturális intézménye-
ink és civil szervezeteink.

Sz. A.

„Az ilyen nehéz helyzetek jobbá tesznek bennünket”
A koronavírus-járvány és a számtalan veszélyhelyzeti intézkedés 
mind az önkormányzat munkájára, mind Pesterzsébet költségve-
tésére rányomta bélyegét. Ez utóbbi miatt idén elmaradnak a ter-
vezett beruházások, fejlesztések, a képviselő-testület kiadást kímé-
lő és bevételt növelő döntésekkel próbálja egyensúlyban tartani a 
kiszámíthatatlan költségvetést. Szabados Ákos polgármesterrel a 
mögöttünk álló időszakról és a következő hónapok feladatairól be-
szélgettünk. 
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A kertészmérnök 
végzettségű Karakas 
János kitartó, a céljai-
ért folyamatosan küz-
dő, a társadalom job-
bá tétele mellett el-
kötelezett ember volt. 
Pesterzsébeten szüle-
tett és munka mellett 
három szakvizsgát, 
valamint egy szaba-
dalmat szerzett meg. 
Utóbbit a „fásszárú 
növények mélyfúrásos 
technológiával törté-
nő szaporításával és telepítésé-
vel” kapcsolatban. 

 Alapító tagja volt a Magyar 
Szocialista Pártnak, amelynek szí-
neiben 1994 és 2006 között Pest-
erzsébet országgyűlési képviselő-
jeként állt helyt az országos po-
litikában. Fő részt vállalt a hegy-
községi és a bortörvény kidolgo-
zásában, mintegy 500 képviselői 
beadvány köthető a nevéhez, és 
legalább ennyiszer szólt hozzá ér-
demben a parlamenti vitákhoz. 

 Nagyon jelentős és fontos 
szerepe volt abban, hogy álla-
mi támogatás segítségével meg 
tudtuk venni a Csilit az Építő-
ipari Szakszervezettől, illetve a 
sportkluboktól a „Gödör”, a mai 
Zodony utcai sportpályák (uszo-
da, jégcsarnok, focipályák) terü-
letét is.

 Több cikluson keresztül volt 
külsős tagja bizottságoknak, 

1995-től volt tagja az ESMTK 
elnökségének. A Monori Strá-
zsa Borlovagrend alapító tagja és 
elnöke volt, valamint a Kóka és 
Monor Strázsahegyi – Szárazhe-
gyi Hegyközség elnöke is. Négy 
évtizedes politikai pályafutá-
sa során az MSZP-ben tagja volt 
a kerületi elnökségnek, majd az 
MSZP Agrár- és Vidékpoliti-
kai Tagozatának elnökségi tagja, 
majd elnöke is lett.

 2006-os nyugdíjba vonulása 
után a helyi közélet aktív tagja 
maradt, ahol személyes tulajdon-
ságai és elvitathatatlan érdemei 
miatt nagy megbecsülésnek ör-
vendett. Szakmai felkészültsége 
és hivatástudata minden pester-
zsébeti számára példaként marad 
meg kerületünk történelmében. 

 Karakas Jánost Pesterzsébet 
Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti. 

Türelemmel viselt, hosszan 
tartó betegség után életének 64. 
évében, június 24-én elhunyt 
Varga Mátyás – barátainak, is-
merőseinek Matyi. Nem vélet-
lenül ismerték olyan sokan, hi-
szen 48 éven át dolgozott felszol-
gálóként ugyanazon a helyen, a 
Csili étteremben, mégpedig nem 
akárhogyan. Több mint 4 évtize-
des munkáját, figyelmességét, tü-
relmét, szakmai alázatát és hoz-
záértését Pesterzsébet Önkor-
mányzata is elismerte, 2018-ban 
a „Pesterzsébet pincére” dicsé-
rő oklevelet vehette át Szabados 
Ákos polgármestertől.

Elhunyt Karakas János, Pesterzsébet díszpolgára 
(1949 - 2020)

Búcsúzunk Pesterzsébet pincérétől
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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)

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás? Illegális szemételhelyezés-
nek vagy szabálytalan parkolásnak szemtanúja? Rendszeresen talál-
kozik rossz állapotú, régóta egy helyen parkoló gépjárművel? Bármi-
lyen más szabálytalanságot észlel a közterületeken? Hívja Pesterzsé-
bet Önkormányzatának Rendvédelmi Osztályát a hét bármely napján, 

éjjel-nappal a 061/289 25 08-as,
vagy a 0620/255 58 42-es telefonszámon!
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Milyen fontos az életében az 
egészségügy? Arra pompás bizo-
nyítékul szolgál, hogy negyven 
évnyi szolgálat után sem hagy-
ta abba a munkát, jelenleg négy 
órában a Nagy László Általános 
Iskola védőnője.

– Most már tényleg kizárólag 
elhivatottságból dolgozom – val-
lotta be.

Egykor, a 20. században a pá-
lyaválasztás idején az orvos és a 
színész számítottak a legnépsze-
rűbb szakmáknak, ezekre a sza-
kokra adták be legtöbben a je-
lentkezésüket. Ágnest kicsi kora 
óta érdekelte a gyógyítás, egész-
ségügyi szakközépbe járt, ráadá-
sul édesapja vágyának eleget 
téve – ha netán megbetegedne, 
akkor kislánya gyógyítsa meg – 
jelentkezett az orvosira.

– Két sikertelen felvételi után 
átirányítottak az Orvos Tovább-
képző Intézet Egészségügyi Főis-
kolai Kar védőnőképző szakára. 
Egyáltalán nem bánom, hogy így 
alakult az életem – mesélte.

Területi védőnőként kezdte 
pályáját Erzsébeten.

– Nagyon jóban voltam a szü-
lőkkel, akik mind a mai napig 

rám köszönnek, holott gyerme-
keik már felnőttek.

Vélhetően nem kizárólag a 
szülők lehettek elégedettek mun-
kájával, amennyiben 1998-ban 
felajánlották, legyen vezető fő-
nővér, azaz önkormányzat egész-
ségügyi szolgálata szakmai veze-
tője.

– Nem lehetett könnyű átülni 
az íróasztal másik oldalára, pon-
tosabban íróasztal mellé ülni – 
jegyeztem meg.

– Aludtam is rá egyet, mi-
előtt elfogadtam a megtiszte-
lő felkérést – árulta el, hozzá-
fűzve: az egészségügyi alapel-
látás, a védőnői szolgálat, az 
iskolaegészségügy, a háziorvosi 
szolgálat, a gyerekfogászat tarto-
zott hozzá.

Megnyugtatott, hogy lakossá-
gi panaszokból kevés akadt, noha 
sok esetben rá osztották kivizsgá-
lásukat.

– Hamar rájöttem, a betegek-
nek elsősorban törődésre volt 
szükségük, mintsem a felmerülő 
problémák orvoslására.

Ezzel elérkeztünk a slágerté-
mához, az egészségügy helyzeté-
hez. Ágnes megjegyezte: ha kül-

földről hallunk, azzal senki sem 
foglalkozik, hogy az ellátás ott 
sem jobb, csupán a körülmények, 
az épületek állapota.

– Maradva a szakmámnál – 
folytatta –, a védőnői szolgálat 
hungarikum, 
mi ki sem en-
gedünk BCG-
oltás nélkül 
kisbabát, míg 
külföldön ol-
tás nélkül, 
egy nap után 
h a z a k ü l d i k 
anyát és gyer-
mekét. Ná-
luk GYES és 
GYED sincs.
Alapellátás-
ban pedig 
sz ínvonalon 
felüliek vagyunk.

Ezt igazolja az a számtalan in-
ternetes bejegyzés, amelyek di-
csérik a védőnők munkáját.

A 2013-as szervezeti átala-
kításkor megszüntették addi-
gi posztját, ám egy ilyen igazán 
elhivatott emberről gondosko-
dott a sors, így került az éppen 
akkor megüresedő iskolai védő-
női helyre.

A babák iránti szeretete azon-
ban töretlen, a Csiliben baba-
masszázst oktat. – Az anyukák 
jönnek saját babáikkal, én pedig 

mű babán mutatom be a moz-
dulatokat, ami nem más, mint 
az érintés művészete, a szeretet-
átvitel – magyarázta. A Csiliben 
Baba-Mama Klubot is vezet: – A 
kismamákat közösségbe csalo-

gatjuk, olyan témákkal, amiket 
ők választanak, mi pedig gondos-
kodunk a szakavatott előadók-
ról. Közben a babák is közösség-
hez szoknak – mondta.

– A gyerekek hangoskodnak, 
de még sosem sírt egyikük sem. 
A szülők mentegetőzni szoktak, 
hogy inkább az ajtóhoz ülnek, 
ha sírni kezdene a kicsi. Majd a 
foglalkozás végén megállapítják: 
még sose fordult elő, hogy ne sírt 
volna – mesélte büszkén Hargi-
tai Ágnes.

D. A.

Kitüntetettek:

Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja 
Hargitai Ágnes iskolaegészségügyi kollegiá-
lis vezető

Az Év Közalkalmazottja 
Nagy Éva területi védőnő

Az év során praxisban kiemelkedő mun-
kát végző
dr. Pusztai Anikó felnőtt háziorvos

Praxisban dolgozó Dicsérő Oklevél
dr. Szegő Katalin felnőtt háziorvos
Kerekes Pálné asszisztens

30 éves tevékenységért Elismerő Oklevél
dr. Csaba Krisztina felnőtt háziorvos
dr. Balogh Ernő felnőtt háziorvos
dr. Bagó Erzsébet felnőtt háziorvos

35 éves tevékenységért Elismerő Oklevél
dr. Bálint András felnőtt háziorvos
dr. Barkóczi Katalin felnőtt háziorvos

40 éves tevékenységért Elismerő Oklevél
dr. Hollósi László felnőtt háziorvos
Hovanecz Józsefné asszisztens
Szélyes Tiborné asszisztens
Somogyi Julianna asszisztens

Hűségjutalmak
20 év
dr. Nagy Péter Ferencné iskolaorvos

Címzetes Főorvosi cím
dr. Simonkovich Péter felnőtt háziorvos

Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Kissimonyi Istvánné asszisztens

Élete az egészségügy

Elismerések az egészségügyi dolgozóknak

A Semmelweis Nap alkalmából Pesterzsébet Kiváló Közalkalma-
zottja címmel ismerték el Hargitai Ágnes, a HSZI Iskola-egészség-
ügyi Szolgálat iskola-védőnője, korábban a XX. kerületi Önkor-
mányzat Egészségügyi Szolgálat vezető főnővére munkásságát.

22. alkalommal köszönte meg és ismerte 
el Pesterzsébet Önkormányzata Semmelwe-
is-nap alkalmából a kerületi orvosok, ápo-
lók, asszisztensek és az egészségügyi alapel-

látásban dolgozók munkáját. Sajnos a jár-
vány itt is megakadályozta az ünnepélyes 
átadást, így az érintettek az elismeréseket 
egy későbbi időpontban vehetik majd át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és kívá-
nunk nekik további eredményes munkát, 
jó egészséget!
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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 „Kapcso-

lat” 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

Hatósági Osztály
289-2547

Főépítészi Iroda
289-2553

Szervezési Osztály
289-2583

Közterületi faügyek (gallyazás, 
egyéb): 289-2531

Fakivágási engedélyek
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, 
közművelődési ügyek

289-2571

Jogi Osztály: 421-0675

Közterülethasználat
289-2569

Utak, járdák: 421-0669

Lakásügyek: 289-2513

Helyiségügyek: 283-0646

Pénzügyi és Számviteli Osztály
283-0574

Polgármesteri Titkárság
283-0549

Alpolgármesteri Titkárság
(Kovács Eszter)

283-0939

Alpolgármesteri Titkárság
(Nemes László)

284-6708

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) hasz-
nálata kötelező. Tisztelettel megkérem Önöket, hogy amennyiben betegek, személyesen ne keressék fel a Hivatalt. A Hivatal portaszolgá-
latán – az Önök egészségének megóvása érdekében is, az ügyintézés megkezdése előtt – minden esetben lázmérés történik, ehhez érintés-
mentes 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 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



Pesterzsébet | 2020. július 16.

7ZÖLD OLDAL

A szolgáltató a zöldhulladékot 
kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. 

logójával ellátott KERTI ZÖLD-
HULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK 

feliratú, bioló-
giailag lebomló 
hulladékgyűjtő 
zsákokban szál-
lítja el, amelyek 
megvásárolha-
tók az FKF ügy-
félszolgálati iro-
dáiban, a lakos-
sági hulladék-
gyűjtő udvarok-
ban, valamint a 
szolgáltató érté-
kesítő partnere-
inél. Ezen zsá-
kok szavatossá-
ga anyagukból 
adódóan rövi-
debb, így a meg-
vásárlást köve-
tően mielőbb 

felhasználandók. A gyűjtőzsákok 
ára tartalmazza az elszállítás és a 
komposztálás költségét is.

A zsákokba kizárólag lomb, 
fa- és bokornyesedék, nyírt fű, il-
letve gyom helyezhető el. 

A zöldhulladékot az elszállítá-
si napon legkésőbb reggel 5 óráig, 
vagy az azt megelőző napon kell 
kihelyezni. A vastagabb (maxi-
mum 10 centiméter átmérőjű) 
faágakat legfeljebb egy méteresre 
darabolva, összekötve kell a zsá-
kok mellé tenni. 

Amennyiben a szolgáltató a 
zöldhulladékos zsákban háztar-

tási hulladékot, vagy egyéb, nem 
odavaló anyagot talál, a zsákot 
nem szállítja el.

A komposztálás során a be-
gyűjtött zöldhulladékból minősí-
tett, engedéllyel rendelkező ta-
lajjavító anyag készül. 

A 100 literes kerti zöldhulla-
dékos zsákok darabonként vagy 
tízdarabos kiszerelésben kapha-
tók bruttó 235 forintos darab-
áron (a független értékesítési 
pontokon vásárolható zsákok ára 
eltérhet a szolgáltató által meg-
határozott ártól).

Sz.

Kerti zöldhulladék-gyűjtés
Az FKF Nonprofit Zrt. idén is gondoskodik Budapest zöldövezetes 
kerületeiben a zöldhulladék begyűjtéséről,  Pesterzsébeten novem-
ber végéig három körzetben, keddi, szerdai és csütörtöki napokon 
szállítják el a zsákokat (lásd képünkön). 

A kerti zöldhulladék-gyűjtő zsákok beszerezhetők: 
Ecseri úti központi ügyfélszolgálati kirendeltség: 

1098 Budapest, Ecseri út 8.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 8-15:30, P: 8-14 óra

Budai ügyfélszolgálati központ: 1027 Budapest, Fő u. 47.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 10-18, P: 8-14 óra

Szelektív hulladékgyűjtő udvarok a környező kerületekben 
(nyitvatartás: H-P: 10-18, Szo: 8-14 óra)

IX., Ecseri út 9., XXI., Mansfeld Péter u. 86.
További információkért az 

FKF 06 80/353 353-as zöld számán érdeklődhetnek.

Amint Adorján Csillától, 
Pesterzsébet Önkormányzata 
Szociális Foglalkoztatójának ve-
zetőjétől megtudtuk, a virág-
ágyások előkészítésekor min-
den helyszínen talajcserét végez-

tek, amelyet az öntözőrendszerek 
gondos átvizsgálása követett.

A virágágyások összesen 1545 
négyzetméter területen, változa-
tos virágfajtákkal összeállítva dí-
szítik a közterületeket. A virágo-
kat öntözőrendszerek locsolják, 
ezzel biztosítani tudják a rendsze-
res fenntartási munkákat.

A járvány okozta nehézsége-
ket legyőzve 30 ezer egynyári vi-
rágot ültettek ki a Szociális Fog-
lalkoztató munkatársai. Az ágyá-
sokba begónia, rózsameténg, 
kakastaréj, kokárdavirág, éve-
lő piros díszgyertya, nebáncsvi-
rág, dísz édesburgonya, sétány-
rózsa, mézvirág, kúpvirág, varjú-
háj, hamvaska, bársonyvirág, va-
lamint rézvirág kombinációi ke-
rültek.

További 150 növényt, dáliát 
és kanna virágot az átteleltetésü-
ket követően ültettek ki.

s.y.

Virágos Pesterzsébet
Pesterzsébeten 53 helyszínen található egynyári virágágyás, amely 
egyedülálló Budapesten. A több mint 1500 négyzetméternyi felüle-
ten idén nyáron 30 ezer virág díszíti kerületünk közterületeit. 
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Az új szabályok 
betartatása

A május 18-ától Budapesten 
életbe lépett enyhítésekkel a ko-
rábban lezárt játszóterek, par-
kok, kondi- és fitt parkok, vala-
mint a Duna-part ismét megnyíl-
tak a lakosság előtt, ezek felsza-
badításáról az osztály munkatár-
sai gondoskodtak. Folyamatosan 
rakták ki és pótolták az új plaká-
tokat, a terek megnyitásakor pe-
dig mintegy 50 tájékoztató táb-
lát helyeztek ki az érintett terüle-
tekre a betartandó szabályokról. 

Ezek mellett folyamatosan ellen-
őrizték az üzletekben, piacokon 
és tömegközlekedési eszközökön 
előírt kötelező maszkviselés, va-
lamint – eltörléséig – az idősávos 
vásárlási korlátozás betartását.

Június elejéig heti két alka-
lommal a rendőrséggel közös ak-
ciók során ellenőrizték a piaco-
kat és környéküket. – Tapasz-
talataink szerint sokan az idősá-
vokra való tekintet és védőesz-
köz használata nélkül szerettek 
volna vásárolni, ezért több la-

kost figyelmeztetésben kellett ré-
szesítenünk. Az akció végeztével 
a rendőrséggel továbbra is folya-
matos a kapcsolatunk – tudtuk 
meg Puskás Péter Pál osztályve-
zetőtől.

Közterületi ellenőrzések

A közterület-felügyelők az el-
múlt másfél hónapban több eset-
ben léptek fel köztisztasági sza-
bályszegőkkel, közterületen sze-
szes italt fogyasztókkal szemben, 
de megnőtt az állattartás szabálya-
it megsértők, valamint az illegális 

autószerelések száma is.
– Sajnálatos módon ren-

geteg, illegálisan a közterü-
letre kihelyezett hulladé-
kot térképeztünk fel, mely-
ről a Szociális Foglalkozta-
tót rendszeresen tájékoz-
tattuk. Fontosnak tartjuk 
az elkövetők, szabálysér-
tők jogellenes magatartás-
tól való elrettentését, eset-

leges szankciók kilátásba helyezé-
sét, ezért visszatérően és posztos 
szolgálattal is ellenőriztük az omi-
nózus és a lehetséges területeket 
is. Örömünkre szolgál azonban, 
hogy a lakosságot közreműködő-
nek, segítőkésznek látjuk, általuk 
egyre több személyt tudunk tet-
ten érni, eljárás alá vonni – hang-
súlyozta Puskás Péter.

Az osztály munkatársai a 19 
kamerából álló mobil térfigyelő 
rendszer, valamint a zártláncú tér-
figyelő kamerarendszer segítségé-

vel az elmúlt másfél hónap-
ban 56 alkalommal tettek sza-
bálysértési feljelentést hulla-
dék illegális kihelyezése mi-
att. Amint az osztályvezető-
től megtudtuk, az elkövetők 
jelentős része gépjárművel ér-
kezik, de gyalogosan, kerék-
párral, talicskával közleke-
dőkkel, sőt, „bérbe dolgozók-
kal” is találkoztak.

A közterület-felügyelők az el-
múlt időszakban 4 alkalommal – 
ebből egyszer a rendőrséggel kö-
zösen – területbejárást tartottak 
a közterület rendjének megsérté-
se miatti folyamatos bejelentések 
kivizsgálása érdekében. A hely-
színen megállapítottakat a társ-
osztályokkal is megosztották a 
hatékonyabb cselekvés vagy 
eljárás lefolytatása, esetle-
ges szankcionálás miatt. A 
járőrök folyamatosan vissza-
ellenőrzik az érintett terüle-
teket, amelynek ereménye 
is van: az adott helyszíne-
ken lakossági visszajelzések 
szerint is nagymértékben ja-
vult a közterület rendje, a 
szabályszegések mérséklőd-
ni látszanak.

Közlekedés

A Rendvédelmi Osztály júni-
us második hetében tudta újra 
elkezdeni visszaellenőrizni a köz-
területen 10 napon túl tárolt 
gépjárműveket, 5 gépkocsi elszál-
líttatásáról intézkedett.

A Fővárosi Önkormányzat 
Rendészeti Igazgatóság Járőrszol-
gálati Csoportjával közös akció 
keretében ellenőrizték a teher-
gépjárművek össztömeg és be-
hajtási engedélyeit. A korábban 
tett lakossági bejelentések ada-
tai alapján a közterület-felügye-
lők feltérképezték Pesterzsébet 
teherforgalmát, az ellenőrzés so-
rán pedig két intézkedést foga-

natosítottak a behajtási engedély 
hiánya miatt.  

Ügyfélfogadás

Június 3-án újraindult a pol-
gármesteri hivatalban az ügyfél-
fogadás, melynek rendje jelen-
tősen eltér a megszokottól. A 

megnövekedett feladatok ellá-
tására a portaszolgálat munkáját 
közterület-felügyelők, személy- és 
vagyonőrök segítik. – Ügyintézés-
re kizárólag időpont-egyeztetést 
követően mehetnek az ügyfelek, 
és egyedül nem, csak az ügyinté-
zővel, a vagyonőrrel vagy a por-
tással közlekedhetnek az épület-
ben.  Időpontot telefonon lehet 
foglalni, így a telefonkezelések 
száma jócskán megnőtt, miköz-
ben a hivatalban tartózkodó ügy-
felek számát, az általuk felkere-
sett szervezeti egységet/ügyinté-
zőt is a portaszolgálatnak kell re-
gisztrálni, testhőmérsékletet mér-
ni, kézfertőtlenítésre felszólíta-
ni, mozgásukat nyomon követni 
– mondta Puskás Péter.

A megnövekedett 
feladatok ellátására 
június végéig ügyfél-
fogadási napokon és 
időben egy külső cég 
alkalmazottai segítet-
ték az osztály munká-
ját ügyfélirányító te-
vékenységgel.

s.a. 

Mozgalmas hetek állnak a Rendvédelmi Osztály mögött, melynek 
tevékenysége a veszélyhelyzeti intézkedések miatt új feladatokkal 
bővült. Az elmúlt másfél hónapban jelentősen megnőtt az illegális 
hulladékelhelyezések száma, de a kamerarendszernek és a lakos-
ság segítőkészségének köszönhetően egyre több esetet sikerül fel-
deríteni. 

Jó az együttműködés a lakossággal

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.



Pesterzsébet | 2020. július 16.

10 AKTUÁLIS

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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A Fővárosi Lakásrezsi Tá-
mogatás újraindításával a Fő-
városi Önkormányzat hosszú 
évek után ismét érdemi szere-
pet vállal a rászoruló háztartá-
sok lakásfenntartási nehézsé-
geinek enyhítésében és a hát-
ralékosság megelőzésében. A 
támogatás július 1-jétől igé-
nyelhető postán vagy a kerü-
leti önkormányzatok ügyfél-
szolgálati irodáin, Pesterzsé-
beten személyesen  a Közmű-
velődési, Egészségügyi és Szo-
ciális Osztályon – ügyfélfoga-
dási időben.

Az elmúlt évtizedben szélső-
séges mértékben csökkentek a 
lakásfenntartási nehézségekkel 
küzdő budapestiek támogatá-
sára fordított közkiadások, és a 

támogatásban részesülő háztar-
tások száma is jelentősen csök-
kent. Karácsony Gergely főpol-
gármesteri programjában vál-
lalta annak a fővárosi rezsitá-
mogatási rendszer újraindítá-
sát, amely korábban – a támo-
gatások 2012-2013 során tör-
tént felfüggesztéséig – rászoru-
ló budapesti családok tízezrei-
nek nyújtott segítséget.

A távhő- vagy a víz-, 
csatorna- és szemétszál-
lítási díj megfizetését 
segítő, éves szinten 24 
ezer forint összegű tá-
mogatásra azok a buda-
pesti háztartások jogo-
sultak, amelyek – szoci-
álisan rászoruló vagy fo-
gyatékkal élő – véden-
dő fogyasztónak minő-

sülnek, és a védendő áram- vagy 
gázfogyasztói nyilvántartásba vé-
telüket vagy annak kezdeménye-
zését igazolják. A támogatásra 
fordított közforrások a leginkább 
rászoruló budapestiek lakásfenn-
tartási terheit enyhítik. A vé-
dendő áram- és gázfogyasztók 
körének bővítése pedig a szolgál-
tatásból való kikapcsolás meg-
előzését segíti elő.

A támogatás július 1-jétől 
igényelhető postán vagy a ke-
rületi önkormányzatok ügyfél-
szolgálati irodáin. A jogosult-
ság megállapítását, a támoga-
tás folyósítását és az egyéb ad-
minisztratív feladatokat a Háló-
zat Alapítvány látja el. A Fővá-
rosi Közgyűlés júniusi ülésén jó-
váhagyott támogatási szerződés 
– a havi rezsitámogatás újrain-
dulása mellett – a Hálózat Ala-
pítvány által nyújtott hátralék-
kiegyenlítő és krízistámogatás 
működéséhez szükséges forráso-
kat is biztosítja.

A támogatásokról, a jogo-
sultság feltételeiről és az igény-
lés módjáról részletes tájé-
koztatás érhető el a www.
halozatalapitvany.hu oldalon.

s.z.

Ahogy korábban, úgy a ve-
szélyhelyzet elmúltával is nagy 
szükség van az önkéntes vér-
adókra. A Magyar Vöröske-
reszt honlapján időpont is fog-
lalható számos véradó helyszín 
esetében.

Budapest újraindulásával 
együtt a véradási helyek és alkal-
mak száma is ismét növekedés-
nek indul. Egyre több vérre van 
ismét szükség, hiszen az egész-
ségügyi ellátásban újraindultak a 
tervezett műtétek is.

A www.voroskereszt.hu ol-
dalon található helyszínkereső a 
veszélyhelyzet ideje alatt új op-
cióval, az időpontfoglalással bő-

vült, ez a kényelmi funkció ter-
mészetesen most már tartósan is 
megmarad. A honlapon az adott 
véradóesemény utolsó oszlopá-
ban egy óra ikon jelezi az idő-
pontfoglalás lehetőségét. Azok-
nál a véradóeseményeknél, ahol 
az óra ikon nem látható, nincs 
szükség előzetes időpontfogla-
lásra: nyitvatartási időben, sza-
bad helyek függvényében bármi-
kor látogathatók, a véradások a 
korábban megszokott módszer-
rel zajlanak.

A Magyar Vöröskereszt to-
vábbra is maximális gondosság-
gal figyel a véradók biztonságá-
ra is.

s.z.

Négy fővárosi helyszínen alakítottak ki kísérleti Mobilitási 
Pontot, amelyek a környezetkímélő, mikromobilitási eszközök 
használatához és a hagyományos közlekedési módok kiegészíté-
séhez nyújtanak tesztkörnyezetet.

A XI. kerületben létrehozott mobilitási pontokon kerékpárköl-
csönző, elektromos roller- és robogómegosztó, valamint autómeg-
osztó-rendszerek szolgáltatásait vehetik igénybe a fővárosban köz-
lekedők. Ezek a mikromobilitási eszközök környezetkímélő formá-
ban nyújtanak segítséget jellemzően rövid távú utazásokhoz, a sa-
ját autó használatát helyettesítve. A hálózat létrehozásának a kör-
nyezetvédelmi szempontok mellett az is célja, hogy kiegészítse a ha-
gyományos közleke-
dési eszközöket, azaz 
lehetőséget biztosít-
son a különböző köz-
lekedési módok kom-
binálására és az ezzel 
kapcsolatos tapaszta-
latszerzésre.

 A Fővárosi Köz-
gyűlés és az Újbudai 
Önkormányzat jóvá-
hagyásával a Szent 
Gellért téren, az Egry 
József utcában, a Ma-
gyar tudósok kör-
útján és az Infopark 
v i l l amosmegá l ló -
nál hoztak létre 
monilitási pontokat.

d.r.

Egyre több helyszínen 
lehet vért adni

Mobilitási pontok a fővárosban

Újraindul a Lakásrezsi Támogatás

FOTÓ: UJBUDA.HUFOTÓ: KORONAVIRUS.BUDAPEST.HU
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– A gyerektábor a Covid-19 
miatt marad el?

– Igen, gyermekeink táborát 
hittanoktatóink és a szülők ja-
vaslatára idén nem tartjuk meg. 
Úgy gondoljuk, hogy nehéz vol-
na a kisgyermekek közösségi éle-
tében a higiéniai szabályok betar-
tatása.

– Szerveznek 4 ifi tábort. 
Ezek helyszíne a bakonyi Úr-
kút, az ötéves konferenciaköz-
pont lesz?

– Igen, idén Úrkúton, a fo-
lyamatosan épülő-szépülő konfe-
renciatelepünkön tartjuk meg if-
júsági csoportjaink táborait.

– A négy táborban négy kor-
csoport gyermekei, fiataljai, fi-
atal felnőttjei vesznek részt. 
Nyilván más-más programo-
kat kínálnak számukra. Melyek 
ezek?

– Keresztyén közösség lévén 
minden táborunk, csendes hét-
végénk napi programjának ré-
sze, hogy a jelenlévők énekel-
nek, imádkoznak, Bibliát olvas-
nak és igemagyarázatokat hall-
gatnak meg. Több táborunk te-
matikus, tehát az adott korosz-
tály életét érintő kérdésekről 
vendégek – lelkipásztorok, ta-
nárok, közéleti emberek – tar-
tanak előadásokat. Gyülekeze-
tünkben több évtizedes gyakor-
lat, hogy egy hétre elhagyjuk a 
zajos Budapestet, tudatosan el-
csendesedünk, hogy felfelé és 
befelé figyelve új felismerésekre 

jussunk, lelkünk gazdagodjon, 
kapcsolataink gyógyuljanak, 
életminőségünk javuljon. Isten-
re figyelésünk és a magunkkal 
való találkozások mellett marad 
idő a tartalmas, őszinte beszélge-
tésekre is. A másikra való oda-
figyelést, a magunkon való „túl-
látást” éppen a csendben való 

felfelé-befelé nézés segíti elő. 
A lelki alkalmak mellett sokfé-
le lehetőség nyílik a szabadidő 
tartalmas eltöltésére is. Sport-
pályánkon rendszeresen futbal-
lozunk, az asztaliteniszezés is 
biztosított, fiataljaink kérésé-
re kialakítottunk egy homokos 
strandröplabda-pályát is, a Bala-
ton-part pedig huszonöt percnyi 
autózással elérhető. A település 
és környéke is sok kincset rejt; 
ilyen az Úrkúti őskarszt – Csár-
da-hegyi tanösvény, Nagyvá-
zsonyban a Kinizsi vár, Ajkán a 
Bányászati Múzeum, a herendi 
Porcelánium, a bakonybéli Pan-
non csillagda, hogy csak néhá-
nyat említsek a csodás bakonyi 
táj kulturális és természeti gaz-
dagságából.

– A nyári hittantábor „la-
zább” az évközi foglalkozások-
nál?

– Inkább úgy fogalmaznék, 
hogy sok hasonlóság mellett – ez 
is az ige köré szerveződik a meg-
felelő életkori sajátosságok figye-
lembevételével – némileg eltér 
az évközi hittanóráktól, hiszen a 
sokkal több idő számos program 

megszervezéséhez és lebonyolítá-
sához biztosít lehetőséget.

– A járvány, pontosabban 
járvány utáni helyzet meny-
nyiben módosítja a tábori élet 
mindennapjait?

– Nyilvánvalóan betartjuk a 
táborokkal kapcsolatos állami 
és egyházi kötelezvényeket. Né-
hányat megemlítek ezek közül. 
Fertőtlenítő nagytakarítást vég-
zünk konferenciatelepünk min-
den épületében, helyiségében, 
fertőtlenítőszereket helyezünk el 
a közösségi tereken, mellékhelyi-
ségekben. A tizennyolcadik élet-
évüket be nem töltött fiatalja-

ink szüleinek írásos nyilatkoza-
tot kell adniuk arról, hogy kis-
korú gyermekeik nem betegek. 
Tartjuk a védőtávolságot, az ét-
kezéseket ellenőrzött étteremben 
bonyolítjuk le. Ezek figyelem-
bevételével – reményeink sze-
rint – táboraink betöltik majd azt 
a célt, amire hivatottak, hogy a 
„külső higiénia” mellett munkál-
ják a belsőt is, kezeink fertőtle-
nítését kövesse szívünk megtisz-
tulása, és hogy a különböző vé-
delmi intézkedések mellett átél-
jük Isten máshoz nem hasonlít-
ható védelmét és szeretetét.

D. A.

HITÉLET

A katolikus egyházi év egyik legszínesebb ünnepén, a Pünkösdva-
sárnapot követő második vasárnapon a katolikus közösségek az Oltári-
szentséget, azaz az Úr Szent Testét és Szent Vérét ünneplik.

Erre az alkalomra immár tizenkettedszer készültek színes virágszir-
mokból káprázatos „képek”, futószőnyeg a pesterzsébeti Árpád-házi 
Szent Erzsébet templomban és az körül.

A színes virágkompozíciók idén is Várhelyi Márta irányításával 
készültek, aki gyermekkora óta vesz részt az ünnepi díszítésekben. 
Ahogy a korábbi években, így idén is lelkes ismerősei a sok ezer szi-
rom összegyűjtésében, és a virágszőnyeg több órán át tartó kialakítá-
sában.                   s.a.

Virágszőnyeg Úrnapján

A Pesterzsébet Központi Református Egyházközség idén nem szer-
vez nyári gyerektábort, azonban a szokásos, korosztályos ifi tábo-
rokat megtartják. Takaró Tamás lelkipásztort kérdeztük.

Egy hét elcsendesedés
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Műterme egy fél lakóház. A 
festőállványon félig kész munka: 
hibátlan idomú akt. Az állvány 
mellett számítógépmonitor.

– Fotókat készítek a fest-
ményhez a modellről, ehhez az 
egy képhez például 100-150 da-
rabot – magyarázta a művész.

– Önarcképei esetében magát 
fotózta le? – böktem a falon füg-
gő képek felé.

– Igen, a dorombos munkánál 
20 fényképet biztosan csináltam, 
persze közben a tükörbe is bele-
belepillantottam.

Családtagjai sem maradtak ki, 
mindannyian modellé váltak már 
évtizedekkel ezelőtt.

– Lakásunk közepe szolgált 
műteremként, és a gyerekek raj-
tam keresztül szaladgáltak körbe-
körbe, én pedig többször megállí-
tottam őket, ha éppen nekem tet-
sző pózban játszottak – árulta el, 
és azt is: megesett, hogy visszahív-
ta a két lányt, álljanak modellt.

Amit készségesen megtettek, 
mert, mint édesapjuk mondta: 
lányok lévén, kevésbé lázadoztak 
kamaszkorukban.

Gulyás László idén tölti be 
a hatvanat, amely alkalomból 
életműkiállítást tervezett a Gaál 
Imre Galéria, ami a Covid-19 jár-
vány miatt csupán online formá-
ban valósulhatott meg. De nem 
csupán így sújtotta a koronavírus.

– Még a világjárvány előtt 
megkeresett egy nyitás előtt álló 

angol galéria, azonban a jár-
vány miatt tönkrementek, mie-
lőtt megnyitottak volna – mesél-
te, majd áttértünk a haza közön-
ség ízlésére.

– Magyarországon a grafika 
iránt nincs kereslet, szemben az 
olajfestményekkel, ráadásul a 
hagyományos vászonképekhez 
ragaszkodnak a vásárlók – tud-
tam meg.

Ha valaki, hát László bír ta-
pasztalatokkal, ráadásul nemzet-
közi téren, lévén több mint egy 
évtizeden keresztül teljesített 

külföldi meg-
rendeléseket. 
Malajziától az 
Egyesült Álla-
mokig számos 
gyűjtője akad.

– Sokáig 
kizárólag kül-
földre dolgoz-
tam. Amikor 
Németország-
ból személye-
sen keresett 
meg egy gyűj-
tő, hogy vásá-

roljon, rájöttem: itthon, Erzsébe-
ten szinte senki sem ismer.

Azóta a helyzet megváltozott, 
és Gulyás László visszatért a ha-
zai képzőművészeti életbe.

– Magyarországon szabadon 
választhatok témát, nem kell 
megrendelői igényeket, néha 
akár ugyanazt többször megfest-
ve kielégítenem – magyarázta, 
megjegyezve: itt a kereskedő vá-
logat a kész képek közül.

A hazai képzőművészeti piac 
és a külföldi különbségét pon-
tosan leírja, hogy amíg kint egy 
30x50-es képet másfél millióért 
árulnak, addig itthon ugyanezt 
az alkotást a műkereskedő 300 
ezerért kínálja. Ezek természete-
sen nem azok az összegek, ame-
lyeket a művész kézhez kap.

Gulyás László alkotá-
sai azért eladhatók, mert figu-
rálisak, realisták, sőt egyesek 

hiperrealistának mondják, 
ami ellen a művész rendre 
felhorgad.

– Én régóta nem élő 
mesterektől, Rembrandt-
tól, Caravaggiótól, Rubens-
től tanultam, vizsgáltam a 
képeiket, milyen módon 
alakították ki a felületét.

Vagy ott voltak a 19. 
századi akadémisták, mint 
példaképe, Benczúr Gyula, 
akinek ki sem lehetett ejte-
ni a nevét a főiskolán.

– Ő nagy ecsetvonások-
kal dolgozott, ezzel szemben 
a hiperrealista kis ecsettel, 
mindent túlfokozva, túl-
hangsúlyozva – mondta, 
hozzátéve: a kompozíciók, 
akár a fotórealista esetében, 
esetlegesnek tűnnek, mintha el-
kaptak volna egy pillanatot.

László úgy tartja, festészeté-
nek veleje a fény és az árnyék. 
Ezt próbálja fotókkal megfog-
ni. Maga világítja be a modellt, a 
környezetet, majd hosszú záridő-
vel exponál.

Ha már modell, ne rejtsük 
véka alá, hogy olyan modellel is 
dicsekedhet, mint Ravasz László 
református püspök. Persze virtu-
ális értelemben, amennyiben 5 és 
89 éves kora közötti fényképeket 
kapott a portré elkészítéséhez.

– Aggódtam, mert a család és 
a hívek más-más arcát, életko-
rát ismerték, végül azonban min-
denki elégedett volt, sőt a csa-
ládtagok elsírták magukat meg-
hatottságukban – idézte fel.

– Nem azért festek ilyen stílus-
ban, mert az emberek ezt szeretik. 
Ha nem szeretnék, akkor is így 
festenék, csak kisebb mennyiség-
ben, mivel civil munkát kellene 
végeznem. Rendre megkaptam 
pályatársaktól, művészettörténé-
szektől, hogy miért kell így feste-
ni a 20., illetve a 21. században.

– Mikor alakult ki a stílusa? – 
kérdeztem.

– Tulajdonképpen 12 éves 
koromtól ezt szerettem volna csi-
nálni. A főiskolán azonban a ta-
náraim más irányba igyekeztek 
terelni, mivel nem tanítottak re-
alista stílust – mondta el, majd 
így folytatta: – Később mesélték, 
hogy a hatásomra harcolták ki az 
utánam járó hallgatók a realista 
irányzat oktatását.

Mondhatjuk, László balett-
táncos korszakát éli, számos ba-
lerinaportrét készített, készít, 
vagy előkészít. Az utóbbi tíz esz-
tendőben rendszeresen jár a 
Csilibe a Spicc & Flex foglalko-
zásaira.

– Fejben számos témán dol-
gozom.

A lefotózott beállításokból 
nem készít hamarjában képet, 
ahogy fogalmazott: érleli a fest-
ményt, van, hogy éveken keresz-
tül.

– Egyszerre több képen is gon-
dolkodom, és amelyik beérik, ah-
hoz fogok hozzá.

Visszakanyarodva a gyerekek-
re, Kinga lánya, ha nem is főál-
lásban, de a Nemzeti Múzeumbe-
li munkája mellett fest.

– Hasonló témákat választ, 
mint én, azonban ecsetkezelése 
merőben más, képei sokkal szí-
nesebbek.

Másik lánya, Emőke ötvös és 
kiválóan rajzol. Édesapját is meg-
mintázta egy gyűrűn, amint ép-
pen állvány előtt fest, az állvá-
nyon festmény, amit az ügyes 
kezű ötvös megfestett olajjal. 
Mostanság az alkotás helyét új-
szülött gyermeke gondozása vál-
totta fel.

– Amikor 3 és 6 évesek vol-
tak, közösen festettünk oltárké-
pet... – emlékeztetett a művész.

– Azért az merésznek hangzik.
– Aláfestést csináltak a vász-

non, tulajdonképpen „csak” le-
alapozták nekem.

DIA

A már Pesterzsébeten is népszerű (hogy miért ez a már, az kiderül 
a beszélgetésből) festőművész, Gulyás László idén ünnepli 60. szü-
letésnapját. A jeles évfordulóra „rendezett” virtuális tárlat megte-
kinthető a Pesterzsébeti Múzeum honlapján és Facebook oldalán. 

A fény és az árnyék festője
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Mint az már ismeretes, a Pest-
erzsébeti Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat (PBNÖ) a bol-
gár kultúra jegyében, a bolgár-
kertészek hagyományait próbál-
ja megismertetni a kerületi lako-
sokkal. Ennek részeként osztot-
tak már paradicsompalántákat, 
illetve elkezdték a munkálatokat 
a Vízisport utcai közösségi kert-
ben, ahová eredeti bolgár magból 
nevelt paradicsom- és paprikapa-
lántákat ültettek ki.

Tudják, hogy a kultúra egy 
közösség életmódja, életfelfogá-
sa, szokásai, a hétköznapi mun-
kában alkalmazott módszerek, 
műszaki és tudományos ismere-
tek együttesen. A közösség te-
kintetében fontos megemlíte-
ni már a legfiatalabbakat is, hi-
szen ők a jövő nemzedéke, ők vi-
hetik tovább a hagyományokat, 
amik szerves részei a kultúrának. 
Ezért döntöttek úgy, hogy felke-
resik a kerületi óvodákat, aho-
vá paradicsom- és paprikapalán-
tákat, illetve kis ajándékot vit-
tek az ovisoknak. Kevesen tud-
ják, de az óvodákban van lehe-

tőségük a gyerekeknek a kertész-
kedésre, és szívesen is foglalkoz-
nak vele. Nagy szeretettel fogad-
ták palántáikat a Baross Német 
Nemzetiségi, a Kékcinke, a Bo-
róka, a Kerekerdő és a Gézen-
gúz Óvodákban. A PBNÖ köszö-
nettel tartozik az óvodák dolgo-
zóinak és Toplak Anitának, akik 
segítették ezt a kezdeményezést. 
Öröm volt látni, hogy a gyere-
kek milyen lendülettel és öröm-
mel fogtak neki a kiskertek rend-
betételének és a palánták elülte-
tésének. 

Természetesen, a sok szor-
gos pici kezeknek szeretnék majd 
meghálálni a munkát, amit a pa-
lánták nevelésébe fektetnek, 
ezért a PBNÖ egy verseny kere-
tében megjutalmazza azt az óvo-
dát, amelyik a legtöbb fotót töl-
ti fel Facebook csoportukba, 
(„Pesterzsébeti Bolgár Nemzeti-
ségi Önkormányzat” csoport), il-
letve azt az ovis csoportot, ame-
lyik a kertészkedéshez, vagy a 
paradicsomhoz kapcsolódó leg-
szebb rajzokat készíti.

z.

Az ovisok is nevelik a paradicsompalántákat 

FELHÍVÁS

A Kossuth Társaság kéri a pesterzsébeti lakosokat, 
gyűjtőket, helytörténészeket, hogy segítsék a Társaság 

készülő kiállítását kiállítási anyagokkal.
A kiállítás címe: „Kossuth Lajos és a 

‚
48-asok 

emlékezete Pesterzsébet 150 évében.”            
Ha valaki gyűjt ebben a témában: az 1848-49-es honvéd 

telepesekről, az utcaneveinkben szereplő aradi vértanúkról, 
Kossuthfalva  történetéről, várunk kiállítható anyagot, 

illetve akár a témához tartozó meghívót, fotót, 
emléktárgyat, valamint régi, lehetőleg a XX. sz. elejéből, 

közepéből újságcikket várunk a kiállításba.
Várjuk a kerületi művészek 

régi és új alkotásait is a témában.
A kiállítási anyagokat 2020. szeptember 8-án délelőtt 10 

órától estig, vagy egyeztetett időpontban várjuk a Csili Ba-
ross utcai épületében a Muszély kiállító-teremben.

A kiállítás megnyitója 
2020. szeptember 11-én 17 órakor lesz.

     A kiállítás felelős rendezője a Kossuth Társaság. El-
érhetőség: Dr. Sturcz Zoltánné elnök 06-70/327-3928, 

sturczvilmavcitromail.hu, illetve a Facebookon.

MEGHÍVÓ

A Kossuth Társaság szeretettel meghívja Önt és ismerőseit

a „Kossuth Lajos és a 
‚
48-asok emlékezete 

Pesterzsébet 150 évében” 

kiállítás megnyitójára, 2020. szeptember 11-én (pénteken), 
17 órakor a Csili B épület Muszély Ágoston termébe.
A kiállítást megnyitja: Szabados Ákos polgármester.

A kiállítást alkotásaikkal és kiállítási tárgyakkal támogatják: a 
kerületi művészek, Pesterzsébet lakói, gyűjtői, helytörténé-

szei, a Csili klubjai és a Kossuth Társaság tagjai.
Közreműködik: 17 órakor Várhalmi András helytörténész elő-
adása a Vízvári teremben, és 17 óra 30 perctől a Muszély te-

remben hivatalos megnyitó.        
A kiállítást rendezték a Kossuth Társaság elnöke és tagjai. A 

kiállítás megtekintése díjtalan: 2020. szeptember 11-tól szep-
tember 22-ig.

Támogatók: Pesterzsébet Önkormányzata, Csili Művelődési 
Központ, Lajtha László AMI, Pesterzsébeti Múzeum
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A koronavírus-járvány első 
hullámát, úgy tűnik, átvészel-
tük, a szigorú korlátozások eny-
hülnek, látszólag minden visz-
szatérhet a rendes kerékvágás-
ba, és a veszélyhelyzetre már 
csak a maszkviselés emlékez-
tet. Mégis, az elmúlt időszak-
ban számos olyan tapasztalattal 
kellett megbirkóznunk, ame-
lyek miatt mégsem lesz minden 
teljesen olyan, mint a járvány 
előtt, és az újabb hullámok le-
hetősége is számos bizonytalan-
ságot hordoz. Milyen pszichés 
következményei lehetnek a vi-
lágjárványnak? Hogyan alakul 
az életünk ezután?

A veszélyhelyzet és a korláto-
zások időszaka alatt megemelke-
dett stressz szint, az egészségünk-
re irányuló fokozott figyelem, a 
mindennapi munkahelyi és csa-
ládi rutinok megváltozása mind 
alkalmazkodásra kényszerítettek 
bennünket. De nem csak az új-

donságokhoz kell hozzászok-
nunk: nagy változás lehet már 
önmagában az is, ha a koráb-
bi, járvány előtti rutinokat kezd-
jük el visszavezetni a hétközna-
pokba. Elkezdünk újra közösség-
be, munkába járni, személyesen 
is találkozunk a barátainkkal, ro-
konokkal. Nem meglepő, ha ez 
átmenetileg valamivel magasabb 
szociális szorongással, feszengés-
sel, a szokatlanság érzésével jár 
együtt.

A rendezvények, sportolási 
lehetőségek, színházi előadások, 

koncertek mind hasonló feszült-
séget jelenthetnek, ráadásul az 
önfeledtséget nehezíti, hogy sok 
helyen vezetnek be korlátozáso-
kat, új biztonsági előírásokat. Így 
a kikapcsolódás, rekreáció terü-
letén sem pontosan ugyanazt az 
élményt kapjuk vissza, mint ami-
ben a járvány előtt lehetett ré-
szünk. 

Az életvezetés érintésmentes, 
érintkezés nélküli alternatívái 
praktikus lehetőségeket jelente-
nek (pl. paypass/online fizetés, 
kontaktus nélküli házhozszállítás, 
digitális oktatás, otthoni munka-
végzés), és a mindennapokba be-
épülve sok apró, de összességében 
minőségi változást hozhatnak. Ez 
azonban azzal jár, hogy az életünk 
összes színterén megváltozó pro-
tokollokkal, eljárásrendekkel és 
az új rendszerekkel találkozunk 
– nemcsak a munka, de a magán-
élet területén is.

A világjárvány sokak számá-
ra olyan súlyosabb érzelmi és 

gazdasági nehézségeket is hoz-
hat, mint például az előre terve-
zett események félbeszakadása, 
kényszerű elhalasztása, a mun-
kahely megszűnése, egy család-
tag elvesztése.

A koronavírus-járvány ré-
vén mindenkit más formában, 
de veszteségélmények értek, a 
veszteség pedig gyászfolyamatot 
indít el, amire oda kell figyel-
ni. A járványt követően a stresz-
szes, depressziós tünetek is meg-
szaporodhatnak, amiket szintén 
érdemes feloldani, kezelni men-
tális egészségünk megőrzése ér-
dekében.

Amennyiben úgy érzi, hogy 
segítségre van szüksége, fordul-
jon bizalommal a Pesterzsébeti 
Egészségfejlesztési Iroda munka-
társaihoz!
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nő-
vérszálló, földszint
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu 
telefonszám: 06 1 289 62 12

Ha a gyermek otthon van, 
készítsünk neki szendvicset le-
hetőleg teljes kiőrlésű pékáru-
ból, amibe tehetünk sovány fel-
vágottat, sajtot. Összeállítha-
tunk különböző szendvicskré-
meket is, például túróból, zöld-
ségekből (karfiolból, gombából, 
cukkiniből) vagy éppen hüvelye-
sekből (lencséből, vörösbabból), 
amihez minden esetben tegyünk 
valamilyen friss zöldséget. Ha 
korábban készülnek el a szendvi-
csek és a szendvicskrémek, azo-
kat az elfogyasztásukig – élelmi-
szerbiztonsági okokból is – min-
denképpen tegyük a hűtőszek-
rénybe.

Fontos, hogy a reggelihez ad-
junk folyadékot is, vizet, tejet, 
teát, gyümölcs- vagy zöldséglevet.

A nagyobb gyerekek már ma-
guk is elkészíthetik reggelijüket, 
sőt egy-egy nap akár a család töb-
bi tagjának is. A szendvicsen kí-
vül csinálhatnak maguknak pél-
dául halas-zöldséges salátát, főtt 
tojást, tojásrántottát, sült virslit, 
palacsintát vagy gofrit.

Hiába van nyári szünet, ilyen-
kor sem maradhatnak ki az ét-
rendből a főtt ételek. Ha hét-
köznapokon nehézkesen oldha-
tó meg a főzés, érdemes hétvé-
gén többet készíteni, hogy né-
hány adagot lefagyasszunk. Ez-

zel nemcsak változatossá tehe-
tő az étrend, de azt is könnyeb-
ben tudjuk kontrollálni, hogy mit 
és mennyit eszik a gyer-
mek napközben.

Ne csak igyunk, 
együnk is folyadékot! 
A változatosság segít, 
hogy elegendő mennyi-
ségű legyen a folyadék-
bevitel. Érdemes tudni, 
nemcsak a folyadékok, 
de bizonyos szilárd éte-
lek víztartalma is jelen-
tős. A legtöbb zöldség 
és gyümölcs 80-95 szá-
zalék víztartalmú, va-
gyis éppen annyira ha-
tékonyak a folyadék-
pótlásban, mint a leve-
sek. Lédús többek közt 
a dinnye, az uborka, a 
szőlő, a barack, az alma, 
a körte, a paradicsom. 
A nagy melegben jól 
esnek az olyan desszer-
tek, mint a 75-85 száza-

lékos víztartalmú joghurt, vagy a 
fagylaltok, jégkrémek, amelyek-
nek szintén legalább 60 százalé-
ka víz, ám utóbbiaknál ne felejt-
sük el, hogy cukor-, illetve ener-
giatartalmuk is jelentős.

y.a.

Hogyan éljünk együtt a változásokkal?

Fontos a reggeli, hát még, ha egészséges
Bár a szünetben nem kell annyira korán kelni, lehetőség szerint ne 
hagyjuk, hogy a gyerek átaludja a reggeli idejét, hiszen ezzel a napi 
étkezési ritmusa megborul. Ráadásul a reggelinek kiemelt jelentő-
sége van többek között az elhízás megelőzésében, a 2-es típusú cu-
korbetegség kockázatának csökkentésében, valamint a kognitív fel-
adatok – tanulás, memória, figyelem, koncentráció – megfelelő vég-
rehajtásában – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége (MDOSZ). 
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Rátkay-Átlók Galéria

• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása

• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása

• Gaál Imre 
festőművész kiállítása

• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiál-

lítás

Gaál Imre Galéria

• Szabadtéri szoborkert

A Pesterzsébeti Múzeum Rátkay-Átlók Galériája 2020. július 1-jétől 
ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt.

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája 2020. július 28-ig zárva tart. 
Nyitás: 2020. július 29., szerda, 17 óra.

Megnyitó ünnepség: Keresztmetszet II. Válogatás a MAOE Dimenziók c. 
összművészeti kiállításának képzőművészeti és iparművészeti anyagából.

A Pesterzsébeti Múzeum kertjében Művészet a kertben címmel 
szabadtéri tárlat nyílt 2020. július 15-én.

Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat  10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Nyári ideiglenes nyitvatar-
tási időnk:
hétfő 12-18
kedd 10-16
szerda 12-18
csütörtök 12-18
péntek 10-16
szombat zárva

Július 22-ig korlátozott 
szolgáltatásokkal várjuk 
kedves Olvasóinkat:

• visszahozni lehet a köl-
csönzésben lévő könyveket
• előre megrendelt köny-
veket lehet kölcsönöz-
ni - portálunkon keresz-

tül (fszek.hu), e-mail-ben 
(fszek2002@fszek.hu) 
vagy személyesen lehet 
kérni a könyveket

Július 22-től terveink sze-
rint már a polcokon is le-
het válogatni, illetve hely-
ben használni a könyvtá-
rat, programokat azonban 
még nem tarthatunk.

Kérjük könyvtárunkban is 
használjanak maszkot!

További információk:
http://www.fszek.
hu/?article_hid=43720

Ideiglenes nyitvatartás:   
Hétfő:        14.00-18.00
Kedd:        10.00-14.00
Szerda:      14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek:      10.00-14.00

Kedves Olvasók! 

Örömmel tudatjuk, hogy 
könyvtárunk július 22-től 
-  ideiglenes nyitvatartással - 
ismét várja Olvasóit!  
Átmenetileg nem lesz mód a 
klubok működésére, rendez-
vényeken való részvételre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az újranyitás után várhatóan 
jelentős forgalom lesz, hosz-
szabb várakozási idővel. Ha 
ezt szeretné elkerülni, akkor 
személyes felkeresésével vár-
jon még néhány napot.

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár az újranyitást kö-
vetően a nyár folyamán 
könyvtáraiban nem tart szü-
netet.

Az olvasóink és munkatár-
saink biztonsága érdekében 
a fizikai távolságtartás szabá-
lyait a könyvtárakban is be 
kell tartani. Kérjük, hogy vi-
seljenek maszkot!

A délelőtti, 12 óráig tartó, 
idősávot minden könyvtá-
runkban elsősorban a 65 év 
feletti olvasóknak ajánljuk, 
de valamennyi korosztály a 
teljes nyitvatartási időben 
felkeresheti a könyvtárakat.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ. 
KÖNYVTÁRA

1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 

www.fszek.hu/biromihaly

FSZEK XX/4. SZ. FIÓKKÖNYVTÁR
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.

Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 
Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 

rendezvényeinket azzal, hogy beiratkoznak hozzánk!
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Nyáron nem csak a nap ká-
ros sugarai ellen kell védekez-
nünk, hiszen a strand, az uszo-
da rengeteg fertőzés okozója, 
forrása lehet.

Az úszó- és strandmedencék-
ben és környékükön, a napágya-
kon tanyázó gombás fertőzések 
veszélyeinek főként a nők és a kis-
gyermekek vannak kitéve. A leg-
jellemzőbb strandbetegség a kö-
römgomba, amelynek első tünetei 
a köröm besárgulása, berepedése. 
Ennek észlelésekor azonnal el kell 
kezdeni a kezelést, mielőtt a töb-
bi körömre is átterjed a fertőzés.

Főleg a gyerekeknél fordul 
elő az uszodaszemölcs, amely kis 

félgömbszerű, sokszor fekete kö-
zepű foltokkal, kitüremkedések-
kel jelentkezik.

Nem betegség, de későbbi 
fertőzés táptalaja lehet, ha a láb-
ujjak között berepedezik a bőr, 
amelyet az okozhat, ha nem tö-
röljük meg rendesen.

A strandon baktériumok 
is megtámadhatják a bőrt. 
A streptococcus, illetve a 
staphylococcus okozta ótvar leg-
inkább az arcon jelentkezik. 

Az élénkvörös, sárgás pörk-
kel fedett elváltozás gyorsan el-
terjed, a róla leváló plakkok 
rendkívül fertőzőek, antibioti-
kumokkal és krémekkel kell ke-
zelni.

A strandbetegségek megelő-
zésének egyik legjobb és legbiz-
tosabb módszere a papucs vise-

lése, még a sza-
unában is. Azo-
kon a helyeken 
pedig, ahová 
mások is ülhet-
nek, mindig te-
gyünk magunk 
alá törölközőt. 
Az úszás vagy a 
pancsolás után 
m i n d e n k é p -
pen zuhanyoz-
zunk le, majd 
töröljük száraz-
ra a bőrünket. 
Hatásosak a re-

cept nélkül kapható gombaelle-
nes hintőporok is.

Sz. A.

MOZAIK

Bár szakemberek azt mondják, az idei-
nél volt lényegesen nagyobb szúnyoginvázió, 
tény, hogy mostanában sokunk mindennap-
jait megkeserítik a szúnyogok.

A szúnyogcsípés tüneteinek enyhítésé-
re – a „körömmel keresztet vájunk a csípés-
be”-n kívül –  léteznek más házi praktikák is, 
amikkel érdemes kísérletezni.

Az egyik ilyen a jegelés, amire használha-
tunk jégkockát, vagy akár mirelit zöldborsót 
is, ugyanis bármelyik képes enyhíteni a viszke-
tésen, illetve ez esetleges duzzanatot is el tud-
ják tüntetni. Arra azonban figyeljünk, hogy 
egyiket se érintsük közvetlenül a bőrhöz, ha-
nem tekerjük be valamilyen anyagba, majd 
néhány percig hagyjuk az érintett területen.

Ha a csípés helyét petrezselyem-
mel dörzsöljük be, az gyorsan elmu-
lasztja a fájdalmat és a viszketést.

Megpróbálhatjuk a szúnyogcsípést 
öt percre forró vízbe áztatott fekete 
tea filterével kezelni, ugyanis a teá-
nak antibakteriális hatása van, a me-
leg pedig felszámolja a méregben ta-
lálható fehérjét. Hasonlóan hatásos 
– bár kevésbé jó illatú – a sérült bőr-
felület vöröshagymával való bedör-
zsölése is, a hagyma leve ugyanis szin-
tén csökkenti a gyulladást.

Bevethetjük a citrom levét is, 
mégpedig úgy, hogy egy szelet citromot seb-
tapasszal vagy kendővel rögzítünk néhány 

percre a csípés helyére, vagy az uborkát is, 
hasonló eljárással.

y.a.

A nagy hőségben az autósok 
egy része feszültebb és türelmet-
lenebb az utakon, aminek élet-
tani okai vannak. A nagy meleg-
ben a szív gyorsabban ver, emiatt 
fokozódik az izzadás és a stressz. 
A vérnyomás csökken, ennek 
következményeként gyengül a 
koncentráció, lankad a figyelem.

Közlekedésbiztonsági szak-
emberek azt tanácsolják, hogy 
érdemes odafigyelni ezekre a je-
lekre, és ha bármelyiket is észlel-
jük, álljunk meg akár többször is, 
frissítsük fel magunkat. Ha min-
denképpen vezetnünk kell a ká-
nikulában, haladjunk az átlagos-
nál kissé lassabban, a szokásos-
nál nagyobb követési távolságot 
betartva.

A hőség ellen jó megoldást 
jelenthet a klíma, ám nem meg-
felelő használatával csak ártunk 
magunknak és a velünk utazók-
nak. Az utastérben a külső hő-
mérsékletnél maximum 8-10 

fokkal legyen hidegebb, ennél 
nagyobb különbség megterhe-
li a szervezetet, és számos be-
tegség okozója lehet. Csakúgy, 
mint a légkondicionáló beren-
dezés nem megfelelő állapota. A 
légkondi tisztítását az erre sza-
kosodott műhelyek mellett mi 
magunk is elvégezhetjük, au-
tós szaküzletben kapható tisztí-
tó spray segítségével.

Nyáron sokan szenvednek al-
lergiás megbetegedéstől. Az al-
lergia elleni gyógyszerek álta-
lában nyugtató hatásúak, ezért 
szedésüket mindig beszéljük meg 
a háziorvossal, és mindig olvas-
sunk utána a mellékhatásaik-
nak, utóhatásaiknak. Ha a leírás 
fáradtságra, figyelmetlenségre, 
vagy más, vezetés közben fellé-
pő veszélyre figyelmeztet, akkor 
ezek szedése mellett tilos vezet-
ni – hívják fel a figyelmet a szak-
emberek.

Sz. A.

Strand és betegségek Autózni kánikulában

Szúnyogcsípés ellen
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Az augusztus a kiskerttulajdonosok egyik legkedve-
sebb hónapja, minden zöldell és virágzik, nem utolsó-
sorban pedig jó meleg van. Kreativitásunkat is ilyen-
kor használhatjuk ki a legjobban, hiszen ültethetünk, 
metszhetünk, befőzhetünk.

Ahhoz, hogy jövőre is szépen fejlődjenek növénye-
ink, elengedhetetlen a rendszeres és alapos öntözés, 
amennyiben – ahogy általában ebben a hónapban len-
ni szokott – szárazság van.

Aki teheti, annak érdemes beszereznie kerti öntöző-
rendszert, ami leveszi a terhet a vállunkról, spórolni pe-
dig az esővíz hordóba, dézsába való gyűjtésével tudunk.

A gyomlálás sokak számára nemszeretem feladat, 
de nem érdemes kikerülni. A nem kívánatos növények 
nemcsak csúfítják az összképet, de létfontosságú ned-
vességet és ásványi anyagokat is elvonnak a talajból.

Szintén fontos az elhervadt virágok eltávolítása, az 
elszáradt levelek visszametszése, ami újabb és több vi-
rágzásra ösztönzik növényeinket.

Az elvirágzott évelő növényeket most ültethetjük 
át, így őszig be tudnak gyökeresedni. Átültetéskor tő-
osztással szaporíthatjuk a muskátlit, a hibiszkuszt, a le-
andert vagy a fuksziát, amit most dugványozhatunk a 
legeredményesebben. Az összes őszi virágzású növény 
hagymáit most kell kiültetni, sőt akár az első tavaszi 
hagymákat is, mint a tulipán, nárcisz, nőszirom és a 
sárfány.           d.r.

Öntözés és gyomlálás
ZÖLDSAROK GASZTRONÓMIA

AJÁNLÓ

Nagyon ritka, hogy egy 
sorozatnak, ami ráadá-
sul nem 2-3, hanem ed-
dig 6 megjelent részből 
áll, minden egyes könyve 
nemcsak hogy olvasható, 
hanem lebilincselő.

Ilyen unikum Lucinda 
Riley A hét nővér soro-
zata, amelyből hat, Genf-
ben nevelkedett, a világ 
különböző tájairól csecse-
mőként örökbe fogadott 
lánytestvér történetét is-
merhetjük meg. Apjuk, 
a különc milliárdos vég-
rendeletében vér szerin-
ti családjuk felkutatásá-
ra buzdítja a lányokat, és 
ehhez mindegyiknek ad 

némi segítséget, kiindu-
lópontot.

Minden egyes regény 
egy-egy nővér története, 
mindegyikben különle-
ges időutazást tehetünk 
Brazíliától kezdve Ke-
nyáig. A folytatásokban 
megjelennek a korábban 
megismert szereplők, így 
jelenjükről is tudomást 
szerezhetünk. Ami pe-
dig közös az összes regény-
ben: a titok, amire eddig 
nem derült fény, hogyan 
is halt meg az apjuk, a sej-
tés, hogy talán nem is halt 
meg, valamint az is nagy 
kérdés, hogy a 7 részes so-
rozat utolsó könyve miről, 

kiről fog szólni, hiszen a 
nővérek hatan vannak…

(A sorozat könyvei 
sorrendben: A hét nővér, 
Viharnővér, Árnyéknő-
vér, Gyöngynővér, Hold-
nővér, Napnővér).

y-s-

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és 
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsó-
sorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez 
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagy-
ja szívesen megeszik.

Lázár ezúttal a hidegen és melegen egyaránt fo-
gyasztható padlizsános sült tészta receptjét osztja meg 
olvasóinkkal, ami szerinte krémsajttal teljesen összeke-
verve a legfinomabb.

Hozzávalók:
150 g levesbetét tészták vegyesen, 2 darab közepes 

méretű padlizsán, 1 evőkanál só a padlizsánszeletek 
sózásához, 0,5 dl + 5 evőkanál olívaolaj, 70 g pirított 
sós földimogyoró, fél gerezd fokhagyma, 1 csipet törött 
bors, 100 g mascarpone, 1 szál friss rozmaring.

Elkészítés:
Bő sós, lobogó, forró vízben kifőzzük a tésztákat. 

Ezután leszűrjük, majd átmosás nélkül félretesszük. A 
padlizsánt hosszában félbevágjuk, majd keresztben vé-
kony szeleteket vágunk belőle. Besózzuk, majd fél de-
ciliter olívaolajjal összeforgatjuk. Alaposan elkever-
jük, majd 10 percet állni hagyjuk. Felforrósított ser-
penyőben 5 evőkanál olívaolajon szép pirosra sütjük 
a padlizsánszeletek mindkét oldalát, majd kivesszük 
a szeleteket a serpenyőből és félrerakjuk. A vissza-
maradt olajban jó alaposan, folyamatosan kevergetve 
barnára pirítjuk a kifőtt, lecsöpögtetett tésztát, majd hozzáadjuk a pirított, tisztított 
földimogyorót, a törött borsot, a megpirított és félretett padlizsánt, a fél gerezd zú-
zott fokhagymát, ezután alaposan összekeverjük, összerázzuk. Forrón tálaljuk, tete-
jére friss rozmaringot és mascarponét teszünk, ez utóbbit jól belekeverjük az ételbe.

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

Lázár Chef kedvenc receptjei

A hét nővér

PESTERZSÉBET

Padlizsános 
sült tészta
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Június 26-án került sor a XX. 
kerületi Gyulai István Általá-
nos Iskolában szeptemberben 
induló V. birkózó és fitness 
sportosztály tanulóinak avató 
ünnepségére.

Az ünnepségen a leen-
dő sportosztályos tanulók szü-
lei, az ESMTK Birkózó Szak-
osztály versenyzői és edzői mel-
lett tiszteletét tette Kovács Esz-
ter és Nemes László alpolgármes-
terek, Nemesné Németh Judit, 
Fekete Katalin, Kellner Kata-
lin, Nagy Lászlóné, Somodi Klá-
ra, Csaszny Márton, Ettvel Zol-
tán Jenő, Juhák Tamás István és 
Szőnyi Attila képviselők. 

Jelen volt Lernyei Ákos, a 
sportosztálynak helyet adó iskola 
intézményvezetője, Együdné Sze-
gedi Andrea mesterpedagógus, 
Kaizinger Ágnes és Zolcsák Éva 
sportosztályos tanárnők, valamint 
az ötödik sportosztály két tanító-
ja, Boros Jolán és Salga Kristóf.

A Magyar Birkózó Szövetsé-
get Bácsi Péter szakmai igazga-
tó képviselte, valamint tisztele-
tét tette az ünnepségen Növé-
nyi Norbert olimpiai bajnok bir-
kózó is. 

Losonczi Ottó, a Birkózó 
Szakosztály elnökének beszéde 
után Nemes László, valamint Bá-
csi Péter és Növényi Norbert kö-
szöntötte a sportosztályosokat, 
majd látványos bemutatóknak 
lehettek szemtanúi a megjelent 
vendégek, amelyeket az ESMTK 
Fitness Szakosztály versenyzői 
mutattak be.

A sportosztályosok avatá-
sa előtt Fajt Georgina és Sző-
ke Alex kadet Európa- és világ-
bajok, junior Európa-bajnok bir-
kózó köszöntötte a gyereke-
ket, majd elhangzott az esküté-
tel, melyet Szőke Alex mondott 
el. Először a lányok, majd a fiúk 
avatására került sor, akik egye-
sével, az ESMTK Birkózó, vala-
mint Fitness Szakosztály zászlajá-
nál megerősítették az esküjüket, 
majd átvették az avató ünnepség-
re készített érmeket és pólókat.

Az ünnepség folytatásaként 
újabb látványos produkciók-
nak lehettek szemtanúi a nézők, 
majd zárásként az ifjú birkózók 
és a fitness-es lányok mutatták 
be gyakorlataikat a közönségnek, 
amelyet vastaps kísért végig.

A leendő sportosztályos tanu-
lókon kívül Losonczi Ottó kö-

szöntötte Kaizinger Ág-
nest, Balogh Ferencet, 
Julian Xique Gonzalest, 
Kliment Lászlót, Nagy 
Józsefet és Mertse Ádá-

mot, akik nagy szerepet vállal-
tak a sportosztályosok kiválasz-
tásában és eddigi felkészítésében, 
valamint a jövőben is ők fogják 

terelgetni a gyerekek útjait. Kö-
szöntötte Boros Jolán és Salga 
Kristóf tanítókat, leendő osztály-

főnököket, valamint megköszön-
te az eddigi munkáját Póth Mari-
annak, aki a fitnesses lányok fel-
készítésében vállalt szerepet.
Az 1. s fitness sportosztály név-
sora:
Báder Lilla Sára
Del-Giacco Lina
Snoj Hanna

Stark Dalma Judit
Müllner Linda
Az 1. s birkózó sportosztály név-
sora:
Bagoly Benett
Bogárdi Barnabás
Hinkel János
Hluskó Ferenc András
Kerber Nimród Álmos
Kovács Bálint
Litauszki Zsolt
Mészáros György Levente
Molnár Hunor
Ramyar Daryan Krisztián
Sebestyén Dániel
Sima George
Somogyi Alma
Szatmári Ádám
Vadasi Zoltán
Varga Dániel Máté

Felavatták a leendő birkózó és fitness sportosztályosokat
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Több mint három hónapos 
kényszerszünet – eleinte online 

és otthoni, majd május elejétől 
kiscsoportos edzések – után má-
jus végétől június 12-éig rendes 
edzéseken vett részt az ESMTK 
NB III-as labdarúgó csapata. Ez-
után kaptak egy kis pihenőt, és 
június 22-én kezdték a felkészü-
lést a 2020/21-es bajnoki évadra.

Az őszi forduló várhatóan au-
gusztus első hétvégéjén kezdődik, 

ehhez igazodva kezdték a mun-
kát a piros-fehérek Turi Zoltán 

vezetőedző irányításával. Amint 
Harót Jánostól, az ESMTK elnö-
kétől megtudtuk, egyelőre egy já-
tékos távozik biztosan a klubtól. 
– Despotovic Vanja munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt nem tud-
ja vállalni a mindennapos edzé-
seket, ezért alacsonyabb osztály-
ban folytatja pályafutását. Ez idá-
ig egy játékos érkezett a csapat-

hoz, a Ferencvárosban és a Hon-
védban nevelkedett Fehér Imre 
a kispestiek második csapatától 
igazolt át. A huszonhárom éves 
futballista belső védőként és vé-
dekező középpályásként is hasz-
nára lehet az ESMTK-nak. Fia-
tal, motiválható csapatunk van, 
így nem tervezünk jelentősebb 
változtatásokat – mondta a klub-
elnök.

Az ESMTK, a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan, 7 fel-
készülési mérkőzést tervezett a 
bajnokság rajtjáig. Az elsőre júli-
us 4-én került sor az Ady Endre 
utcai pályán, ahol a szintén har-
madosztályú III. kerületi TVE 
csapatát fogadták. 

A mérkőzés 0:0-ás döntetlen-
nel zárult.

s.z.

Újra pattog a labda az Ady pályán

FOTÓK: FACEBOOK/ESMTK SZURKOLÓINAK ÉS SZIMPATIZÁNSAINAK BARÁTI KÖRE
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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

ÉRTELMISÉGI PÁR kedvező életjá-
radékot fizet nyugdíjas személynek 
a lakásáért, odaköltözés nélkül. Tel.: 
0620/260 67 06

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

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

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

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

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régisé-

geket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 
061/266 41 54, Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19

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

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pester-
zsébet központjában, korszerű tech-
nikával, minőségi alapanyagokkal. 
Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 12 10

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 készíté-
sét, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! 06 20/980 39 57

INGATLAN

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

Tisztában van a 
szívinfarktus, szélütés 

veszélyeivel?
Műszeres érszűkület-

mérés, 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

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2020. szeptember 3-án 

jelenik meg, hirdetésfelvétel kizárólag e-mail-ben: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Hirdessen a  Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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