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Az ülésen letette esküjét Buc-
Horváth Gabriella, akit Rábel 
Krisztina Ildikó lemondott kép-
viselő helyére delegált a Fidesz 
frakciója.

* * *
Egyhangúan támogatta a kép-

viselő-testület az egykori Óno-
di utcai általános iskola épüle-
tének hasznosítására kiírt pá-
lyázaton nyertes oktatási intéz-
ménnyel való szerződéskötést. A 

képviselők döntése értelmében 
az önkormányzat a KONTIKI-
Szakképző Szakképzés Szervezé-
si Nonprofit Kiemelkedően Köz-
hasznú Zrt.-nek öt évre – 2025. 
augusztus 31-ig – adja bérbe az 
ingatlant. A nyertes pályázó az 
épület felújítása után az intéz-
ményben oktatási, iskolai, köz-
művelődési tevékenységet fog 
folytatni.

* * *

Szintén egyhangúan, de na-
gyobb vita után fogadta el a tes-
tület a Duna-parti sétány egy sza-
kaszának kivitelezését. Mivel a 
Fővárosi Önkormányzat az ere-
deti pályázatban szereplő összeg-

nél kevesebb forrást biztosít a sé-
tány megépítésére, azt Pesterzsé-
bet Önkormányzata nem tudja 
teljes hosszában, a Gubacsi-híd 
és a soroksári kerülethatár között 
megépíteni.                   y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

A „Doktor bácsi”, ahogy min-
denki ismerte nálunk, 1927. ja-
nuár 31-én született Erzsébeten. 
Az Attila utcai általános iskolába 
járt, majd a Kossuth Lajos Gim-
náziumban érettségizett és a Páz-
mány Péter Tudományegyete-
men szerzett orvosi diplomát. 

Egész életét a kerületi gyere-
kek és szüleik szolgálatának szen-
telte, csecsemő- és gyermek-
gyógyászként olyan gyerekek jár-
tak hozzá rendelésre, akiknek a 
nagyszüleit még ő segítette vi-
lágra. 

1951-ben a XX. kerületi Ta-
nács Gyermekkórházában ka-
pott segédorvosi állást, majd az 
ezt követő 38 év alatt a ranglét-
ra összes fokát bejárta, beleért-
ve az adjunktusi, az osztályve-
zetői és a főorvosi pozíciókat is. 
1988-ban a kórház igazgatója-

ként ment nyugdíjba. 
A Baba utcai szülészet 
és az Atra-gyár hetes 
bölcsődéje is az ellá-
tási területéhez tarto-
zott, így akkoriban a 
kerületi gyerekek szin-
te mindegyike hozzá 
került valamilyen mó-
don. 

A kerületért vég-
zett fáradhatatlan 
munkája eredménye-
ként 2004-ben Pester-
zsébet díszpolgára cí-
met kapott, a 65 éven 
átívelő sikeres és érté-
kes szakmai munkáját 
a Semmelweis Egye-

tem 2016-ban Vasdiplomával is-
merte el. 

Dr. Kápolnási Józsefet Pester-
zsébet Önkormányzata saját ha-
lottjának tekinti, augusztus 8-án  
a Pesterzsébeti temetőben vet-
tünk végső búcsút tőle.

Dr. Kápolnási József emlékére

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, az építmény-
adó és a telekadó 2020. II. félévben esedékes összegének befize-
tési határideje:

2020. szeptember 15-e.

Az önkormányzati adókról 2020. márciusban az egyenlegértesí-
tő mellett a II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 

Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tarta-
nak igényt, kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek szemé-
lyesen (fszt/25.), vagy telefonon (helyi építmény- és telekadó: 
283-0640/1250, 1251, talajterhelési díj: 283-0640/1254, 1425, 
gépjárműadó:283-0640/1257, 1258) megkeresni. A határidőt 
követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, ezért 
kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus ügy-
intézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) be-
kezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet és 
egyéni vállalkozó 2018.01.01-től 
elektronikus ügyintézésre kötelezett.
Ügyet intézni és kapcsolatot tartani azAdócsoporttalaz 
E-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 
keresztül tudnak. 
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a fenti portálon lehetőségük 
van Ügyfélkapus bejelentkezést követően egyéni számlájuk 
online megtekintésére, és a bankkártyával történő fizetés is le-
hetséges. (Adóegyenleg lekérdezés menüpont)
Önkormányzati adóhatóságunk minden gazdálkodó szervezet-
nek és az egyéni vállalkozónak is kizárólag a Cégkapura küldi 
meg az általa hozott hivatalos iratokat! 

Hivatalunk elektronikus elérhetőségei a következők:
• E-Önkormányzat Portál: Budapest XX.
• Hivatali kapu: Krid szám: 607035326, rövidített név: 
BP20KERPMH
• E-papír: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkor-
mányzat (csak magánszemélyek részére)

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Adócsoportja

2020. szeptember 17-én (csütörtök) 17 órakor, 
a CSILI Művelődési Ház Vízvári László termében

(1201 Budapest, Baross utca 55.)

KÖZMEGHALLGATÁS
lesz.

A képviselő-testület évente egy közmeghallgatást tart, amelyen 
a helyi lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

A hozzászólási szándékot az erre a célra szolgáló 
„Hozzászólási kártya” kitöltésével lehet jelezni, amelyet 

a hivatal munkatársai helyben szolgáltatnak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel tisztelettel kérem, 
hogy az eseményen résztvevők viseljenek orrot és szájat 

eltakaró arcvédő eszközt, és ügyeljenek a távolságtartásra. 
Együttműködésüket és odafigyelésüket előre is köszönöm!

dr. Demjanovich Orsolya jegyző

Augusztus 13-án a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, 
melyen négy napirendi pont szerepelt. 

Városházi napló
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– Hogyan értékeli a mögöt-
tünk álló időszakot?

– Viharos nyár volt az idei. 
Mindenféle értelemben. Nem-
csak az özönvízszerű esőzések-
re gondolok, amelyek elöntöt-
ték az országot – kaptunk belő-
le mi is Pesterzsébeten –, de arra 
is. Ma már saját szemünkkel lát-
hatjuk, hogy a környezetvédők-
nek – tudósoknak és aktivisták-
nak – igazuk volt akkor, amikor 
azt mondták, hogy valami alap-
vető és gyors változás történik 
körülöttünk, valami világméretű 
átalakulás. Nagyon fontos, hogy 
minél többen minél többet tud-
junk erről, és amit lehet, tegyünk 
együtt, közösen.

Másrészről itt van velünk ez a 
nyavalyás vírusjárvány. Megvál-
toztak a hétköznapjaink, a meg-
szokott életrendünk. Megköszön-
tem és most ismét megköszönöm 
a pesterzsébetieknek az eddigi fe-
gyelmezettséget, a kitartást, és 
erre kérek mindenkit a további-
akban is, mert még nincs vége!

Mindannyiunkban ott van a 
feszültség. Ilyet mi, a saját éle-
tünkben még nem éltünk meg. 
Egyént, családot, közösséget egy-
aránt példa nélküli helyzet elé 
állít, a munkában éppúgy, mint 
a magánéletben. A mi kerüle-
tünk eddig jól vizsgázott. Pol-
gármester, önkormányzati testü-
let, képviselők, civilek sokat tet-
tek és tesznek. Sok adományról 
és sok közösségi munkáról tu-
dok. Őszinte köszönet mindenki-
nek, aki tett mások egészségéért.

Rengeteg ember majd’ a vég-
kimerülésig dolgozott, dolgozik. 
Főként a kijárási korlátozás idő-
szaka volt feszült. Orvosok, ápo-
lók, szociális munkások, eladók, 
tanárok és mindenki más, akik 
nélkül tényleg minden értelem-
ben megállt volna az élet. Én 
– eredeti foglalkozásomnál fog-

va – az oktatás ügyét ismerem a 
legjobban. Rendkívül nehéz idő-
szak ez, diáknak, tanárnak szülő-
nek egyaránt. Idegileg is megter-
helő. A szülők, nagyszülők min-
den nap életközelből láthatták, 
milyen mennyiségű tananyagot 
kell elsajátítani a gyermekeknek 
egy olyan világban, amikor a tu-
dás megszerzése és alkalmazása 
teljesen átalakul. Nincs ez így jól!

– Mi a véleménye a hagyo-
mányos iskolakezdésről?

– Egyetértek azzal a véle-
ménnyel, hogy szeptembertől a 
diákoknak vissza kellett térniük 
az iskolákba, a tanároknak a ka-
tedrára kellett állniuk ismét. Na-
gyon kemény menet. Lássuk be, 
ez azt jelenti, hogy mintegy más-
fél millió magyar ember, akik az 
elmúlt félévben nem találkoztak 
rendszeresen, most egyik nap-
ról a másikra szinte órányi pon-
tossággal ugyanazt teszik: iskolá-
ba mennek, közlekednek, együtt 
vannak az oktatási épületekben, 
majd hazatérnek. Millió és millió 
személyes kontaktus. Én őszin-
tén bízom a pedagógus közössé-
gekben, de nyilván van számos 
olyan feladat, amit országos szin-
ten kell megszervezni. Na, ott 
már fenntartásaim vannak. Nyil-
ván mindenki azt akarja, hogy 
minél problémamentesebben 
menjen minden, csak hát a mára 
kialakított oktatásirányítás az én 
megítélésem szerint bizony gyen-
ge lábakon áll. Hogy egyértelmű 
legyek: az iskolák, az iskolaigaz-
gatók, a pedagógusok szakmai 
szabadságának elvétele – mert a 
valóságban ez történt – ellenté-
tes azzal, ami az én felfogásom. 
Én jobban bízom a pedagógus-
ban, mint a mindenható intéz-
ményben. Mindemellett most az 
a legfontosabb, a tanévet úgy si-
kerüljön beindítani, hogy ne le-
gyen baj, egykori egyetemi okta-

tóként meg koráb-
bi oktatási minisz-
terként is minden 
tapasztalatommal 
és javaslataimmal 
ezt kívánom segí-
teni.

– Hogyan vé-
lekedik az ország-
gyűlési képviselő 
és az önkormány-
zati testület kö-
zötti együttmű-
ködésről?

– Erről nekem 
régóta ugyanaz és 
egyértelmű a vé-
leményem. Azzal 
kell együtt dolgoz-
ni, akiket megválasztottak a pest-
erzsébetiek. Az más kérdés, hogy 
az önkormányzati választások ide-
jén mindent megtettem azért, 
hogy a kerületünkben az ellenzék 
a legjobb eredményt érje el. 12 
körzetből 12-t nyertünk meg. Per-
sze az ellenzék különböző pártjai, 
frakciói között el kell sajátítani az 
együttműködés hétköznapjainak 
rutinját. Nem könnyű dolog ez, 
pontosan tudom. De számomra az 
is világos, hogy a választók legfon-
tosabb üzenete az, a legközelebbi 
országgyűlési választásokon min-
den körzetben egy közös ellenzéki 
jelölt, közös lista, közös miniszter-
elnök-jelölt legyen. Azon leszek, 
hogy ez így legyen helyben is, meg 
országosan is. Én készen állok.

– A nyár egyik fontos esemé-
nye volt, hogy az Európai Unió 
miniszterelnöki tanácsa elfo-
gadta a gazdaság talpra állítását 
célzó csomagot. Ebből mennyi 
jut nekünk?

– A csomagból Magyarország 
is őrült mennyiségű pénzhez jut. 
Szükség is lesz rá. Azért azt ér-
demes tudni, hogy ez a pénz 
– leegyszerűsítve mondom – az 
Európai Unió és elődintézmé-
nyei évtizedek alatt felhalmo-
zott biztonsági tartalékából van. 
Mindig lehet bírálni minden in-
tézményt, de az legyen világos 
és egyértelmű már csak ebből az 
esetből is, hogy hazánknak min-
den kritika ellenére igenis elő-
nyös, hogy az Unió tagjai va-
gyunk. Magyarok és európai-

ak vagyunk – így együtt, egymás 
mellett.

– Magánéletére milyen ha-
tással volt a mögöttünk álló 
időszak?

– Nyilván a személyes élete-
met is befolyásolja mindaz, ami 
történik.  A nyár elején eltemet-
tünk két nagyszerű pesterzsébe-
tit. Egy fiatal, remek tehetségű 
élsportolót, Tóth Bendegúzt, az 
ESMTK válogatott versenyző-
jét. Majd néhány hétre rá kerü-
letünk díszpolgárát, nekem párt-
társamat, Karakas Jánost, aki 
minden előzmény nélkül, hirte-
len ment el. Megütött mindkét 
eset. Össze kellett szednem ma-
gam, hogy el tudjam mondani a 
két temetési búcsúztatót. Most, 
egy jó idő elteltével is fáj.

A családban az év elejétől fog-
va ünnepre készültünk. A nagyob-
bik fiunk augusztusban harminc 
éves lett. A feleségemmel min-
denfélét terveztünk, szerveztünk, 
aztán beütött ez az átkozott jár-
vány. A fiunk messze él. A magyar 
után Japánban, japánul szerez-
te meg a második diplomáját, és 
gyorsan munkát is kínáltak neki. 
Persze azt reméltük, hogy a kerek 
születésnap alkalmából láthatjuk 
egymást. Hát ebből nem lett sem-
mi. Hiszem, hogy mielőbb pótol-
hatjuk. Ezzel együtt mindenkinek 
azt kívánom, hogy óvja és védje a 
szeretteit, és hogy mi is itt Pester-
zsébeten meg mindenütt máshol 
mielőbb túl legyünk ezen a nem 
könnyű időszakon.     d.r.

„A mi kerületünk eddig jól vizsgázott”
Akik követték az elmúlt hónapok eseményeit, jól tudják, hogy az 
Országgyűlés mindvégig – a kijárási korlátozások ideje alatt – is 
ülésezett. Dr. Hiller István képviselte Pesterzsébetet és Kispestet, 
az Országgyűlés alelnökeként elnökölte az üléseket, és a nyilvá-
nosság előtt is számos javaslatot tett a Házon belül és azon kívül, 
sajtóban, televíziós interjúkban. Pesterzsébet országgyűlési képvi-
selőjével a mögöttünk álló hónapokról és a tanévkezdésről beszél-
gettünk.
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Az új kenyér ökumenikus 
megszentelése után a családoké 
volt a Kosuti, mint oly sok éve 
mindig az augusztus 20-ai ünne-
pen. Bár a megannyi megszokott 
program, vendéglátóhely, őster-
melő, játszóház most nem jelent 
meg teljes számban, hiszen a ko-
ronavírus-járvány két hulláma 
közti óvatosság ezt követelte.

Változatosságban azonban így 
sem akadt hiány, azaz kóstolhat-
tunk házi készítésű sajtokat, füs-
tölt disznóságokat, lacipecsenyét.

A családi program szintén a 
megszokotthoz hasonló kíná-
lattal hívogatott. A nagy meleg 
ugyan dél és kettő között meg-
ritkította az érdeklődőket, Krisz 
Rudi fellépése visszacsalogatta 
őket a színpad elé.

A gyerekeket körhinta, kisva-
sút, lufihajtogatás és hagyomány-
őrző kézműves játszóház várta.

A fő programokat biztosí-
tó színpad minden műfajból vá-
logatott a dzsessztől a filmzené-
ken át az operettig. Nem feled-
keztek meg a kicsikről sem, aki-
ket a Tücsök zenekar szórakoz-
tatott. Az elmaradhatatlan ope-

rettről a Csili Kokas László Zenés 
Színkörének névadója és veze-
tője, Kokas László és Király Va-
léria gondoskodtak.

Azután Jó ebédhez szólt a nóta 
Ifjú Vajda Gyula és zenekara tol-
mácsolásában. Majd igazi cseme-
ge következett, a Melodika Pro-
jekt. A trió klasszikus komoly-
zenei szerzők közismert darabjai 
adta elő rendhagyó hangszerelés-
ben és feldolgozásban, más zenei 
stílusokkal összekapcsolva.

A „Szenesnek áll a világ” mű-
sor Szenes Iván örökzöldjeit kí-
nálta Nagyváradi Erzsébet szín-
művész és férje,Vasicsek János 
„Öcsi”, a rock and roll doktor.

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának rézfúvós és 
ütős hallgatóiból alakult PTE 
Brass Band a népszerű szerb fú-
vós bandákhoz hasonló fergete-
ges hangulatot varázsolt a térre.

Végezetül a rendkívül szín-
vonalas programot a pesterzsé-
beti Coda Nostra Big Band zár-
ta, akik még a karantén előtt ad-
hattak kivételes 10. születésnapi 
koncertet a Csiliben.

DIA

Fergeteges családi nap a Kosutiban
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Az új kenyér szentelését meg-
előzően Szabados Ákos polgár-
mester köszöntötte az egybegyűl-
teket. Az államalapítással kapcso-
latban a következőket mondta:

– Az örökség, ami rábízatott 
erre a nemzetre, örök életre szól, 
és kötelességet, nem csupán le-
hetőséget jelent valamennyiünk 
számára.

Mint fogalmazott: az állam-
alapítás lehetőség volt a nemzet-
állam létrehozására, a magyarság 
megmaradására.

– Kötelesség egybetartani ezt 
a nemzetet, megőrizni kultúráját, 
identitását. Teremtsünk egymás 
között olyan közösséget, amely a 
nemzet érdekeinek egészét szol-

gálja – emelte ki 
a polgármester, 
hozzátéve: száz 
évvel Trianon 
után ezt a kö-
telességet külö-
nösen fontos ki-
hangsúlyozni.

– A százéves 
évforduló az ösz-
szetartozás évévé 
tette 2020-at, va-
lamennyi magyar 

közös ünnepévé országhatáron 
belül és kívül. Ennek az esztendő-
nek különös nehézségét a járvány 
adta, és bizonyítottuk, hogy kö-
zösségünk a képviselő-testülettel 
együtt mindent megtett a károk 
minimalizálására. Ugyan ez nem 
tűnik történelmi léptékű feladat-
nak, azonban én mégis úgy vélem, 
hogy az, mert a történelem lapjain 
majd azt jegyzik le: helytálltunk – 
fogalmazott a polgármester.

Czap Zsolt, az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Főplébánia plé-
bánosa a Szent István napi ol-
vasmányt, a Hegyi beszéd zárá-
sát olvasta fel, majd elmesélte: 
Nyergesújfalun, a Duna mellett 
nőtt fel, a gát tetején álló házuk-

ban. Barátaival sokszor építettek 
a Duna-parton homokvárat, ami 
addig állt, amíg egy arra haladó 
hajó hullámai el nem mosták. 
Ugyanakkor a gáton a kőházuk a 
mai napig áll, bármilyen nagy ár-
víz is jött.

– Egy országot szintén lehet 
szikla alapra építeni, családokat 
úgyszintén, akár csak saját sor-
sunkat, de lehet mindezeket ho-
mokra is építeni. A választás raj-
tunk áll. Jézus azt kéri, hallgas-
sunk rá, higgyünk benne, hittel 
éljük az életünket – így a plébá-
nos, emlékeztetve: Szent István 
sziklára építette Magyarországot. 
Sok nép, sok nyelv pedig eltűnt 
abból a korból, mi azonban ezer 
évvel később még mindig magya-
rul beszélünk.

– Látott-e már valaki igazi 
csodát, nem olyat, mint a televí-
ziós kuruzslóké? – tette fel a kér-
dést Blatniczky Já-
nos, a Pesterzsé-
beti Evangélikus 
Gyülekezet lelké-
sze. – A csoda ál-
talunk nem meg-
magyarázható je-
lenség, aminek ta-
núi vagyunk, és 
tudjuk, hogy Isten 
cselekedte. Egy 
ember élete cso-

da, akkor mit mondjon egy egész 
nemzetére? Több mint ezer év 
után augusztus 20-án bizonyságot 
teszünk az egész világ előtt, hogy 
Isten szeret bennünket, létünk 
bizonyság Isten létére.

Börzsönyi János, a Szabótele-
pi Református Gyülekezet lelki 
vezetője Rút könyvéből olvasott 
fel, majd emlékeztetett: – Az Ige 
szavai szerint megesik, hogy a ke-
nyér botját eltöri az Isten. A jár-
vány alatt a világ sok helyén ki-
fosztották az üzleteket, nálunk 
is. Ha egy nagyvárosban eltöri az 
Isten a kenyér botját, két hétig 
nem látunk a polcokon kenyeret.

A Miatyánk közös elimádko-
zása után Czap Zsolt megáldot-
ta az új kenyeret, majd Katona 
Béla, Pesterzsébeti Baptista Gyü-
lekezet lelkipásztora kért áldást 
minden jelenlévőre és a magyar-
ságra.                D. A.

A koronavírus-járvány mi-
att a korábbi években megszo-
kottnál később és más helyszí-
nen adták át a  Környezetvédel-
mi és Városfejlesztési Bizottság 
által kiírt, „Élhetőbb, tisztább, 

zöldebb Pesterzsébetért” környe-
zetszépítő verseny díjait. Az ün-
nepséget július 31-én, pénteken 
tartották a Városháza előtt, ahol 
Nemes László alpolgármester kö-
szöntője után Mach Péter, a Kör-

nyezetvédelmi és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke értékelte a beér-
kezett pályázatokat.
A díjazottak: 
Kertes házak tulajdonosai ka-
tegória:
II. helyezés:
Nagy Lajos, a Mikszáth u. 38/B 
sz. alatti kertes ház lakosa,
Kovács Szilvia, a Köztemető u. 
57. sz. alatti kertes ház lakosa, 
Jakab Katalin és Filep Sándor, a 
Pannónia u. 40. sz. alatti kertes 
ház lakosai
Turcsikné Csoborkó Mónika, a 
Szabadka u. 12. sz. alatti kertes 
ház lakosa.
I. helyezés:
Trajkovits Laura, a Klapka tér 6. 

sz. alatti kertes ház lakosa
Ilyés Pálné, a Leiningen u. 12. sz. 
alatti kertes ház lakosa 
Koloszár Attila, a Szondi u. 24. 
sz. alatti kertes ház lakosa 
Dr. Ila Zsuzsanna, dr. Koncz Zsu-
zsanna és Klementné Koncz Klá-
ra, a Zamárdi u. 3. sz. alatti ker-
tes ház lakosai.
Társasházak kategória:
a Honvéd Társasházak Fenntar-
tó lakóközössége
a Közműhelytelep utca 2. lakó-
közössége
a XX. Tátra B/3 Társasház lakó-
közössége.

A kertes házak tulajdonosai 
oklevelet és vásárlási utalványt, 
a társasházi lakóközösségek elis-
merést, valamint pénzjutalmuk 
értékében virágot kaptak.

y.a.

Elismerések a környezetszépítőknek

Augusztus 20-án 10 órakor a Városháza előtt felállított színpadon 
került sor az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódó hagyomá-
nyos ökumenikus kenyérszentelésre.
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Rajtunk áll, sziklára vagy homokra építünk
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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

Az oldalon található információk az augusztus 27-ei állapotot tükrözik
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Jambrik Ferencné Sztankovics 
Anna 1930. augusztus 2-án Cse-
pelen született. Polgári iskolát 
végzett, majd a Magyar Posztóba 
ment bérelszámolőként dolgoz-
ni. 17 évesen ismerte meg a fér-
jét egy színielőadáson, ahol együtt 
szerepeltek. Szerelem volt első lá-
tásra, egy év múlva összeházasod-
tak, majd megszületett első gyer-
mekük, Anna. 1951-ben az egy-
éves lányukkal nekiindultak az is-
meretlen Sztálinvárosnak, ahol la-
kást és munkalehetőséget is kap-
tak. Két évvel később megszüle-
tett második gyermekük, Ferenc. 

1976-ban kaptak a sorstól még egy 
gyermeket, fiuk 2 éves lányát, Ber-
nadettet, akit felneveltek. 

42 év után, 1992-ben visszatér-
tek Csepelre. 2012-ben, 64 évi há-
zasság után a férje elhunyt. Ezt a 
veszteséget Anna néni a mai na-
pig nehezen viseli, igazi, sírig tartó 
szerelem volt az övék.

Négy szép unokája és három 
gyönyörű dédunokája van. A csa-
ládtagokkal igen szoros kapcsolat-
ban van a mai napig is.

2015-ben a lányával Pester-
zsébetre költözött, a János utcá-
ba. Sajnos a hallása és a szeme 
erősen megromlott, és a járása is 
nagyon bizonytalanná vált. Ezért 
úgy döntött, hogy idősek otthoná-
ba szeretne menni, hogy ne legyen 
a család terhére. A VII. kerület-

ből másfél éve a került a Virág Be-
nedek utcai Otthonba, ahol a jó 
körülmények és a nővérek gon-
doskodása mellett meglelte a nyu-
galmát.

* * *
Erb Györgyné Jansa Olga né-

ven született Pesterzsébet, 1925. 
augusztus 10-én. De nem csu-
pán itt született Erzsébeten, ide 
járt a Kosutiban lányiskolába, itt 
is dolgozott, itt kézilabdázott az 
ESMTK-ban, itt ismerkedett meg 
férjével, aki szintén pesterzsébeti.

– A nagymamám szintén itt élt, 
az ő anyukája vette azokat a telke-

ket, ahol a mai napig élünk – me-
sélte lánya, hozzátéve: édesanyja 
nagy lokálpatrióta.

Olga néni 1945-től Habselyem 
Kötöttárugyárban dolgozott var-
rónőként. Ez volt az első munka-

helye.
Két lánya négy uno-

kával, ők két dédunoká-
val örvendeztették meg.

– Mindannyian fiúk – 
árulta el Ágnes lánya, aki 
több mint tíz esztende-
je együtt él Olga nénivel, 
aki pedig – mint mondta 
– nagyon szeret hímezni 
és olvasni. Méghozzá tör-
ténelmi regényeket.

Ágnes mindenben 
segíti, ellátja édesanyját.

– Ha az időjárás meg-
engedi, minden nap egy-
két órát a kertben tesz-
vesz: gyomlálgat, felap-

rítja a levágott ágakat, hogy kom-
posztálni lehessen – mesélt édes-
anyja hétköznapjairól.

* * *
Bagdi László 1930. augusz-

tus 11-én látta meg a napvi-
lágot Hajdú-Biharban. Har-
minchét évvel ezelőtt költözött 
Biharnagybajomból Pesterzsébet-
re, méghozzá munkája miatt. To-
ronydarusként dolgozott 1988-ig, 
amikor nyugdíjba vonult.

– Itt volt a telephelyünk, in-
nen jártuk be az egész országot, itt 
kaptam lakást – elevenítette fel a 
múltat, és elárulta: akkor már el-
vált feleségétől, akinél ott maradt 
fia és lánya.

Gyermekei idővel az Alföldről 
Dunántúlra kerültek.

Fia Veszprémben szolgált kato-
naként.

– Ott talált magának feleséget. 
Lányom is arrafelé járt, ő pedig 
férjet talált magának Baracskán.

Nyugdíjba vonulása óta, azaz 
harminckét éve „csak úgy telnek 

a napok” – mondta, 
hozzátéve:

– És tessék, itt 
vagyok már kilenc-
ven éves…

A kérdésre, hogy 
telnek a napjai, azt 
felelte: mikor mivel.

– Ameddig nem 
volt ez a cifra jár-
vány, addig a hétvé-
géimet a gyerekeim-
nél, unokáimnál töl-
töttem. Azóta egy-
szer járt fent nálam 
a fiam – mesélte szo-
morúan.

D. A.- Sz. A.

Augusztusban három pesterzsébeti szépkorút köszöntött Pesterzsé-
bet Önkormányzata. Jambrik Ferencné a 90., Erb Györgyné a 95., 
Bagdi László pedig szintén a 90 születésnapját ünnepelte a múlt hó-
napban. 

Boldog születésnapot!
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– Az Egyház Mária-tisztelete 
a keresztény kultusz természe-
téhez tartozik. A Szent Szüzet 
méltán tiszteli az egyház külön-
leges tisztelettel. Már a legősibb 
koroktól fogva „Istenszülő” né-
ven tisztelik, és a hívők minden 
veszedelmükben és ínségükben 
az ő oltalma alá futnak könyör-
gésükkel. Ez a tisztelet teljesen 
egyedülálló ugyan, mégis lénye-
ge szerint más, mint az imádás, 
mellyel a megtestesült Igét, va-
lamint az Atyát és a Szentlelket 
imádjuk, melyre a Mária-tisz-
telet nagyon is ráhangol – ma-
gyarázta Szláby Tibor atya, a 
Budapest-Pestszenterzsébet-
Kossuthfalvai Szent Lajos plé-
bánia plébánosa. Hozzáfűzte: 
Szűz Mária, mert az Atya akara-
tához, Fia megváltó művéhez és 
a Szentlélek minden indításához 
teljesen hozzásimult, az Egyház 
számára a hit és a szeretet példa-
képe, az Egyház kiemelkedő és 
páratlan tagja, példaszerű meg-
valósulása, és az Egyház előképe 
is. Engedelmességével, hitével, 
reményével és lángoló szerete-
tével egyedülálló módon együtt-
működött az Üdvözítő művével. 
Ő ezért a kegyelem rendjében 
anyánk.

Az atya rámutatott: a szeplő-
telen Szüzet – az áteredő bűn-
nek minden szennyétől épség-
ben megőrzötten – földi életének 
végén testestül-lelkestül fölvette 
Isten a mennyei dicsőségbe. Föl-
magasztalta, a mindenség király-
néjává tette őt az Úr, hogy töké-
letesebben hasonuljon Fiához, 
az uralkodók Urához, a bűn és a 
halál legyőzőjéhez. A szent Szűz 
mennybevitele különleges része-
sedés Fia föltámadásában, és elő-
vételezése a többi keresztény föl-
támadásnak. Mária lelke Isten 
boldog színe látására jutott, teste 
pedig nem indult oszlásnak, ha-

nem nyomban a megdicsőült test 
állapotára emelkedett.

Mária az első, aki mindenben 
megosztja Fia sorsát: mint any-
ja és nagylelkű társa, aki egészen 
együttműködött az Üdvözítő mű-
vének megvalósításában, meg-

osztja vele a dicsőséget, testé-
vel és lelkével együtt felvétetik a 
mennybe. Előbb együtt szenved, 
átéli együtt a kereszt gyötrelmét, 
majd együtt uralkodik. Az, aki 
együtt volt alázatos mindvégig, 
aki együttműködve a kegyelem-
mel tisztán megőrizte magát min-
den bűntől, akit földi élete végén 
Isten testestül-lelkestül fölvett a 
mennyei dicsőségbe.

– Az Egyház természetesen 
kezdettől fogva hitte és vallot-
ta Szűz Mária testi-lelki menny-
be felvételét. Így nem új hittétel, 

hanem a meglévő szavakba rögzí-
tése és kötelezővé tétele a dogma 
kihirdetése 1950-ben, XII. Piusz 
pápa által, a Munificentissimus 
Deus kezdetű pápai konstitúció-
ban – mondta Tibor atya.

Szintén közeli ünnep a 
Kisboldogasszony szeptember 
8-án. Ez Szűz Mária születésének 
ünnepe.

– Mária egyedüliként áteredő 
bűn nélkül látta meg a napvilá-
got. Ez mit jelent? Miért volt fon-
tos? – kérdeztem.

– Ahogy a mi Urunk Jé-
zus Krisztusnak és Keresztelő 

Szent Jánosnak, úgy a Boldog-
ságos Szűz Máriának születését 
is megünnepeli az Egyház. Ez a 
„Kisboldogasszony” ünnep Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepével (december 8.) van 
összefüggésben. Az áteredő bűn-
től való mentesség kellett Má-
ria istenanyaságához, amire ele-
ve kiszemelte őt a „Magasságbe-
li”. Olyan anya hordozza, szülje 
és nevelje az Istenembert, a vég-
telenül szentet, aki maga is bűn 
nélküli. Mária ugyanis személyes 
bűnt sem követett el egész életé-

ben. Kegyelemmel teljesnek volt 
mondható az angyali látogatás-
kor, ami úgy is maradt, külön-
ben nem lehetett volna azonnal 
a mennybe felvenni. Az Egyház 
vallja, hogy a Boldogságos Szűz 
Mária fogantatása pillanatától 
fogva, a mindenható Isten egé-
szen különleges kegyelmi kivált-
sága (privilégiuma) folytán, Jézus 
Krisztusnak, az emberi nem Üd-
vözítőjének érdemeire való tekin-
tettel mentes volt az áteredő bűn 
minden szennyétől. A dogmát 
IX. Pius az Ineffabilis kezdetű pá-
pai bullában hirdette ki 1854-ben 
– fogalmazott Szláby Tibor.

– Mit jelent, hogy Magyaror-
szág Mária királysága?

– Nagyon sokat – mutatott rá 
az atya, majd kifejtette: –Regnum 
Marianum, Mária országa 1920-
ig a katolikus magyar királyság 
neve és eszméje a Szent Koro-
na felajánlása alapján, amellyel 
Szent István király a Boldogságos 
Szűznek ajánlotta országát.En-
nek a státusznak érvényességét 
nem befolyásolja az ország állam-
formájának megváltozása, hiszen 
lelki valóságról beszélünk. Ma is 
és ezután is lelki árvaság helyett 
lelki gyermekséget jelent, és azt, 
ami azzal jár: békét, biztonságot, 
oltalmat és szüntelen közbenjá-
rást. Más országokat is felaján-
lottak Máriának. Azok is Má-
ria országa, Mária királysága let-
tek. De nyugaton mi voltunk az 
elsők. A Mária-tisztelet történe-
tének egyik meghatározó vonu-
latát alkotja az elképzelés Mária 
országokat és népeket védő sze-
repéről. Korai bizánci előzmé-
nyek után az eszme a 10-12. szá-
zadban alakult ki Nyugat-Euró-
pában. A késő középkorban és a 
kora újkorban Franciaországot, 
Bajorországot, Ausztriát, Cseh-
országot, Lengyelországot és Ma-
gyarországot egyaránt Mária or-
szágának tekintették, és Má-
ria országpatronátusa fontos sze-
repet töltött be többek között a 
nemzeti azonosságtudat, az egy-
házi irodalom és az ikonográfia 
alakulásában, de mindenekelőtt 
a hitélet alapjait és irányultságát 
tekintve.

D. A.

Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, Mária királysága
Augusztus 20-án ünnepeltük az államalapítást. Ám első szent ki-
rályunknak mást is köszönhetünk, halála előtti napon Szűz Mári-
ának ajánlotta Magyarországot és a Szent Koronát, így lett hazánk 
Regnum Marianum, azaz Mária királysága. István szentté avatá-
sához, tehát augusztus 20-hoz közeli ünnep Nagyboldogasszony, 
augusztus 15., illetve Kisboldogasszony napja szeptember 8-án. 
Nagyboldogasszony világszerte Szűz Mária mennybevételének 
napja, nálunk emellett Magyarország védőszentjéé is.
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Pesterzsébet Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Önök 
naprakész és hiteles tájékoztatását a koronavírussal kapcsolatos tud-
nivalókról és az aktuális helyzetről.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hív-
ható zöldszámokat működtet a koronavírussal kapcsolatos la-
kossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érde-
kében: 0680/277 455, 0680/277 456.

A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában 
elérhetők. A telefonszámok mobil- és vezetékes telefonról is egyaránt 
tárcsázhatók. A telefonvonalakon szakemberek adnak információt.
Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják 
a zöld számokat, ha az NNK lenti weboldalain nem kapnak megfe-
lelő választ a kérdéseikre. 

Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhe-
tők az alábbi oldalakról: https://www.nnk.gov.hu/index.php/
lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.hu/
koronavirus-tajekoztatok.

Pesterzsébet hivatalos weboldalán (https://pesterzsebet.hu/
koronavirus/) és hivatalos Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat/)
is elérhetővé tesszük az aktuális tudnivalókat, tájékoztatásokat.

Folyamatosan frissülő információk a koronavírusról

Az oldalon található információk az augusztus 27-ei állapotot tükrözik
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A kötelező maszkviselésről 
szóló kormányzati és fővárosi 
rendelet továbbra is érvény-
ben van. A Budapesten utazók 
nagy többségben továbbra is 
szabálykövetőek, ugyanakkor 
lazul a maszkviselési fegyelem.

Bár hazánkban továbbra is 
alacsony a fertőzésszám, még ko-
rántsem múlt el a COVID-19 
járványveszély. Ezért fővárosi 
közösségi közlekedési járatokon 
és a megállókban továbbra is kö-
telező arcunkat maszkkal – vagy 
annak hiányában kendővel, 
esetleg sállal – eltakarni.

A maszk csak akkor nyújt 
védelmet, ha helyesen hord-
juk: nem az állunkon, a nya-
kunkon, vagy a fülünkön lógva, 
hanem úgy, hogy a lehető leg-
jobban eltakarja a szájunkat és 
az orrunkat is, hiszen így akadá-
lyozza meg, hogy belélegezzük 
a vírust. Az előírás betartásá-
val nemcsak magunkat védjük 
meg, de ugyanúgy az utastársa-
ink egészségét is óvjuk. Mivel 
a vírus akár két hétig is lap-
panghat, illetve a fertőzöttek 
jelentős része tünetmentesen 
esik át a fertőzésen, valóban 
nagy jelentősége van annak, 
hogy a maszk felfogja a viselő-
je által kilélegzett, esetleg ki-
köhögött, kiprüszkölt levegőt.

A tapasztalatok szerint Bu-
dapesten az elmúlt hónapok-
ban lazult a maszkviselési fe-
gyelem. Míg a szabály beve-
zetésekor szinte minden utas 
betartotta az előírásokat, a 
Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) nem reprezen-
tatív felmérése szerint jelen-
leg ez a szám 85 százalék kö-

rül, vagy egy kicsivel afölött mo-
zog. A visszaesés egyik oka min-
den bizonnyal a nyári kánikula, 
ugyanakkor a melegben ugyan-
olyan hatalmas jelentősége van 
a maszkviselésnek, mint a kelle-
mesebb időjárásban.

A maszk használatát elsősor-
ban az ellenőrök, illetve a met-
róbejáratoknál ellenőrzést végző 
utaskoordinátorok ellenőrzik, és 
ha szükséges, felhívják az utasok 
figyelmet a szabály betartására. 
Aki a kötelezettséget ezek után 
is figyelmen kívül hagyja, és ezzel 
utastársai egészségét veszélyez-
teti, az utazási feltételek szerint 

akár ki is zárható a közössé-
gi közlekedési szolgáltatásból.

Tudni kell, hogy az ellen-
őröknek is kötelező a maszk-
viselet, ezért a BKK folyama-
tosan ellátja őket a munká-
juk ellátásához szükséges vé-
dőeszközökkel. Ha egy-egy 
kolléga bizonyíthatóan nem 
tartja be az egészségvédelmi 
előírásokat, azzal szemben a 

BKK munkajogi következmé-
nyeket léptet életbe.

Szintén fontos információ, 
hogy a járművezetőknek nem til-
tott, de nem is kötelező a maszk-
viselet, mert legtöbbjük zárt ve-
zetőfülkében ül, ami megfelelő 
fizikai védelmet nyújt a vírussal 
szemben. Ha azonban az utasok 
közé mennek, nekik is viselniük 
kell a maszkot.

n.d.

Megjelent a Széchenyi lánchíd 
felújításának kivitelezési munkái-
ról szóló közbeszerzési részvéte-
li felhívás az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában. A júliusban beje-
lentett ütemtervnek megfelelően 
– amennyiben kedvező ajánlatok 
érkeznek, és a kormány biztosítja 
az ígért támogatást – a BKK 2021 
februárjában köthet szerződést a 
kivitelezővel, és márciusban kez-
dődhet a kivitelezés. Magyaror-
szág szimbóluma így 2023-ra szü-
lethet újjá. 

A Lánchíd felújításával kapcso-
latban minden információ meg-

ismerhető a BKK honlapján a 
www.bkk.hu/lanchid címen.    d.r.

FŐVÁROSI HÍREK

Online konzultációt indított a Fővárosi Önkormányzat és az ál-
lami Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) a Gellért-hegy jövőjé-
ről. A közösségi tervezésben szeptember 15-éig lehet részt venni 
kérdőív kitöltésével. 

Július végén jelentette be Kerpel-Fronius Gábor főpolgármes-
ter-helyettes, hogy a tervek szerint közös állami-fővárosi beruházás-
ként sikló épül a Gellért-hegyre, ami kiváltaná a Citadella turista-
busz-forgalmát. A másfél milliárd forintos beruházás 2024-ben feje-
ződhet be, és évi egymilliárdos nyereséget termelhetne.

A Fővárosi Önkormányzat emellett elkészíti a Gellért-hegy meg-
újításának stratégiai tervét is, amelyről várhatóan a novemberi köz-
gyűlésen döntenek. Egy előzetes felmérésből az derült ki, hogy a kör-
nyék lakói elégedetlenek a terület, a felszerelések, az utak állapotá-
val, valamint elviselhetetlennek tartják a buszforgalmat a hegyen. 
A Citadellához csúcsidőszakban óránként sok száz turista látogat el, 
általában busszal, ezt a terhelést váltaná ki a sikló.

A budapesti tervek között régóta szerepel a siklóberuházás, de az 
elmúlt években mindig magántőkéből akarták megvalósítani. Für-
jes Balázs budapesti ügyekért felelős államtitkár azonban július kö-
zepén bejelentette, hogy a kormány partnerséget ajánl a fővárosnak, 
melynek keretében a sikló közberuházásként épülne meg, jövőbeni 
nyereségét pedig a közpark színvonalas működtetésére, fenntartásá-
ra fordítanák. A sikló építését összekötnék a Gellért-hegyi közpark 
átfogó felújításával.

A kérdőív itt található: https://www.kozossegitervezes.hu/
dialogs/gellert                  s.z.

Leszállíthatják a maszk nélkül 
utazókat

Siklóval a Gellért-hegyre?

Jövő márciusban kezdődhet a Lánchíd felújítása

FOTÓ: BKK

FOTÓ: BKK
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– Mint említette, gyűjtői vannak, akkor fel-
tételezem, ön azon képzőművészek közé tarto-
zik, akik képesek megélni művészetükből.

–Igen – felelte szerényen GyükérZssófia.
A modernizmus óta kötelező jelleggel fel-

merül a művészet, a művészek szabadsága, mi-
szerint ne kívülálló ízlését szolgálja ki az alkotó.

– Tudomásul kell venni, hogy a megrende-
lő saját kutyáját, lovát akarja viszontlátni a ké-
peken – szögezte le a képzőművész, elárulva: 
ami kiállításra megy, vagy amit magának készít, 
ott természetesen a beleszólás kizárólag ez övé.

Elárulta azt is: minden esetben igyekszik a 
legélethűbben dolgozni.

– Ha magamnak készítek képet, pusztán 
annyi a különbség, hogy akkor csak egy rész-
letet dolgozok ki, amelyik engem érdekel, 
nem a teljes képet.

Elkerülhetetlen a kérdés: 
vajon érik-e kritikák, ame-
lyek szerint giccs, amit csi-
nál? Nem tagadta, érik.

– Tudomásul kell ven-
ni, van, akinek nem tetszik, 
amit csinálok.

Miként a képzőművészek 
döntő többsége, Zsófi is gye-
rekkorában kezdett rajzolni. 
Szülei észrevették ügyessé-
gét, és kilencéves volt, ami-
kor beíratták rajzszakkörre. 
Az ELTE Savaria Egyetemi Központ képi áb-
rázolás – grafikus-festő szakán szerzett diplo-
mát.

Ám a tanulás nem ért véget, bevallotta: a 
mai napig tanul új dolgokat, új technikákat. 
Kedvenc technikája a grafit, illetve a pasztell 
és akvarellceruza keveréke, ritkábban hagyo-
mányos akvarellfestéket használ, olajfestéssel 
két esztendeje foglalkozik.

– Keresem a technikailag nehezebb ki-
hívásokat, és egyre bátrabb vagyok. Közben 
nem kizárólag technikai tudásom, de látás-
módom, szemléletem szintén változik.

Noha Magyarországon a gyűjtők minde-
nekelőtt olajfestményeket vásárolnak, Zsó-

fi szerencsésnek mondhatja maghát, amiért 
számos képét adták el külföldön, az USA-
ban, Kanadában, Németországban, Ausztri-
ában, Ausztráliában, Belgiumban, Nagy-Bri-
tanniában, Finnországban. Miként számos ki-
állítása volt, számoson vett részt, amelyek kö-
zül a legfontosabb a Louvre-beli volt. – Ta-
valy májusi csoportos kiállítás volt, amelyre 
egy bécsi galerista hívott. Egy képet kellett 
küldeni. Azóta sem fogtam fel igazán, hogy a 
Louvre-ban volt a képem. Igaz, csak pár na-
pig. Nekem eddig ez a legnagyobb csúcs! Az 
élet azonban nem áll meg, menni kell tovább 
– fogalmazott.

DIA

– Remélem, megtarthatjuk a 
rendes megnyitót – fogalmazott 
D. Udvary Ildikó múzeumigazga-
tó, utalva a koronavírus-járvány 
második hullámára, majd elárul-
ta: Majoros Áron Zsolt évek óta 
a Tavaszi Tárlat rendszeres kiál-
lítója, ő is e jeles eseményeken fi-
gyelt fel rá.

A művész egyébként 2008-
ban, 2012-ben és 2017-ben is kü-
löndíjat nyert. Az első díj átvé-
telének esztendejében végzett a 
Képzőművészeti Egyetemen, az 
idén nyáron elhunyt Kő Pál osz-
tályában.

– Nagyon sok önálló kiállítása 
mellett számos nemzetközi mű-
vésztelepen vett részt 2002-től, 
tehát még egyetemista korától 
– magyarázta a múzeumigazga-
tó, hozzáfűzve: nem véletlen hát, 

hogy művei kelendőek, több kül-
földi múzeumban fellehetők, így 
Spanyolországban, Mexikóban, 
Szlovákiában, Törökországban és 
Macedóniában.

Eddigi legnagyobb sikerét a 
tavalyi londoni Sotheby árveré-
sen aratta, amelyen 10 magyar 
alkotó művei szerepeltek, olya-
nok, mint a világhírű Vaszary Já-
nos egyik munkája, ami rekord 
áron talált új gazdára. Majoros 
Áron Zsolt alkotása a 20-30000 

GDP becsérték felett 40000 font 
eladási árat ért el, amellyel a 62 
tétel között az élmezőnyben vég-
zett. Ez is bizonyítja, hogy stílusa 
közkedvelt.

D. Udvary Ildikó e stílusról 
elmondta: témája alapvetően az 
ember, sajátja, ahogy megjelení-
ti a rá jellemző rétegzett módon, 
fémszelvényekből felépítve a fi-
gurákat.

– Így nem konkrét személyi-
ségeket ábrázol, hanem az ember 

esszenciális spontaneitását – fo-
galmazott a művészettörténész, 
hozzátéve: mindig úgy érzi, mint-
ha egy pillanatra állnának össze a 
kompozíciók az elemekből, ame-
lyek bármikor újabb alakot ve-
hetnek fel.

– A rések, a hézagok, ahogy a 
fény átszűrődik köztük, ezt a bi-
zonytalanságot, átmenetiséget 
erősítik. Megragadva ezzel a je-
lenkor szellemiségét, az állan-
dó változást – mondta el Ildikó, 
aki kísérletező alkotónak tartja a 
művészt, lévén az installáció irá-
nyába is nyit.

– Azokban is kitűnik tehetsé-
ge, izgalmas látásmódja.

Majoros Áron Zsolt egy nagy-
interjúban művészetéről kifejtet-
te, hogy alapvető kérdéstől in-
dult: mi az ember? „Hamvas Béla 
ma már klasszikus felfogása sze-
rint test, lélek és szellem. A test 
látható, bár mivel állandóan vál-
tozik, megfoghatatlan, a szellem 
és a lélek ugyanúgy megmintáz-
hatatlan, akkor viszont egy olyan 
teret kell létrehoznom, amit meg 
tudok tölteni mindezekkel.”

DIA

Majoros Áron Zsolt szobrász-
művész új válogatással mutat-
kozik be a pesterzsébeti közön-
ségnek szeptember 16-án a Gaál 
Imre Galériában. 

Nem igazán elterjedt a kortárs képzőmű-
vészek körében az állatábrázolás, talán 
Szemadám György híresült el madárképei-
ről. Gyükér Zsófia, akinek szeptember 10-
én nyílik kiállítása a Csiliben, főleg lovakat 
és kutyákat rajzol, ám egyik gyűjtője, aki 
madárrajongó, rendelt tőle madár portrét, ő 
pedig alkotás közben kedvet kapott a szár-
nyasok megörökítéséhez is.

Gyükér Zsófia: Nap-fény-játék

Lovak, kutyák festője

A megmintázhatatlan lélek szobrásza
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– Nagyon kalandos, izgalmas 
életem volt, amíg fel nem vettek 
a Színművészeti Főiskolára…

– Addig volt kalandos? Mi-
ért, utána?

– Jött a szigorúság. Kiskorom-
ban balett-táncos szerettem vol-
na lenni, aztán meghallottam a 
tévében egy nénit franciául éne-
kelni. Kérdeztem, ki ő? Anyu-
kám a konyhából válaszolt: Edith 
Piaf, majd visszakérdezett: Szép a 
néni? Igen, feleltem. Akkor nem 
Edith Piaf.

– Megérintette a zene vará-
zsa, az előadó ereje, ám nem az 
énekesi pályát választotta.

– Kiskoromban egy piros kis-
asztal alatt rendeztem be színhá-
zat, ott kuporogtam, aztán kiegye-
nesedve bevertem a fejemet. El-
eredtek a könnyeim, mert eszem-
be jutott, amikor édesanyám azt 
mondta: fel fogok nőni, és en-

nek a színházi játéknak vége lesz. 
Mindenesetre eldöntöttem, hogy 
nem óvó néni vagy fodrász le-
szek, hanem színész. Később az 
öcsémmel játszottunk színházat, 
12 évesen már gyerekműsort csi-
náltam az óvodájában. A gye-
rekekkel való foglalkozás máig 
megmaradt. A színi tanulmá-
nyokat pedig a Gór Nagy Mária 
Színitanodában kezdtem.

– És a kalandok?
– Például akkor láttam elő-

ször a tengert, amikor egy ama-
tőr színházi szemlén vehettünk 
részt Avignonban, Akutagava: A 
vihar kapujában című művével. 

Egyébként minden 
este színházba jár-
tunk a GNM-es nö-
vendékekkel. A ta-
nodában ismertem 
meg Schubert Évát, 
aki vállalta, hogy 
felkészít a főiskolai 
felvételire.

– Önöké volt az 
egyik első Gór Na-
gyos osztály, kik-
kel járt együtt?

– Ifjú Jászai 
Lászlóval, Berta-
lan Ágnessel, Bordi 
Andrással, a két fiú 
osztálytársam lett a 
főiskolán.

– Bordi András 
a Kossuth Rádió 
bemondója…

– És nagyon szé-
pen gitározik, éne-
kel. Egyébként igen, 
ő sajnos nem fejez-
te be velünk a főis-
kolát. Horvai-Kapás 
osztályába kerültem, 
ahol reggel nyolctól 

este nyolcig, néha éjfélig voltunk 
bent. E mellett színházi gyakor-
latomat többek között az egykori 
Várszínházban tölthettem, és be-
lekerültem a Godspell című musi-
cal-be, ami 1989-90-ben hatalmas 
sikert aratott Bubik Istvánnal, 

Ivánka Csabával, amúgy pedig ez 
volt az osztályunk zenés vizsgája.

– Az önök színművészetis 
osztálya azzal vált híressé, hogy 
végzés után együtt akartak ma-
radni.

– Igen, mindennel megpróbál-
kozott Kapás Dezső, végül a Já-
tékszínben tölthettünk egy közös 
évadot. De folytatás nem volt.

– Jött a hogyan tovább?
– Jött a Miskolci Nemzeti 

Színház. Schubert Éva lejött és 
megrendezte nekem a Hamupi-
pőkét. Nagyon szerettem…

– Mások Júliát, 
Desdemonát, Antigonét 
említenének.

– Akkor említem a Tál-
tos tücsköt a Pinokkióból, 
amit néhány éve a Gózon 
Gyula Kamaraszínházban ját-
szottam. Képen vágott. Pö-
rögtem, forogtam, ugrottam, 
mint az igazi tücsök. Per-
sze voltak „nagy” szerepek. 
Mindjárt az elején, amikor a 
Játékszínben, a Karamazov 
testvérekben Grusenykát játsz-
hattam. Azután Miskolcon meg-
kaptam a legjobb főszereplő és 
mellékszereplő díját. Olyan fi-
atal voltam, hogy égett a bőr az 
arcomról, mert olyan színésznők 
játszottak ott, mint Varjú Olga, 
Margitai Ági, Orosz Anna, Hor-
váth Zsuzsa, Máhr Ági. Nem ha-
ragudtak. Szerettek. Szóval szé-
pen alakult a karrierem, egyszer 
aztán úgy döntöttem, hogy gyer-
meket szeretnék. Párommal, aki 
balett-táncos, Budapestre költöz-
tünk, ő az Operaház tagja lett, én 
megszültem a kisfiunkat. Aztán 
pedig jöttek a gyerekműsorok…

– A fia miatt?
– Tulajdonképpen igen. Néha 

a sírás környékezett, amikor nem 
tudtam mit kezdeni vele. Egyszer 
aztán beöltöztem bohócnak, kifes-
tettem magam, azt mondtam neki: 
ide leülsz, és színházasat fogunk 
játszani. Kacagott, verte a szék 
karfáját, úgy kiabálta: anya egy bo-
hóc! Így kezdődött, majd hamar 
rájöttem: hiányzik az alapfokú ok-
tatásból a beszédtechnika, a logo-
pédia, hogy kifejezően közölhessék 
mondandójukat a kicsik.

– Tulajdonképpen drámape-
dagógiai foglalkozásokat tart?

– Azt, amit kötelezővé kelle-
ne tenni már az óvodában.

– Nem kerülhetjük ki, mi-
ként érintette a koronavírus-
járvány?

– Nagyon rosszul. A Gózon 
Gyula Kamaraszínházban éppen 
bemutattuk a Csirkefejet, Árkosi 
Árpád rendezésében, azonban 
mindössze egyetlen előadást 
tarthattunk. A Piaf-estemnek 
ugyanott 21-én lett volna a pre-
mierje. Már 2009-től írtam egy-
felvonásosokat, a kényszerű szü-
net alatt ismét írni kezdtem, köz-
ben a szomszédbeli, utcán rosz-
szalkodó gyerekeknek tartottam 

bohócműsort Vivaldi Négy év-
szakára. Annyira tetszett nekik, 
hogy heti két alkalommal meg 
kellett ismételnem. Attól kezd-
ve nem rosszalkodással múlat-
ták a kényszerű bezártság idejét. 
Most, a nyári szünetben könyv-
tárost fogunk játszani, itt a Sza-
bó Ervinben.

– Ugorjunk vissza a darab-
írásra. Az hogy kezdődött?

– Folyton énekeltem Edith Piaf 
dalait, csak úgy magam elé, és már 
a főiskolán rám szóltak: írj egy da-
rabot! 1991-ben kezdtem, és egé-
szen 2009-ig készült. Zenés köl-
tői hangulatjáték lett Fernando 
Pessoa, Paul Éluard, József Attila 
verseiből, Edith Piaf és saját írása-
imból. No és természetesen a da-
lok. Nyolc-tíz súlyos, drámai dal. 
Legtöbbjüket franciául éneklem.

– Miért?
– Rengeteg az E betű a ma-

gyar fordításokban, és az E han-
gon nem jó énekelni, nem lehet 
frazírozni, hajlítani. Ezt a pro-
dukciót adtam be a Köszönjük, 
Magyarország! pályázatra. Nyer-
tem, így játszhattam az Óvóhely 
Kultúrbunkerben. Ott amúgy 
pompás cseh sört csapolnak. A 
jövőről annyit: van egy Hrabal, 
Svejk összeállításom.

DIA

A Pesterzsébeten élő Turóczi Éva Anna Delfin Atrium interaktív 
játszóháza az óvodásokat és kisiskolásokat igyekszik segíteni, hogy 
élőszóban is gazdagodjon kifejezőerejük, mindezt a zene, az iroda-
lom, a költészet, a színház, a tánc eszközeinek felhasználásával. 

Edith Piaf bűvöletében
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Mesés állatok – varázslatos állatkert
Rajzpályázat gyerekeknek

Kockás fülűnyúl, Pegazus, a szárnyas paripa, az okos Csizmás Kandúr, Süsü az egyfejű sárkány, a varázslatos, de 
tüsszögő radírpók, Gombóc Artúr, a csoki imádó dagadt madár…  a mesék világa tele van csodálatos 
képességekkel, különleges  tulajdonságokkal bíró állatokkal, akik már megjelenésükben is egyediek. 

Idei évi Népmese Napi programunkat egy Mesés állatok c. gyerekrajz kiállítással szeretnénk színesíteni, ezért 
PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK GYEREKEKNEK 14 éves korig egy „igazi” kiállításon való megmutatkozáshoz. 

Pályázni lehet:
- már ismert, vagy az alkotó fantáziája szülte mesés állatok síkban történő megalkotásával.

A képeket legalább A/4-es méretben kérjük elkészíteni és nagy felbontásban elküldeni 
a banki.andrea@csili.hu email címre

Beküldési határidő: október 5. 
Külön csatolmányban kérjük: 
- az alkotó nevét, életkorát,

- a kép címét, és hogy milyen csudálatos képességekkel rendelkezik a mesés állatka.

Az esetlegesen szükséges utómunkákat, nyomtatást, nagyítást, keretezést a kiállító intézmény elvégzi.     
A legkreatívabb alkotásokból Mesés állatok – varázslatos állatkert elnevezéssel kiállítást rendezünk, ami 

kb. 1 hónapon keresztül lesz látogatható, mindenki által szabadon megtekinthető a Csili Könyvtár Galériáján.
Szeretettel várjuk az alkotásokat! 

Információ: Bánki Andrea 06-30/466-66-88

A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (PBNÖ) szep-
tember 5-én, szombaton 11 és 16 óra között hagyományos ételkós-
tolóval egybekötött bolgár nemzetiségi napot tart a Csili Művelődé-
si Központ udvarán, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. Az in-
gyenes rendezvényen a PBNÖ számos meglepetéssel is készül.

A https://forms.gle/1HZrit9odDwNRM9i8  linken található re-
gisztráció után meghívót küldenek e-mail-ben, melynek felmutatása 
ellenében biztosított a rendezvényen való részvétel. (A szervezők a fé-
rőhelyek korlátozott számára való tekintettel a regisztrációs kérelmek 
elutasításának jogát fenntartják.)

A maximum létszám 450 fő, akik számára biztosított a kóstolás. 
Ennek a mennyiség elkészítésére 3 óra szükséges, folyamatos sütés 
mellett. Az ételek a helyszínen frissen látványkonyhában készülnek, 
ezért előfordulhat, hogy várni kell a kóstolóra.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők tartsák meg a biztonsági tá-
volságot, illetve a maszk viselése ajánlott.

s.z.

Paradicsomünnep a Csili udvarán
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Bár még csak most kezdődik a vénasszonyok nyara, 
így a kertet még bőven tudjuk használni grillezésre, pi-
henésre, napozásra, ideje listát készíteni a ránk váró te-
endőkről, hogy a következő nyáron is elégedettek le-
gyünk a saját zöldünkkel.

A kora őszi időszakban is nagyon fontos a gyom-
mentesítés, hiszen csak így tudjuk megakadályozni, 
hogy a szél széthordja a nemkívánatos növények mag-
vait. Ha belátható mennyiségű gyom van a kertünk-
ben, érdemes kézzel kiszedni azokat, ha nem tudunk 
megbirkózni velük, lehetőleg bio és állatbarát gyomir-
tót vásároljunk.

Az elhalt, elszáradt növényekből válogassuk ki és 
semmisítsük meg a fertőzötteket, hogy megelőzzük a 
betegségek további terjedését, az egészségeseket bátran 
komposztálhatjuk. 

Sokan kint „nyaraltatják” szobanövényeiket, illetve 
a mediterrán, melegkedvelő különlegességeket. Mivel 
ezek nem bírják a hideget, itt az ideje, hogy helyet te-
remtsünk nekik odabent. Átköltöztetésük előtt ellen-
őrizzük, nem nőtték-e ki cserepeiket, nem szorulnak-e 
átültetésre.

É r d e m e s 
megv i z sgá ln i 
kerti eszközein-
ket is, hogy idő-
ben ki tudjuk 
cserélni a meg-
hibásodott da-
rabokat.

Ha most 
visszavágjuk az 
évelők elhalt, 
elszáradt haj-
tásait, virága-
it, tavasszal sok 

egészséges virágot és új hajtást fognak hozni. A met-
szést mindig az elhalt, barnás rész tövénél végezzük el.

y.s.

Ősz a kertben
ZÖLDSAROK GASZTRONÓMIA

AJÁNLÓ

Bizony, az talál. A 
mondás igazságára, va-
lamint arra, a szintén el-
csépeltnek tűnő, bár attól 
még szintén igaz mondás-
ra, mely szerint az igazság 
előbb-utóbb kiderül, épül 
Heidi Perks legújabb, ha-
zánkban idén megjelent 
pszichothrillere.

A regény főhőse a 36 
éves Stella, aki tizenegy 
éves koráig felhőtlen bol-
dogságban élt két testvé-
rével és szüleivel egy kis 
szigeten, amely ősztől ta-
vaszig teljesen el van zárva 
a szárazföldtől, és amelyet 
mindössze egy körülbelül 
százfős közösség lakja.

Azonban 1993 nyarán 
olyan – számára rejtélyes 
– dolgok történtek, ami a 
családot a sziget, a bizton-
ság hirtelen elhagyására 
kényszerítették.  Az azt 
követő években családja 
széthullik, ő maga egye-
dül él, hátrahagyva múlt-
ját, eltemetve emlékeit.

Egy nap azonban a 
híradásokból megtudja, 
hogy egy holttestet talál-
tak a szigeten, éppen az 
egykori kertjük szélén…

Stellát nagyon felzak-
latja a hír, és valamiért azt 
érzi, 25 év után vissza kell 
mennie a szigetre, és nem-
csak azt kell megtudnia, 

hogy ki halt meg, hanem 
azt is, mi történt valójában 
negyed évszázaddal ezelőtt. 
Látogatásának persze nem 
mindenki örül, sőt…    y.a.

 (Heidi Perks: 
Aki keres, az talál. 

Álomgyár Budapest, 2020)

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 2020-as Balatoni nyár című műsor 
egyik receptjét osztja meg olvasóinkkal. A remek egy-
tálétel persze nemcsak nyáron, hanem az év bármely 
szakában elkészíthető.

Hozzávalók: 150 g finomra vágott vörös-
hagyma, 0,5 dl étolaj, 2 doboz tönkölybúza 
konzerv, 500 g darált sertéscomb, 400 g grill 
kolbász, 2-2 db darab kápia paprika és tv pap-
rika, 4 darab paradicsom, 2 doboz fehérbab-
konzerv, 1 doboz vörösbab-konzerv, 1 evő-
kanál só, 1 mokkáskanál törött bors, 1 mok-
káskanál mexikói fűszerkeverék, 1 csomag 
tortilla chips a tálaláshoz.

Elkészítés: Olajon megpirítjuk a vöröshagy-
mát, ezután hozzáadjuk a tönkölybúzát, a da-
rált húst és a körülbelül 2 cm nagyságúra vá-
gott grill kolbászokat, majd együtt pirítjuk kö-
rülbelül 10 percig. Utána hozzáadjuk a koc-
kákra vágott paprikákat és a paradicsomot. Sózzuk, megszórjuk törött borssal és me-
xikói fűszerkeverékkel. Tovább pároljuk legalább 20 percig. Ezt követően hozzáadjuk 
a babkonzerveket, majd átforraljuk az egész ragut. Tortilla chipsszel körítve tálaljuk.

További ízletes finomságok – és a Balatoni nyár műsoraiban készült ételek – 
receptjei a www.lazarchef.hu oldalon találhatók.

Lázár Chef kedvenc receptjei

Aki keres…

PESTERZSÉBET

Chilis „Tó-Party” 
bab tortillával
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– Kinek ajánlja a nordic 
walkingot?

– 9 éves kortól – kevés kivé-
teltől eltekintve – gyakorlatilag 
bárkinek. Mindenki a saját álló-
képessége, ereje szerint kezdhe-
ti el, és túlterhelés nélkül, szé-
pen fokozatosan fejlődhet. Kü-
lönösen ajánlott gerincsérv ese-
tén, mert a gerinc menti izmokat 
jól megerősíti, így megszűnhet-
nek a fájdalmak. Nagyon hasz-
nos a túlsúlyosoknak, hiszen a 
botok használata miatt az ízüle-
tekre 30-40 százalékkal kevesebb 
teher jut, és a szívet sem terhe-
li túl egy lassabb tempó beállítá-

sával. De ajánlott még asztmá-
soknak, cukorbetegeknek, ízüle-
ti problémával küzdőknek is. Az 
iskolásoknak nagyon tetszenek 
a különböző ugró futóbotos gya-
korlatok. Számukra azért nagyon 
hasznos ez a sport, mert a ke-
resztirányú mozgás harmonizál-
ja az agyféltekéket, javítja a ta-
nulási képességet, a kreativitást, 
a koncentrációt. Ezen kívül old-
ja a stresszt, boldogsághormont 
termel és jókedvre derít. Javítja a 
tartást, megszünteti a nyak és a 
váll merevségét, erősíti a szívet, 
a keringési rendszert, a tüdőt. És 
nem utolsósorban szuper zsírége-

tő mozgás, amely fejleszti az erőt, 
az állóképességet, a gyorsaságot, 
a mozgékonyságot és a koordiná-
ciót.

– Kell hozzá speciális kész-
ség vagy felszerelés az elmarad-
hatatlan boton kívül? 

– Különösebb készség nem 
szükséges, egy kis gyakorlással 
hamar elsajátítható a technika. 
Ami a felszerelést illeti, ha va-
lakinek lábboltozati problémá-

ja van, fontos egy pár jó sportci-
pő, valamint talpbetét használa-
ta is. Aki egyelőre nem szeretne 
botra beruházni, edzéseinken tud 
botot bérelni.

– Gyakorolható-e járvány-
időszakban?

– A leginkább ajánlható spor-
tok közé tartozik, mivel nem 
zárt teremben, hanem a szabad-
ban végezhető, főleg, ha kevésbé 
frekventált területet választunk 
a sportolásra. Ajánlott, hogy le-
gyen készenlétben szájmaszk arra 
az esetre, ha futókkal vagy isme-
rősökkel találkozunk.
További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nő-
vérszálló, földszint
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1 289 62 12
személyesen: hétfő – csütörtök 11-15 
óráig

A hazai dietetikusok szakmai 
szervezete szerint felnőtteknek 
napi 8 pohár (1 pohár 2-2,5 de-
ciliter) folyadék elfogyasztása ja-
vasolt. A 6-17 éveseknek szóló 
OKOSTÁNYÉR® szintén 8 po-
hárban határozza meg az ajánlott 
mennyiséget, de esetükben a po-
hár mérete másfél és 3 deciliter 
közötti.

Az okostanyer.
hu oldalon a szü-
lők egy energia-
igény-kalkulátor 
és élelmiszer-ada-
golási útmutató 
segítségével meg 
tudják határozni 
gyermekük ponto-
sabb szükségletét.

Az MDOSZ fel-
hívja a figyelmet, 
hogy a 8 pohárnyi 
folyadékból leg-
alább 5 pohárnyi 

ivóvíz (csapvíz vagy ásványvíz) 
legyen. Ez alkalmas ugyanis leg-
inkább a folyadék nagyobb meny-
nyiségű pótlására, hiszen energia-
mentes, könnyen hozzáférhető és 
legjobban oltja a szomjat.

Növelhetjük a folyadékbevi-
telt a víz ízesítésével – citromlé-
vel, mentalevéllel, citromfűvel 
–, vagy készíthetünk – cukor és 

méz nélkül – natúr gyümölcste-
át. Gyümölcs- és zöldséglevet, cu-
kortartalmú teát, üdítőitalt, tur-
mixot, tejes italokat (kakaó és te-
jeskávé) azonban – magas ener-
giatartalmuk miatt – csak a folya-
dékbevitel színesítésére, és kizáró-
lag alkalmanként, kis mennyiség-
ben fogyasszunk.

Edzés során, lázas állapotban, 
hányás, hasmenés esetén, illet-

ve nagy melegben növekszik a fo-
lyadékszükséglet, ilyen esetekben 
különösen oda kell figyelnünk a 
nagyobb mennyiségű folyadékfo-
gyasztásra, illetve az ásványi anya-
gok pótlására is. E mellett ügyel-
jünk arra is, hogy a csecsemők, a 
gyermekek és az idősek megfelelő 
mennyiségű folyadékot igyanak, 
ők azok ugyanis, akik hajlamosab-
bak a kiszáradásra.   y.a.

Sífutás hó nélkül

Mennyit és mit igyunk?
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által készí-
tett legújabb magyar táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® mind 
a felnőttekre, mind a gyerekekre megfogalmazza az egészséges táplál-
kozás legfontosabb alapelveit, beleértve a folyadékfogyasztást is. 

Skandináviában nagyon népszerű a sífutás. A sífutók azonban csak 
hóban tudnak sportolni, ezért enyhébb időre kitalálták a „síléc nél-
küli sífutást”, a nordic walkingot. A járvány alatt is biztonságos, 
komplex élettani hatásokat nyújtó sportról és az EFI-ben tartott in-
gyenes foglalkozásokról beszélgettünk Richter Katalin nemzetközi 
nordic walking trénerrel.

IGYUNK BÁTRAN CSAPVIZET!
Sokan nem tudják, de Magyarországon a leggyakrabban ellenőr-
zött italok közé tartozik a csapvíz. A hazai csapvíz körülbelül 50 
százaléka származik folyók parti szűrésű vizéből, felszíni vizek-
ből, illetve talajvízből. A vízművek laborvizsgálatai és független 
mérések is megerősítik, hogy jó minőségű, az esetleges és eseti 
szennyeződéseket a régi vízvezetékrendszerek okozzák.
A csapvízben lévő mikroorganizmusok kiirtásához klórt hasz-
nálnak, amely ugyan teljesen nem illan el kitöltéskor, de marad-
ványanyagainak mennyiségét kormányrendelet szabályozza. Bi-
zonyos szempontból még az európai uniós szabályozásnál is szi-
gorúbb feltételeknek kell megfelelnie a hazai ivóvíznek, amely 
emiatt rendkívül kis valószínűséggel okozhat megbetegedést.
Mindezeken túl a csapvíz lényegesen olcsóbb, mint az ásvány-
víz, és fogyasztásával még a környezetet sem szennyezzük, hiszen 
nem PET-palackból isszuk.
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Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

A Pesterzsébeti Múzeum kertjében Művészet a kertben c. szabadtéri tárlat 
2020. október 3-ig megtekinthető.

Majoros Áron Zsolt szobrászművész kiállítása a Gaál Imre Galériában 
2020. szeptember 16. – 2020. október 24. között tekinthető meg.

Megnyitó ünnepség: 2020. szeptember 16., szerda, 17 óra

Emlék-képek
Id. Unyi János üvegfestő mester emlékére

Válogatás Unyi János Antal képzőművészeti gyűjteményéből c. kiállítás 
2020. szeptember 23.- 2020. október 24. között tekinthető meg 

a Gaál Imre Galériában.
Megnyitó ünnepség: 2020. szeptember 23., szerda, 17 óra

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

Kedves Olvasóink!

Szeptember 7-től előreláthatólag visszatérünk az 
eredeti nyitvatartási időnkhöz, szeptember 12-től 

szombatonként is nyitva leszünk:
Hétfő: 9-16, Kedd: zárva, Szerda: 13-19, Csütörtök: 

9-16, Péntek: 13-19, Szombat: 9-13

Kérjük, hogy továbbra is tartsák be könyvtárunkban a 
távolságtartás szabályait, és viseljenek maszkot!

Programokat, rendezvényeket, 
klubokat még nem tartunk.

Naprakész információt honlapunkon találnak az aktuális 
helyzetről: www.fszek.hu/biromihaly

A könyvek lejárati határidejének hosszabbítását tovább-
ra is lehet telefonon vagy interneten is kérni. 

Elérhetőségünk: 283-0872, fszek2002@fszek.hu

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

Megszokott állandó 
nyitvatartás:

hétfő:13.00-19.00
kedd: zárva

szerda: 13.00-19.00
csütörtök: 9.00-15.00
péntek: 13.00-19.00

szombat:   zárva

Kedves Olvasók! 
Könyvtárunk várja 
régi és új Olvasóit!

Az ideiglenes nyitvatartás 
előreláthatólag szept. 7-től 

visszaáll a sok éve meg-
szokottra! A Covid 19 

pandémia miatt bizonytalan 
minden, azért az eshetőség. 

Átmenetileg továbbra sem 
lesz lehetőség a klubok 

működésére, 
rendezvényeken 
való részvételre.

Olvasóink és munkatársaink 
érdekében kérjük 
viseljenek maszkot 

és tartsák be a fizikai 
távolságtartás szabályait! 

Köszönjük szépen!

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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A Magyar Birkózó Szövetség a 
nyár folyamán elindította há-
romállomásos országos strand-
birkózó bajnoki sorozatát, ame-
lyen az ESMTK Birkózó Szak-
osztályának sportolói is részt 
vettek.

Az ESMTK július 18-án vá-
logatott birkózókkal vett részt az 
esztergomi Öböl Music Beachen 
megrendezett strandbirkózó or-
szágos bajnoki sorozat első for-
dulóján. Az utánpótlás-váloga-
tott tagjai pedig az U18-as kor-
osztályban próbáltak szerencsét a 
homokban, és nem is akárhogyan 
teljesítettek.

A serdülő Eb-harmadik Ta-
kács Zsolt a 60 kilogrammo-
sok között mutatott kiemelke-
dő teljesítményt, míg az ifi vi-
lág- és Európa-bajnoki bronzér-
mes Tösmagi Attila a 80 kilo-
grammosok között bizonyult a 
legjobbnak.

Az ESMTK a hölgyek verse-
nyében is érdekelt volt, a több-
szörös Európa-bajnoki ötödik 
helyezett, egyetemi világbajno-
ki ezüstérmes Sleisz Gabriella a 
felnőtt korosztály +70 kilogram-
mos kategóriájában zsebelt be 
ezüstérmet.

Strandbirkózó országos baj-
nokság I. állomás eredményei:

U18:
60 kg: 1. Takács Zsolt
80 kg: 1. Tösmagi Attila

Felnőtt:
+ 70 kg: 2. Sleisz Gabriella
80 kg: 6. Tösmagi Attila
90 kg: 4. Szilágyi Erik
A sorozat második állomá-

sát augusztus 1-jén Balatonfü-
reden rendezték. A három kor-

osztályban közel 250 versenyzőt 
felvonultató bajnoki sorozaton 
Tösmagi Attila az esztergomihoz 
hasonlóan ezúttal is döntőbe ve-
rekedte magát a 80 kilogrammo-
sok között, azonban ezúttal le-
győzőre talált, így kénytelen volt 
beérni az előkelő ezüstéremmel.

Ismét a dobogó második fo-
kán zárt Sleisz Gabriella, miután 
a női +70 kilogrammosok finálé-
jában alulmaradt az Eb 2. helye-
zett Németh Zsanettel szemben.

Strandbirkózó országos baj-
nokság II. állomás eredményei:

U18:
60 kg: kiesett Takács Zsolt
70 kg: 6. Kovács Olivér
80 kg: 2. Tösmagi Attila
Felnőtt:
+ 70 kg: 2. Sleisz Gabriella
90 kg: kiesett Szilágyi Erik
Augusztus 15-én Magyaror-

szág egyik legnépszerűbb strand-
ja, a budakalászi Lupa Beach 

adott otthont a 
bajnokság utolsó 
állomásának.

Mint ahogy 
az előző kettőn, 
így a mindent el-
döntő fordulón 
is válogatott ver-
senyzőkkel kép-
viseltette ma-
gát az ESMTK. 
Tösmagi Atti-
la az U18-asok 
között egészen 

a döntőig menetelt, kötöttfo-
gású elemekkel dolgozva sor-
ra győzte le ellenfeleit, a finálé-
ban azonban a szigetszentmiklósi 
Zsivnovszkyval már nem tudott 
mit kezdeni, így ismét kénytelen 
volt beérni az ezüstéremmel.

A szakosz-
tály büszkesé-
ge egy arany- és 
két ezüstérem-
mel zárta a baj-
noki sorozatot, 
amivel torony-
magasan meg-
nyerte a súly-
csoport rangsor-
versenyét.

Sleisz Gabri-
ella a felnőttek 
között újfent 

második lett, miután az esztergo-
mi Németh Anna legyőzését kö-
vetően ismét kikapott Németh 
Zsanettől. Így három ezüstérem-
mel a rangsorversenyben is má-
sodikként zárta az országos baj-
noki sorozatot.

Strandbirkózó országos baj-
nokság III. állomás eredményei:

U18:
80 kg: 2. Tösmagi Attila
Felnőtt:
+ 70 kg: 2. Sleisz Gabriella
90 kg: 5. Szilágyi Erik

Strandbirkózásban is jeleskedtek az ESMTK birkózói

Sleisz Gabriella

Takács Zsolt

Tösmagi Attila
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Ahogy az élet minden terüle-
tét, úgy a sárkányhajózást is érin-
tette a pandémia és a vírus terje-
désének visszaszorítására hozott 
intézkedések.

Az idei nyáron mindössze há-
rom versenyen tudták, tudják 
megmérettetni magukat a sár-
kányhajósok, már akik vállalták 
a szereplést. Sokan ugyanis úgy 
döntöttek, hogy ezt a szezont in-
kább kihagyják.

A pesterzsébeti Römi KKSK 
természetesen részt vett az ed-

dig megrendezett két versenyen, 
és ahogy azt a korábbi években 
megszokhattuk, mindkét meg-
mérettetésről győztesként távo-
zott.

Amint Reményi Péter csa-
patkapitánytól megtudtuk, júli-
us közepén Szegeden rendezték 
az MVM Kupát, amelyen a Römi 
egységei 200 méteren, valamint 
hosszú távon – ami ezen a verse-
nyen a szokásosnál jóval többet, 
4 ezer métert jelentett – is indul-
tak. Rövidtávon kis különbség-

gel, de sikerült 
megszerezniük 
az első helyet, 
hosszú távon 
pedig hatalmas 
fölénnyel evez-
tek be a pester-
zsébeti sárkány-
hajósok a célba.

Egy hónap-
pal később tar-
tották a hagyományos Bala-
ton-átevezést, amelyen a Fo-
nyód – Badacsony – Fonyód kö-
zötti, összesen 9 kilométeres tá-
volságot lehet kézzel hajtható 
vízisport eszközzel teljesíteni. A 
Römi eddig még nem indult ezen 
a versenyen, ez volt az első sze-
replésük. A pesterzsébetiek 20-
as vegyes egységben indultak, és 
arattak szintén elsöprő győzel-
met: 38 perc 31 másodperc alatt 
teljesítették a távot, ezzel nem-
csak 2 perc 41 másodpercet ver-
tek a második helyezettre, de pá-
lyacsúcsot is döntöttek.

Az év utolsó sárkányhajó-ver-
senye a szeptember 17-ei magyar 
bajnokság lesz, amelyet a Velen-
cei-tavon, Sukorón rendez a szö-
vetség. A Römi teljes gőzzel ké-
szül a megmérettetésre, a cél 
természetesen a lehető legtöbb 
aranyérem megszerzése.

A pandémia miatt idén elma-
rad a sárkányhajó világbajnok-
ság, amelyet novemberben Indi-
ában rendeztek volna. Reményi 
Péter elmondta, az eseményt tel-
jesen törölték, azaz nem rendezik 
meg későbbi időpontban.

y.a.

Az augusztus 2-án kezdődött 
NB III 5. fordulóját játszották 
lapzártánkkor. Az augusztus 
23-ai állás szerint az ESMTK 2 
vereség és 3 győzelem után az 
5. helyen áll a tabellán. 

A 2020/21-es évadban az 
ESMTK négy esztendő után át-
került a Közép csoportba, amely-
ben 20 csapat méretteti meg ma-
gát. Az őszi forduló utolsó mecs-

csét december 9-én játsszák, így 
jó hosszúra nyúlik a szezon.

A nyár folyamán elbúcsúzott 
a klubtól Despotovic Vajna, Pa-
taki Roland, valamint Balogh 
Alex. A keret a volt honvédos 
Fehér Imrével, a Honvéd aka-
démiáról érkezett Komiszár Kris-
tóffal és a Kelen SC-től igazolt 
Dankó Mártonnal bővült, vala-
mint fél év után visszatért Pest-
erzsébetre Lázár Banjámin.

Harót János, az 
ESMTK elnöke az 
esmtk.hu-nak az 
augusztus 2-ai rajt 
előtt így nyilatko-
zott: „Még nem is-
merjük a vetélytár-
sakat, de az első hat 
hely valamelyike re-
ális elvárás lehet.”

Az első fordulót 
hazai pályán ját-
szotta a Liza, és há-
rom év után elő-
ször veszítette el a nyitómérkő-
zést, miután a Dabas FC három-
szor is a hálóba talált.

Három nappal később egygó-
los győzelemmel – Boda József 
fejesével – tért haza az ESMTK 
Dunaújvárosból, majd augusztus 
9-én ismét hazai pályán játszott.  
A Szegedi VSE ellen magabiztos 
győzelmet arattak a piros-fehé-
rek, a mérkőzés 3:0-ával zárult.

Augusztus 16-án az ESMTK 
megszerezte második idegenbeli 
győzelmét Rákosmentén, ezúttal 
az eredmény 0:2 volt. Ekkor na-
gyon örülhettek a pesterzsébeti 
szurkolók, hiszen a 4 meccsen el-

ért eredménnyel a Liza felkerült 
a tabella 3. helyére.

Sajnos nem állhattak sokáig a 
képzeletbeli dobogón, mivel au-
gusztus 23-án a jelenlegi listave-
zető Iváncsa a találkozó 81. per-
cében büntetőből a kapuba ta-
lált. Külön bosszúságot jelent, 
hogy az ESMTK-nak erre 2 perc-
cel korábban nyílt lehetősége, a 
79. percben megítélt tizenegyest 
azonban Boda kihagyta.

Az ESMTK legközelebb szep-
tember 9-én játszik itthon, 16 
óra 30-tól a Szekszárd csapatát 
fogadja.

y.s.

Elindult a fociszezon

Csonka szezonban is abszolút sikerek

ESMTK-Szeged VSE 3-0

RFC-ESMTK 0-2
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SZOLGÁLTATÁS

TELJES KÖRŰ építőipari 
generálkivitelezést vállalunk, alap-
tól kulcsrakész átadásig, referencia 
munkákkal, garanciával. 0670/360 
09 24

VILLANYSZERELÉS, felújítás, laká-
sokban és irodákban, korrekt áron, 
rövid határidővel, tisztán pontosan. 
Várom hívását. 06 70/420 98 92

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

LOMTALANÍTÁS, zöldhulladék és 
zsákos sitt szállítás. 0670-338-6723 
WWW.SITTNAGYUR.HU

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 haszonélvezet-
tel. (Havi fix, takarítás, bevásárlás, 
ételszállítás.) Cs. Tibor 06 70/610 
34 38

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, 
lapostető javítás-szigetelés, kül-
ső homlokzati szigetelés készítése, 
épületek karbantartási munkálatait 
vállaljuk lakosság és közületek ré-
szére. 0670/224 93 26, 0620/397 
99 98

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

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

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

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

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

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

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, 
lapostető javítás-szigetelés, kül-
ső homlokzati szigetelés készítése, 
épületek karbantartási munkálatait 
vállaljuk lakosság és közületek ré-
szére. 0670/224 93 26, 3620/397 
99 98

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

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

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

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, 
javítása, kamerás csatornavizsgá-
lat. 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

HIRDETÉS - APRÓHIRDETÉS

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. október 1-jén 

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

tájékozódhat az önkormányzat 
Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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