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Képviselő-testületi ülésen történt
A képviselő-testület szeptember 17-ei ülésén Szabados
Ákos a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló beszámolójában arról tájékoztatott, hogy
szeptember 1-jétől – a tanév ideje alatt – a Rendvédelmi Osztály
munkatársai és a Pesterzsébeti
Polgárőrség önkéntesei gyalogátkelőhely biztosításában vesznek részt a rendőrséggel közös
szolgálatban, ezzel segítve a gyalogosok úttesten történő áthaladását.
A közterület-felügyelők reggel 7 és 8 óra között a városközpont legforgalmasabb gyalogátkelőhelyénél, illetve a Baross utca és János utca kereszteződésénél segíti az óvodákba, iskolákba igyekvő gyermekek biztonságos átjutását, míg a polgárőrök a Gyulai István Általános
Iskola előtt teljesítenek szolgálatot.
***

Szabados Ákos elmondta azt
is, hogy szeptember 14-éig a polgármesteri hivatal dolgozói körében egyetlen koronavírusos megbetegedés sem történt. Azokat a
kollégákat, akik környezetében
koronavírus-fertőzés igazolódott,
vagy annak gyanúja merült fel, a
fokozott elővigyázatosság jegyében azonnal kiemelték a hivatali
munkavégzés kereteiből.
A kerületi iskolákban szintén eddig az időpontig két pedagógusnál igazoltak fertőzést, és
2 osztálynál rendeltek el távoktatást. A vírus miatt szeptember
14-éig egy óvodai csoportot kellett bezárni egy gyermek megbetegedése miatt, édesanyja kerületi bölcsődében dolgozik, őt
a munkavégzésből kiemelték. –
Minden esetben azonnali jelzést
teszünk az illetékes népegészségügyi szerv felé, és az iránymutatásaik szerint járunk el – hangsúlyozta a polgármester. Hozzá-

tette: a védőeszközök beszerzése és kiosztása folyamatos, a fertőtlenítő takarítások ugyancsak,
a polgármesteri hivatal és az intézmények egyaránt felkészültek
az azonnali, teljes épületet vagy
egy-egy épületrészt érintő fertőtlenítő takarításra is, ha fertőzés igazolódása miatt ez szükséges lenne.
***
A képviselő-testület elfogadta azt a több képviselő által aláírt indítványt, amely a Duna-parti sétány építésével kapcsolatos.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy készítsen egy tájékoztatást arról, hogy
a közösségi tervezés során a lakosság által tárgyalt és támogatott tervek, javaslatok közül milyen fejlesztések valósulnak meg
és milyenek maradnak ki a 2020.
augusztusi döntés szerint megindított első ütem során, valamint,
hogy a 2020. december 3-ai kép-

viselő-testületi ülésre készítsen
előterjesztést, a hiányzó – a közösségi kerttől Soroksárig terjedő
- szakaszra, annak költségvetési
javaslatával és az ahhoz tartozó
ütemezéssel, három változatban,
melyek a következők:
a. az első ütemterv szerinti minőségű sétány alakítására,
b. balesetmentes közlekedést
és világítást biztosító fejlesztésre,
c. balesetmentes közlekedést
biztosító fejlesztésre.
***
A képviselők módosították a
2018. november 1-jén hatályba
lépett, a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek egyik lényeges eleme,
hogy a korábbi nettó 28 ezer forintról 70 ezer forintra nő a fakivágások esetén a tényleges ültetési, pótlási kötelezettség pénzben való kiváltása.
s.z.
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- jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás
- lakcímkártya másolat

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Minisztériumával együttműködve a 2021. évre kiírja
az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot

A BURSA pályázat benyújtásának módja:

Az ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akik:
- XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
- felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. - BURSA „A”
- XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
- 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
- kizárólag azok a pályázók, akik 2021. évi felvételi eljárásban először nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik – BURSA „B”
Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév),
a „B” típusú pályázat időtartama 3x10 hónap (hat egymást követő félév).
Benyújtandó iratok:
„A” - hallgatói jogviszony-igazolás eredetben
- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre
jutó havi nettó jövedelméről
- a szociális rászorultságot igazoló okiratok
- lakcímkártya másolat
„B” - igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről
- a szociális rászorultságot igazoló okiratok
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A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon való egyszeri
regisztráció, amelyet a pályázók a további években is használhatnak.
A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell)
nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott,
határidőre beérkezett pályázatokat tekintjük érvényesnek!
A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról
https://www.pesterzsebet.hu letölthető, vagy átvehető személyesen az
alább megjelölt címen, ügyfélfogadási időben.
A pályázatokról további tájékoztatást az oktatas@pesterzsebet.hu e-mail
címen is kaphatnak.
A pályázatokat postai úton, vagy telefonon előre egyeztetett időpont
esetén személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.
Levélcím: Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.
Bartáné Vass Angéla közművelődési referens Tel: 06-1-289-2571/1122
A borítékra írják rá: „BURSA-2021”
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. november 5.
Elbírálási határidő: 2020. december 5.
Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk,
fellebbezési lehetőség nincs!
Szabados Ákos polgármester
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Most a maszk helyes viselése az egyik legfontosabb fegyverünk
Felesleges nyűg vagy szükséges óvatosság az egészségügyi maszkok
viselése a koronavírus-járvány idején? Kit is véd valójában: a viselőjét vagy annak környezetét? Esetleg többet árt, mint használ? Mit
tegyünk, ha kényelmetlennek találjuk? Tóth Ágnes, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Kórházhigiéniai Osztályának
közegészségügyi-járványügyi felügyelője válaszolt kérdéseinkre.
– Az utóbbi időben egyre
többen vannak, akik nem, vagy
nem szívesen hordják a szájat,
orrot elfedni hivatott egészségügyi maszkot. Olyanok is akarnak, akik szerint kifejezetten
egészségtelen ezek viselése. Kinek van igaza?
– Rendkívül károsnak tartom
a maszkviselés elleni megszólalásokat! A maszk alapvető a vírus
elleni védekezésben: nemcsak a
viselőjét védi, hanem a környe-

zetét is, tehát kétoldalú védelmet jelent. A fertőzés létrejöttéhez ugyanis három tényező szükséges: a fertőző forrás, vagyis a
beteg ember, a fertőzés terjedésének lehetősége, és egy, a fertőzésre fogékony szervezet. Ha
ezek közül bármelyik hiányzik,
akkor a fertőzés nem tud létrejönni, és a járványfolyamat megszakad. A légúti vírusok csepp-

fertőzés útján terjednek. A kórokozók a légutakon át kerülnek
a fertőzött szervezetből a levegőbe köhögéskor, tüsszentéskor, de
beszéd alkalmával is. A levegőből jutnak belégzéssel egy másik
ember légútjaiba. A helyesen viselt maszk meggátolja egyrészt a
kórokozók kijutását a környezetbe, másrészt a másik szervezetbe történő bejutást is, így nagymértékben csökkenti a fertőzés kialakulásának esélyét. Aki a
maszk használata ellen beszél,
az nem érti ezt
a folyamatot, és
teljesen feleslegesen hergeli mindazokat,
akik felelősségteljesen igyekeznek betartani a közegészségügyi szabályokat.
– Mindez azt
jelenti, hogy a
maszkot mindenkinek viselnie kellene?
Akkor is, ha
nincs tünete?
– Igen, hiszen azt is jól
tudjuk
már,
hogy sok a tünetmentes vírushordozó, aki
nem is tudja
magáról, hogy
fertőzött,
de
terjeszti a vírust. Ha maszkot
visel, akkor erre sokkal kisebb
az esély. Ha pedig a többi higiéniai szabályt is betartjuk – alapos, gyakori kézmosás, amihez
a szappan is elegendő, ha megfelelően végezzük el, távolságtartás másoktól, eszközeink és
környezetünk gyakori tisztítása
–, akkor még többet tettünk a
fertőzés megelőzése érdekében.

Nagyon fontos mindezek mellett, hogy akinek felső légúti tünetei vannak, az maradjon otthon, ne menjen közösségbe, ne
szálljon fel tömegközlekedési
eszközre!
– Milyen maszkot viseljünk?
Patikában kapható sebészi
maszkot, esetleg otthon varrott
textil változatot? Mire ügyeljünk a használatkor?
–A sebészi és a szövetből készült maszk is ugyanazt a védelmet szolgálja, mindkettő tökéletesen megfelelő. A lényeg, hogy
ne csak a száj, hanem az orr is
el legyen takarva, és a maszkot
rendszeresen, legalább naponta
cseréljük, illetve a textil maszkot
rendszeresen mossuk ki. Jó, ha
kettő is van belőle, így könnyebb
megoldani a váltást.
– Mennyire számít, hogy hogyan vesszük fel és le a maszkunkat? Vannak ennek szabályai?
– A felvételkor is és a levételkor is az a legfontosabb, hogy
tiszta kézzel nyúljunk az eszközhöz. Hazaérve előbb a kezünket
mossuk meg, és csak utána vegyük le a maszkunkat, a rögzítő
pántot fogva.
– Jelenleg nagyon változó,
hogy hol kötelező a maszk viselése és hol nem az. Ha fele-

lősen szeretnénk eljárni, akkor
hogyan döntsünk erről?
– Zárt térben, ha más is tartózkodik a helyiségben, mindenképpen használjunk maszkot!
Ilyenkor fontos, hogy gyakran
szellőztessük is a helyiséget. Szabad levegőn akkor hordjuk, ha a
1,5-2 méteres védőtávolság valamilyen oknál fogva nem tartható.
– Sokan panaszkodnak arra,
hogy nem kapnak levegőt a
maszkban. Az a nézet is felbukkant, hogy a maszk viselése csökkenti a vér oxigénszintjét…
– Ez utóbbi butaság, elég csak
a műtőkben folyó munkára gondolni. Operáció közben az orvosok, műtősök sokszor órákon keresztül viselik a maszkot, és nem
fulladnak meg tőle, sőt, nagy
koncentrációt igénylő munkát
végeznek, amihez sok oxigén
kell. Aki mégis úgy érezné, hogy
nem kap levegőt, az próbáljon
megnyugodni, egyenletesen lélegezni. Eleinte valóban okozhat nehézséget a maszkviselés,
de idővel hozzá lehet szokni, és
hozzá is kellene. Ez ellen a vírus
ellen ugyanis jelenleg a maszk
helyes viselése az egyik legfontosabb fegyverünk.
d.r.

Bizonyítottan véd a maszk
Napról napra egyre több kutatás és esettanulmány igazolja, hogy a maszkok nemcsak radikálisan csökkentik a
betegek fertőzési képességét, de a viselőt is védik, hiszen
jóval kisebb dózisban engedik, hogy vírus jusson a szervezetükbe.
A kisebb mennyiségű vírussal pedig könnyebben küzd
meg a szervezet, vagy ki sem alakul a betegség, vagy enyhébb lefolyású lesz.
Meggyőző bizonyíték az, a Nature megazinban megjelent kutatás is, amelyet nemrégiben a Semmelwis Orvostudományi Egyetem honlapja szemlézett magyarul:
„Maszk viselése nélkül a koronavírus tekintetében a légúti
nyálcseppminták 30 százalékában, míg az aeroszol minták
40 százalékában volt kimutatható a vírus. Ezzel szemben
maszk viselése mellett sem a légúti partikulumok, sem az aeroszol mintáiban nem detektáltak vírust, ez az aeroszol esetén szignifikáns különbséget, míg a légúti partikulumokat
tekintve csökkenő tendenciát jelentett.”
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Az oldalon található információk a szeptember 25-ei állapotot tükrözik

EGÉSZSÉGNAP
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A mozgás és egészség napja a Kosutiban

– Kicsit rendhagyó lesz a mai
napunk, mert a mindenki ismert
helyzet miatt a sportra ezúttal
kicsit nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani. Egy egészségnap
kapcsán persze nem mehetünk
el a mellett a gondolat mellett,
hogy hétköznapjainkat a vírushelyzet erősen befolyásolja. Pesterzsébet Önkormányzata és annak intézményei is próbálnak felkészülni azokra az eseményekre
és váratlan helyzetekre, amelyekkel szembe kell nézni. Ezért viselem a megnyitó alkalmával én is
a maszkot, és szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy az elkövetkező időben próbáljunk meg
szeretteinkre, hozzátartozóinkra
ugyanakkora figyelmet fordítani,
mintha természetesebb hétköznapok lennének, csak azokat a
kiegészítőket, mint a maszk vagy
a kézfertőtlenítés, a távolságtartás, használjuk, alkalmazzuk – fogalmazott a megnyitón Kovács
Eszter alpolgármester.
A nap egyik kiemelkedő eseménye volt a III. Mü.Gu Pester-

zsébeti Futóverseny, amit megelőzően a HRM Dance Stúdió
tanítványai tartottak bemelegítést vezetőjük, Rabóczki Mónika
vezényletével.
A 10 kilométeres megmérettetésen idén ötvenkét versenyző állt rajthoz. A férfiak között
Kuncz Gábor szakította át elsőként a célszalagot, 36:09-es idővel, a nők között pedig ismét a
tavalyi győztes, Sztipanov Alexandra bizonyult a leggyorsabbnak, 44 perc 7 másodperc alatt
teljesítve a távot.
Miután elrajtolt a futóverseny, a színpadon elkezdődtek
a sportbemutatók. Fellépett a
„Body” csoport, a PMS Dance, a
Seinchin Karate SE, volt beatbox
és break bemutató, valamint hastánc és indiai táncbemutató.
A Kosutiban felállított sátrakban a rendezvény ideje alatt koleszterin-, csontsűrűség- és vércukormérésre volt lehetőség, a
kicsiket pedig népi játszóház és
interaktív kiállítás várta.
y.a.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A koronavírus-járvány miatt a megszokottnál pár hónappal később,
szeptember 12-én, szombaton rendezte meg a Csili Művelődési Központ hagyományos sport- és egészségnapját. A Kosutiban felállított
színpadon egész nap zajlottak a sportbemutatók, a sátrakban pedig különböző szűrésekkel várták az érdeklődőket. Az egész napos
programot a Queen Tribute együttes koncertje zárta.
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Pesterzsébeti felnőtt háziorvosok elérhetőségei és rendelési idejük
A háziorvosok e-mail elérhetőségei a háziorvosi rendelésen való személyes megjelenés céljából időpont kérésre vagy krónikus
betegségek esetén az adagolás változtatása nélküli gyógyszer ismételt felírásának kérése célából használhatók.
Kérjük, levelükben röviden, célra törően fogalmazzanak, mindenképp tüntessék fel nevüket, születési dátumukat és TAJ számukat.
Kérésükre két munkanapon belül tud reagálni háziorvosuk.
Rendelő

Jókai Mór
utca 74-76.

Vörösmarty
u. 5-7

Ady E. u.1.

Zamárdi u.
11.
Bácska tér
3.

Felnőtt háziorvos neve

Telefon

e-mail cím

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Dr. Menczel Zsuzsanna

1/285-3093

me.zsu@freemail.hu

16-20

8-12

16-20

8-12

változó

Dr. Teveli Zsombor

1/421-5988

8-12

16-20

8-12

16-20

változó

Dr. Solymosi Zsuzsanna

1/285-3093

oepkapcsolat@freemail.hu

8-12

16-20

8-12

16-20

változó

Dr. Csaba Krisztina

1/421-5989

drcsaba56@gmail.com

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Takács A. körzet,
h.: Dr. Vályi-Nagy Viktor

1/421-5988

jokai3recept@gmail.com

16-20

8-12

16-20

13-15

változó

Dr. Nagy József

1/421-5989

8-12

16-20

8-12

16-20

változó

Dr. Mityuk Antal

1/283-3636

vorosmartyrecept@gmail.
com

16-20

8-12

16-20

8-12

változó

Dr. Hunyadi P. körzet,
h.: Dr. Szucsányi Dóra

1/284-7555

csillareceptek@gmail.com.

16-19

9-12

16-19

9-12

változó

Dr. Székely Alice

1/284-3715

8-12

16-20

8-12

16-20

8-12

1/286-8668

anasztaziareceptek@gmail.
com

8-12

13-15

8-12

13-15

változó

Dr. Rurik Imre

1/285-8585

Rendelo@Rurik.eu

14-18

8-12

14-18

8-12

változó

Dr. Bálint András

1/289-2091

16-20

8-12

16-20

8-12

8-12

Dr. Király Ottó

1/289-2095

dr.kiralyotto20@gmail.com

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Simonkovich Péter

1/289-2093

dr.simonkovich@gmail.com

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Koncz Zsuzsanna

1/289-2090

konczzsdr@gmail.com

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Majorosi Emese

1/289-2096 majorosidrkorzet@gmail.com

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Balogh Ernő

1/289-2092

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Laki Lóránt

1/289-2097

dr.laki.lorant@gmail.com

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Bagó Erzsébet

1/289-2094

drbagoerzsebet@gmail.com

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Kormány Zsolt

1/283-1844

8-12

16-20

8-12

16-20

8-12

Dr. Szabó Emese

1/287-8613

emese.szabo.dr@freemail.hu

15-19

8-12

15-19

8-12

8-12

Dr. Hollósi László

1/285-8711

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Szántó Gyöngyi

1/285-8711

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

1/285-8712 Erodium: www.pusztaianiko.hu

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Schaffer Katalin

1/285-8710

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

Dr. Lavicska Enikő

1/285-3185

Erodium betegbehívó

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Barkóczi Katalin

1/285-6872

kdrbarkoczi@gmail.com

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Killik M. körzet h.
Dr. Mityuk Antal

Dr. Pusztai Anikó

Dr. Fekete Béla
Virág Benedek u. 44. Dr. Szecsődi Zsuzsanna

Szabadka
u. 47.

1/285-6872
1/286-2145

dr.szecsodi.zs@euint.hu

8-12

15-19

8-12

15-19

változó

Dr. Szegő Katalin

1/286-2145

Erodium betegbehívó

15-19

8-12

15-19

8-12

változó

Dr. Szabó Zsuzsanna

1/284-4000

cirpusmedicina@gmail.com

15-19

8-12

15-19

8-12

8-12

Dr. Kiss Zsolt

1/283-8505

szabadka.rendelo@gmail.
com

15-19

8-12

15-19

8-12

8-12

Dr. Kis Gábor

1/285-5848

gabor.kis.recept@gmail.com

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

Dr. Dancsó Jenő

1/285-5211

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

A háziorvosokkal kapcsolatos adatok megtalálhatók a www.hszi20.hu weboldalon is. Az itt megjelent információk a lap megjelenésének
időpontjában aktuálisak! Kérjük, kövessék figyelemmel az egészségügyi ellátással kapcsolatosan közzétett információkat!
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Mik zavarják a pesterzsébetieket?
A járványügyi előírásoknak megfelelően tartotta meg Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 17-én a
szokásos évi közmeghallgatását, ezzel együtt a vírusveszély valószínűleg sokakat visszatartott a részvételtől, hiszen aránylag kevesen jelentek meg és mondták el gondjaikat, problémáikat.

Városközpont
Az első felszólaló a Városközpontban lévő buszmegállóban uralkodó állapotokat kifogásolta, mint mondta, nagyon sok
a szemét, a megmaradt padokat
– mert a hatból hármat leszereltek – pedig a hajléktalanok foglalják le, akik ott isznak, dohányoznak, hangoskodnak és zaklatják az arra járókat.
Szabados Ákos polgármester
arról tájékoztatott, hogy a buszmegállók takarítása a BKV–BKK
feladata, az, hogy mennyi pénzük van rá, pontosan látszik abból, amilyen állapotban vannak.
Éppen ezért az önkormányzat egy
éve megbízta a kiemelt területeken lévő buszmegállók rendben
tartásával a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatót, amelynek
munkatársai minden reggel kitakarítják a városközponti megállókat is, csak sajnos délre már
nyoma sincs a rendnek. Az önkormányzatnak ugyanakkor a
napi kétszeri takarításra nincs
kapacitása.
– Minden szabály annyit ér,
amennyit be tudunk belőle tartatni – tette hozzá, majd kifejtette, a rendőrség olyan létszámhiánnyal küzd, hogy a buszmegállók ellenőrzésére már nincs kapacitása.
Puskás Péter Pál rendvédelmi osztályvezető kiegészítésként
elmondta: a közterület-felügyelőknek csak tetten érés esetén
van lehetősége bírságolni, ezzel
együtt próbálják gyakrabban ellenőrizni az említett helyszínt.

Forgalom
Egy kerületi lakos a Mártírok útja végénél az elmúlt években kialakult óriási forgalmat kifogásolta. Mind mondta, 551
busz fordul meg az érintett útszakaszon, az arra autózók pedig

a megengedettnél jóval nagyobb
sebességgel száguldanak.
A polgármester arról tájékoztatott, hogy a Mártírok útja felújítására a Fővárosi Önkormányzat elkülönített egy keretet, és
remélhetően jövőre elkezdődhet
a munka. Persze ez nem jelenti
majd azt, hogy kisebb lesz a forgalom. A buszok számának csökkenésére akkor lehet számítani, ha a 3-as metró felújítása befejeződik. Szabados Ákos hozzátette: a sebesség csökkentése érdekében lehet javasolnia az önkormányzatnak traffipax beállításának kérését, és a Városgazdálkodási Osztály ezt meg is teszi. Talán ez visszatartó erő lehet
a gyorshajtókkal szemben.

Járdafelújítás
A következő felszólaló a Szigliget utca egy szakaszán a járdafelújítás szükségességére hívta fel
a figyelmet. Hozzátette: az önkormányzat illetékes osztályának
már jelezte a problémát, és azt a
választ kapta, hogy mivel a felújítás csak az ott lévő fákkal kapcsolatos beavatkozásokkal együtt
valósítható meg, az idei költségvetésből erre nincs lehetőség.
– Valóban, a járvány miatt
olyan mértékű megszorításokat
kellett tennünk a költségvetésben, hogy vélhetően csak a jövő
évben tudunk az ideihez képest
több problémát megoldani, feladatot végrehajtani – erősítette meg Szabados Ákos. A polgármester megkérte a terület önkormányzati képviselőjét, legyen
gondja rá, hogy a jövő évi keret
megnyílásakor ez a helyszín mindenképpen szerepeljen a listán.

Gubacs
Egy, a Vízisport utca elején
élő kerületi lakos elmondta: a
Téglagyár téren lévő játszóte-

ret hajléktalanok és alkoholisták
használják, a zöldterület gondozatlan, a környék koszos, szemetes, ráadásul a strand megnyitása óta rengetegen szabálytalanul
parkolnak, akár a gyalogosforgalmat is akadályozva. Javasolta,
hogy a játszóteret érdemes volna megszüntetni, a helyére pedig
parkolót kialakítani. Hozzátette:
a Duna-part is rendezetlen, szemetes, olyan állapotba került,
hogy az ember már nem szívesen
megy oda.
– Már viszonylag közel járunk ahhoz, hogy a Duna-part
egy szakaszát belátható időn belül felújítsuk,
és oda ellenőrző kapun
keresztül lehet majd bejutni, ami éjszaka
nem
lesz nyitva. A
csónakházak
előtt vezető
sétány reményeink szerint
tényleg kikapcsolódásra alkalmas lesz – kezdte válaszát Szabados Ákos.
A parkolási gondokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy előbb-utóbb Pesterzsébeten is elkerülhetetlen
lesz a fizetős parkolás bevezetése a kerület bizonyos területein, így akár a strand környékén
is, hiszen látszik, hogy csak büntetésekkel nem sikerül a parkolást szabályozni. Az önkormányzat sok új parkolót hozott létre az
alsó Vízisport utcában a támfalak
mellett, de ez önmagában nem
garantálja a szabályos parkolást.
A polgármester felkérte Puskás
Péter Pált a parkolás fokozottabb
ellenőrzésére.
Szabados Ákos azt javasolta,
a lakók szervezzenek aláírásgyűjtést azért, hogy a strandot üzemeltető Budapest Gyógyfürdői
és Hévízei Zrt. a strand hátsó, jelenleg üresen álló részét alakítsa ki parkolónak. Ezt az önkormányzat egyébként már javasolta
a cégnek, de talán közös erővel
sikerül eredményt elérni.

A játszótér megszüntetésének ötletére Mach Péter, a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke válaszolt.
Mint mondta, a tér lakói pályáztak a játszótér örökbefogadására,
és vállalták, hogy gondozzák ezt
a területet. Egyébként már a Gubacsi lakótelep közlekedési felülvizsgálatakor felmerült, hogy ki
kell találni ennek a területnek az
új funkcióját. Az ott élők a zöldfelület megmaradásában gondolkodnak, de semmiképpen sem
a jelenlegi formában. Közösségi tervezést szeretnének indítani, hogy amikor a Téglagyár tér

egyirányúsításával kapcsolatos
munkák elkezdődnek, a tér fejlesztése is meginduljon.

Közterületi fák
Kérdésként merült fel, hogy a
közterületre kiültetett facsemeték gondozása kinek a feladata.
Szabados Ákos elmondta: az önkormányzat megrendelésére végzett faültetések általában 1, ritkábban 2 éves utólagos gondozást is tartalmaznak. Természetesen az elvárható a lakosságtól,
hogy ők is öntözzék a házuk előtt
lévő fákat. Az önkormányzat a
források mértékéig elsősorban a
közterületeken lévő balesetveszélyes fák kivágását, gallyazását
végzi, ezt követően az intézmények udvarain lévő fák állapotával, majd a kiemelt vagy védett
fasorok gondozásával foglalkozik.
Ezután jön minden egyéb, így a
lakossági kérések alapján teljesülő munkák végzése. Ebből következően sajnos a növények öntözésére a legkevesebb a lehetőség.
s-z-
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Lakossági fórum a közbiztonságról

A prostitúció kapcsán Makádi
Katalin elmondta, hogy az ma
már nem minősül bűncselek-

egy teljes lakóközösség életét
megkeserítse. Még egy önkormányzati lakásból is csak több
mint egy éves huzavona után lakoltathatók ki a nem kooperáló
családok.
A rendőrkapitány arra is felhívta a fgyelmet, hogy a kerületi rendőrkapitányság közvetlenül
nem hívható, csak a 112-es központi számon lehet bejelentést
tenni, ahol a Tevékenység-irányítási Központ az aktuálisan a közelben lévő szabad járőrcsoportot

ménynek, csak a kerítés büntethető, illetve a főútvonalak, templomok, iskolák közelében nem
tevékenykedhetnek az örömlányok. Ezért ellenük a ferencvárosi Szabadkai úton vagy a kerületi
Balassa utcában eljárni sem tudnak, ezek ugyanis mellékutak.
Ugyanez a helyzet a drogosokkal, akik körében jelenleg az úgynevezett varázsfű vagy varázsdohány a legelterjedtebb. Ez a szer
az EU hivatalos listája szerint
nem minősül drognak, bár hasonló tüneteket – tántorgás, öntudatlanság, hányás – produkál,
mint egy keményebb intravénás
szer. Bármilyen eljárás megkezdéséhez a vizeletből listás szer kimutatása szükséges vegyész szakértő közreműködésével, addig
nem tud a rendőrség feljelentést
tenni. Így pedig a drogos visszakerül oda, ahonnan behozták.
Ugyanakkor tudomásul kell
venni, hogy ezeket a zavaró elemeket magánlakásokból ők eltávolítani nem tudják, bár egy renitens család is elég ahhoz, hogy

fogja a helyszínre küldeni. Tehát
Erzsébeten nem feltétlenül helyi
rendőrök fognak intézkedni.
A kamerarendszer kapcsán elmondta, hogy ezek valóban nagyon hatékony védekezési formát
jelentenek mind a megelőzésben,
mind a felderítésben, főleg, mivel
a BRFK arcfelismerő rendszerével
is össze lehet a felvételeiket kötni.
Puskás Péter Pál is kiemelte
a térfigyelő kamerákat. Jelenleg
mintegy 100 készülék működik,
és bár tervezték ennek bővítését,
a koronavírus-járvány miatti költségvetési megszorítások ezt egyelőre nem teszik lehetővé. A kamerarendszer működtetése évente
100 millió forintba kerül, a rendőrségre van bekötve, de figyelésük csak napi 2x8 órában megoldott. A felszólalók által említett
összes problémás helyszínen működik több kamera is, melyek felvételei alapján számtalan intézkedés történt már. A Téglagyártó téren például több mint 30 esetben
szabtak már ki bírságot a Rendvédelmi Osztály munkatársai.

A közbiztonság aktuális kérdéseiről – lomtalanítás, a hajéktalanok,
a kábítószerfogyasztók és a prostituáltak által okozott problémák –
tartott lakossági fórumot augusztus végén a Csiliben Nemes László alpolgármester, Ettvel Zoltán, Fekete Katalin, Nemesné Németh
Judit képviselők, valamint Rumy Ildikó külsős bizottsági tag. A
téma fontosságát jelzi az érdeklődők nagy száma, hiszen több mint
nyolcvanan gyűltek össze a Vízvári teremben. Az eseményen Szabados Ákos polgármester, Makádi Katalin, a XX-XXIII. kerület
rendőrkapitánya, Puskás Péter Pál, a Rendészeti Osztály vezetője,
valamint a Pesterzsébeti Polgárőrség vezetői is részt vettek.
A lakossági hozzászólók közül többen panaszkodtak általános biztonságérzetük romlására,
valamint arra, hogy saját megítélésük szerint a lakókörnyezetükben romlott a helyzet a tisztaság, rendezettség tekintetében;
gyanús alakok, például drogosok,
hajléktalanok, részeg, hangoskodó csoportok bukkantak fel, akik
az ott lakókat félelemben tartják,
fenyegetik. Főként a Tátra tér, az
Intespar környéke, a Téglagyártó tér, az Alsó határút környéke,
valamint a Határ út rajzolódtak
ki problémagócokként.
Makádi Katalin rendőrkapitány válaszában több, a lakosság
körében talán nem köztudott dologra hívta fel a figyelmet. Többek között arra, hogy a rendőrség
csak a már megvalósult bűncselekményhez riasztható, sem elmúlt
esetekre, sem esetleges jövőbeli félelmekre nem tudnak reagálni.
A jól ismert általános létszámhiány mellett a csökkenő
lakossági kooperáció is nehezíti a rendőrség munkáját, ugyanis
kevesen mernek vallomást tenni például egy drogterjesztő ellen, holott ma már korszerű tanúvédelmi eljárások védik a bejelentőt.
Sokat tehetnek a lakosok a
megelőzés érdekében is, például, ha figyelnek az autók zárására, vagy arra, hogy az időseket a
csalók ne csaphassák be. A védekezés módszereiről a lakosság a
szeptemberenként ugyanitt megtartott Bűnmegelőzési Fórumon
tud részletesebben tájékozódni.
A kerületben működik a Kábítószer Ellenes Fórum (KEF) is,
amely a kerület és a rendőrség
képviselőiből áll, ők is komoly
megelőző és felvilágosító munkát
végeznek, az iskolákban is.
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Szabados Ákos arra hívta fel
a figyelmet, hogy a felvetett témák mindegyike örökzöld, teljes
és főleg azonnali megoldásuk lehetetlen. A polgármester hozzátette: többször és kiemelten kérte
a lakók közreműködését a problémás esetek időbeni jelentésében, az együttműködésben, a
környezetünkért való felelősségvállalásban. A hatóságok munkája ugyanis ehhez önmagában
kevés. Mint mondta, szomorú,
hogy a helyi polgárőrség létszáma
a kerület méretéhez képest túl
alacsony, pedig ők jelenthetnék
a megoldást azokra a határhelyzetekre, amikor még nem történik bűncselekmény, de már a
közérzetet rontó csoportok vagy
cselekmények jelennek meg. A
polgármester szerint a kisközértek kapcsán a nyitvatartás rövidítésével lehet szankcionálni
ott, ahol sok a lakossági bejelentés a környékükön zajló italozásról és hangoskodásról. Kiemelte,
hogy a kerület bűnfelderítési statisztikái ugyan nagyon jók, azonban az egyes sérelmet elszenvedett embert ez nem vigasztalja meg. A lomtalanítási problémák kapcsán elmondta, egy kerületi hulladékudvar kialakításához egyenlőre nem találtak megfelelő, az önkormányzat tulajdonában álló helyszínt, és egy egyhetes lomtalanítási időszak talán
megéri, hiszen nagyon sok pesterzsébeti család veszi igénybe az
FKF szolgáltatását.
Nemes László a fórum lezárásaképpen közölte, hogy online
szavazást fognak indítani a Helló
pesterzsébetiek! Facebook csoportban két kérdésben: az egyik
a lomtalanítás alternatív lehetőségei, például egy kerületi hulladékudvar, vagy zárható konténeres lerakó kialakítása, vagy egy
esetleges évi egy vagy két alkalommal házhoz rendelhető lomtalanítás formájában, a vidéki települések mintájára (ez a szavazás már lezárult – a szerk.). A másik téma, amelyben a lakosság véleményét várják majd, a helyi türelmi zóna kialakításának lehetőségei lesz.
Béládi Olívia
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Nem hagyta el az Úr a gyülekezetet a bajban
A Makovecz-templomban nyár
végén keletkezett tűz az épületegyüttes templomterét fedő tetőszerkezet jobb oldalát érintette, amelynek következtében a deszkázat, lécezés, szigetelés és a palafedés sérült meg.
A kivitelező gyors reagálásának
köszönhetően a helyreállítási
munkák nagyobbrészt már be is
fejeződtek.

zik, így alapvetően a biztosító
fedezi a kárt. Ugyanakkor többen is a segítségünkre siettek, az
egész országból, sőt határainkon
túlról is érkeztek adományok.
Rendkívül hálásak vagyunk az
adományozóknak, és mindenkinek, aki szeretettel, néhány kedves szóval támogatóan állt mellénk a bajban – fogalmazott a
lelkipásztor, hozzáfűzve: remélik, hogy a szentesti istentiszteletünkre az új templomban gyülekezhetnek össze.
– Van egy kis áhítatoskönyv,
Fénysugarak a címe, minden
napra található benne egy-egy
rövid rész a Bibliából, és pár sor
igemagyarázat. A tűzesetet megelőző szombaton ez az igerész volt
az estére kijelölt szakasz: „Ezek
után Dávid azt mondta fiának,
Salamonnak: Légy erős és bátor,
és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Iste-

nem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem
fejezed mindazt a munkát, amely
az Úr házában végzett szolgálathoz szükséges.” (Krónikák 1.
könyve, 28. fejezet, 20. vers).

vers, az abban levő bátorító üzenet, és az, hogy a tűz ellenére ennek a templomnak fel kell épülnie, hiszen valójában nem mi,
hanem az Örökkévaló építi azt.
Ezzel a reménnyel, hittel és biza-

Amikor néztem a lángokat és
éreztem a borzasztó füstöt, újra
és újra eszembe jutott ez az ige-

lommal folytatjuk tovább az építkezést – mondta Börzsönyi János.
D.A.

A zsidó naptár szerint szeptember 18-ától az 5781. esztendőt írjuk.
A kétnapos RosHásáná-n az ember teremtésére emlékeznek a hívek, illetve a világ megalkotását ünneplik. Pontosabban a valódi ünneplés később következik, miután letelt az ekkor kezdődő tíz bűnbánati nap.
a roshasánának az esztendő többi napját.
A Tórában a kürtharsogás
napja elnevezéssel szerepel az ünnep, amelyen százszor kell megfújni a sófárt, ezt a kosszarvból

tenne, ám végül nem a gyermeket, hanem egy kost kellett áldoznia. (Érdemes megemlíteni,
hogy a szilveszteri trombitálás
szokása szintén e hagyományban
gyökerezik.)
Ez az a nap, amikor a zsidó nép ünnepélyesen elismerte urának az egy Istent, a Teremtőt. E nap másik elnevezése úgy szól: az ítélet napja. Ekkor az Úristen előtt kinyílik há-

készített kürtöt. Nem véletlen a
hangszer, ugyanis hangja emlékeztet Ábrahámra, a judaizmus,
a kereszténység és az iszlám ősatyjára, akitől Isten fia, Izsák feláldozását kéri, amit feltétlen hite
bizonyságául Ábrahám meg is

rom könyv: az élet, a halál és a
köztesek könyve. Valamelyikben mindegyik ember bele van
írva. Következik a már említett
tíz bűnbánati nap, amelyeken is
buzgó imádsággal átkerülhet a
bűnbánó az élet könyvébe. Az

ima alatt a férfiak fehér, zseb
nélküli halotti ruhát viselnek,
mert ebben az időszakban nem a
vagyonukkal, hanem tetteikkel,
jámbor cselekedeteikkel kell bizonyítaniuk.
A bűnbánat betetőzése Jom
Kipur, az engesztelés napja, ami
után a vétkes nem fog bűnhődni vétkei miatt, lelke megtisztul
a bűn okozta szellemi szégyenfoltoktól, amennyiben őszinte
megbással fordul az Örökkévalóhoz.
Az engesztelődés után következhet az önfeledt öröm ideje, vagyis a Szukot, a Sátrak ünnepe, ami október 2-án, péntek
este veszi kezdetét és nyolc napon át, péntek estig tart, zárása a Smini Áceret, amely tulajdonképpen nem része már a Sátrak ünnepének. „Hét napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot,
a nyolczadik napon pedig szent
gyülekezéstek legyen és újra
tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak; berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek
azon.”(3 Mózes 23:36).
DIA

Börzsönyi János, a Szabótelepi Református Gyülekezet lelkésze elmondta, hogy a tűzeset 3-4
hetes csúszást okozott az építkezésben. A hivatalos hatósági vizsgálatok még nem zárultak le, az
előzetes szakvélemények szerint
azonban arra lehet következtetni, hogy a tűzeset a tetőgerincen lévő acélszerkezet hegesztési
munkálataival kapcsolatos.
– A kivitelezőnk széles körű
felelősségbiztosítással rendelke-

Zsidó újév

A Talmud szerint az Úristen 5781 évvel ezelőtt alkotta
meg az embert, hat nappal a világ teremtését követően. A Talmud a zsidók legszentebb könyve, könyvgyűjteménye, megelőzve az Ószövetséget. Ez az enciklopédia tartalmazza, magyarázza
a vallási, jogi, szokásjogi alapvetéseket, mindezek mellett a bibliaértelmezéseket.
A roshásána jelentése az év
feje, és a fentiek értelmében mint
újév nem szerepel az Ótestamentumban, másként a Héber Bibliában, vagy Tórában, amely Mózes első 5 könyvét foglalja magában. A Bibliában egyetlen egyszer fordul elő a kifejezés, Ezékiel
könyvében, ám nem mint ünnep,
hanem mint az év kezdőnapja
(Ezékiel 40:1).
Mit is értsünk az év feje kifejezésen? Ahogy az embert a feje
irányítja, úgy kell meghatároznia
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Boldog születésnapot!
Dér Lajosné Villányi Irén
Anna néven 1925-ben született
Törökszentmiklóson. Éppen hetven esztendeje költözött Pesterzsébetre. Egy évtized óta, mióta elvesztette férjét, egyedül él.
– Voltak ugyan egészségügyi
problémáim, de megoldódtak, így
képes vagyok ellátni magamat –
mesélte, és azt is: családja természetesen gondoskodik róla.
Keresztlánya, férje és a két fia,
valamint az ő családtagjaik, azaz
körülbelül tízen. Mivel nem születhetett saját gyermeke, ezért a
rokonok, barátok őket választották keresztszülőknek.

– Mi voltunk a családban a
folytonos keresztmamák, keresztpapák.
Keresztlánya és férje már nyugdíjasok, ezért rendszeresen járják
az országot Anna nénivel.
– Sokat kirándulunk, bejártuk
nyugatról keletre egész Magyarországot, a legnagyobb szerelem a
Balaton – árulta el.
Közel negyven esztendőn keresztül dolgozott a MÁV igazgatóságán.
– Ott kezdtem és onnan kerültem nyugdíja – mesélte derűs mosollyal, ahogy visszaemlékezett fiatalkorára Anna néni.

Szűcs István és felesége 1958ban, friss házasokként költöztek Erzsébetre, abba
a házikóba, ahol a
mai napig élnek,
és ahol mindegyik
gyermekük felnőtt.
Fia az ESMTKban birkózott, majd
edzősködött.
Amíg István édesapja hadifogságban
volt, ő tartotta el a
családját. Villanyszerelőként, a Villanyszerelő Vállalatnál ledolgozott 41 év alatt
számos gyárat, üzemet szereltek fel.

A koronavírus-járvány második hulláma miatt szinte az utolsó pillanatban kellett lemondania a Kossuth Társaságnak a Reformkori nap
rendezvényét. Az idei lett volna a 12. alkalommal rendezett egész napos
esemény, a megszokott felvonuláson és virágletételen túl olyan programokkal, mint Pelyah István történész előadása Kossuth Lajos sikkasztási ügyéről, valamint Horváth Lili színművész műsora. De nem csak a
gyönyörű ruhákba öltözött hölgyeket, urakat és gyerekeket hiányoltuk
szeptember 19-én a Kosutiból. Sem a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar,
sem a zeneiskola növendékeinek és tanárainak, sem pedig a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium tanulóinak fellépéseit nem élvezhettük.
Amire a vírushelyzet lehetőséget adott, az a néma koszorúzás volt, így a
Kossuth Társaság tagjai és az érdeklődők kora délután néma főhajtással
adóztak Széchenyi István, majd Kossuth Lajos szobra előtt.
Ezt követően, akik befizettek a szintén hagyományos reformkori
ebédre, elfogyaszthatták, vagy kérhették elvitelre. A Csili étterem idén
is igazi különlegességgel készült, sertésszelet kapornával trikolor színben
volt a menü.
s.z.
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Csak a koszorúzás maradt

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A mögöttünk álló hetekben a 95 éves Dér Lajosnét és a 90 esztendős Szűcs Istvánt köszöntötte születésnapja alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata.

– A csepeli sportcsarnokban
brigádvezetőként 150-en dolgoztak mellettem – emlékeztetett,
majd felidézte legutolsó munkáját, egy újpesti orvosi rendelőintézetet.
A házaspár mindig talál valami
tennivalót az otthonuk körül. Ha
pedig az nem lenne elég:
– Rendszeresen járunk le a feleségem szülőházába, Újlengyelbe
– mesélte, hozzátéve: ott termelik
a család számára szükséges krumplit például.
De a munka mellett pletykálnak a szomszédsággal, ezért töltenek ott két napot. A tasi nyaralót
pedig már fia tartja rendben.
D. A.

FŐVÁROSI HÍREK 11

Ismét szigorodtak
a járványügyi szabályok

Elkészültek
az új Duna-híd tervei

A Fővárosi Közgyűlés szeptember 14-ei ülésének legfontosabb napirendi pontja volt a
maszkviselési szabályok megváltoztatása a vírus elleni hatékonyabb védekezés érdekében. A közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, amely szerint
kötelező lett a fővárosi mozikban, színházakban, hangversenyeken, cirkuszokban, a fővá-

A Budapest Fejlesztési Központ és a NIF közös megrendelésében a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott UNStudio és a
BuroHappold konzorciuma világszínvonalú új hidat tervezett
Budapestnek.

csolatban. 8000 forintra – a
pótdíj összegére – büntethető
az az utas, aki nem visel orrot
és szájat eltakaró maszkot utazás közben, őt az ellenőrök le is
szállíthatják a járműről.
A Fővárosi Önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy
a nem megfelelő maszkviselés,
vagyis például az orr szabadon
hagyása is a szabályok megszegésének minősül minden eset-

FOTÓ: FACEBOOK.COM/BUDAPESTMINDENKIE

rosi fenntartású kulturális intézményekben, továbbá a piacokon, a boltokban és a társasházi közgyűléseken az orr- és
szájnyílást eltakaró maszk
használata.
Ha ezekben az intézményekben, vagy ezeken a helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel
maszkot, 15 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, az adott hely tulajdonosa
pedig 50 ezer forintig terjedő
közigazgatási bírságot kaphat.
A közigazgatási bírságot Budapest főjegyzője – bejelentés
és ellenőrzés alapján –, a helyszíni bírságot a közterület-felügyelet munkatársai szabják
ki. A bírságolás és az új szabályok szeptember 18-án léptek
életbe.
A BKK is szigorító intézkedéseket hozott a járataikon
történő maszkviseléssel kap-

ben. A szabálykerülő magatartás visszaszorítása érdekében
nagyobb létszámmal, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti
Igazgatósága munkatársainak
közreműködésével dolgoznak a
BKK ellenőrei.
Fontos tudni, hogy a MÁVSTART és a Volánbusz járatain szeptember 15-től leszállítják azokat az utasokat, akik
nem hordanak az orrukat és
szájukat eltakaró maszkot.
További szigorítás, hogy az
egészségügyi, szociális és köznevelési rendezvények csak
online tarthatóak.
A kórházakban, szociális intézményekben teljes körű a látogatási tilalom az egész országban. Látogatás csak speciális
esetekben – kisgyerekhez, szülő nőhöz és haldoklóhoz, vagy
egyéni méltányosság alapján –
megengedett.
y.a.

Dél-Budapest új hídjáról így ír Vitézy Dávid a közösségi oldalán:
Az Új Duna-híd megépítése nemcsak azért fontos, mert jobb kapcsolatot teremt Budapest déli városrészei, elsősorban Újbuda, Csepel és Ferencváros között, hanem azért is, mert jelentősen hozzájárulhat a belváros, elsősorban a Nagykörúton belüli területek forgalomcsillapításához. Átadását követően – 37 ezer további kiegészítő
forgalomcsillapító intézkedés megtétele esetén – akár 55 ezer gépjárművel csökkentve naponta a belvárosi hidak terhelését. Ennek az az
oka, hogy az M1-M7 felől az Egér úton és az Andor utcán Budapestre érkező autók a jövőben elkerülhetik a Rákóczi hidat, és az új hídon haladhatnak. Azáltal, hogy a Rákóczi híd délről érkező forgalma csökken, a Rákóczi híd a jövőben a Petőfi híd és az Erzsébet híd
forgalmának átvételében is nagyobb szerepet tölthet be.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-i ülésén
döntött a Galvani híd támogatása mellett.
A tervezés kezdetétől fogva szem előtt tartjuk, hogy az új út igazi városias főútként, Budapest új körútjaként működjön: ne csupán
közlekedési folyosó, hanem a környező városrészek fejlődését, a kiterjedt rozsdaövezetek átalakulását szolgáló tengely legyen. A 2x2
sávos útpályát teljes hosszában irányhelyes, széles és egyenes kerékpáros útvonal kíséri, a forgalomtól védett járdákat fasorok és zöldsávok szegélyezik majd, szintbeli gyalogátkelőkkel. Az újbudai szakaszon az út mentén lineáris parkot is tervezünk.
Az új hídon és körúton mintegy 4 kilométer hosszban új
villamosvonal is épül, amely Budán a Fehérvári úti villamospályáról
leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap majd, biztosítva a hálózati
kapcsolatokat és a helyi igények kiszolgálását is.
A fejlesztésről további részletek, valamint az új Duna-híd látványtervei az ujdunahid.hu oldalon találhatók.
ya
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Másfél évtizede az üveg bűvöletében
Tizenöt esztendős lett az Üvegvarázs, a Homoki Anikó vezette
üvegfestő klub a Csiliben. A jeles születésnapot kiállítással ünneplik, amely október 9-től várja az érdeklődőket.

– Mindenképpen az egyik ága.
Az üvegfestő szakkörben meglévő
tárgyakra, ablaküvegre festenek.

Másfél évtized tiszteletet érdemlően nagy idő, főleg, ha arra
gondolunk, hogy az üvegművészet
nem tartozik a legközismertebb
művészeti ágak közé kis hazánkban. Nem tévedünk nagyot, ha leírjuk: jellemzően Róth Miksa neve
forog a köztudatban.
– A kortárs építészet nagyon
sok üveget használ, ráadásul színeset is – világította meg Homoki Anikó a lassú változást, amely
mind többeket ismertet meg az
üvegművészettel.
Hozzátehetjük, hogy nincs az
a háztartás, amelyben ne lenne
legalább egy üveg iparművészeti tárgy.
– Vagy nem vesszük észre, vagy
nem tudatosul bennünk, mennyire szenzációsan jó anyag az üveg
– jegyezte meg a művésznő, aki a
témában abszolút szakértő, hiszen
kispesti műhelyének kemencéjében égeti, olvasztja műalkotásait.
– Amit én űzök, úgy hívják,
melegüveg eljárás, mert formába
olvasztom az anyagot – árulta el,

Talán a Róth Miksa-féle festett
ablakokhoz lehetne hasonlítani,
legalábbis a technikát – világosított fel az üvegművész, megjegyezve: bár hobbifestéket használnak,
akad, amelyik átengedi a fényt.
Ez pedig elkerülhetetlen, lévén
az üvegművészet egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme a fény.
– Egyébként a többrétegű üveg
festés nélkül is zöld árnyalattal szí-

majd azt is: sokféle eljárást használnak az alkotók, például a lámpaernyőkről közismert Tiffany-t
vagy az ólomüveget, amiket a
templomokban láthatunk, ma pedig, a modern technikának köszönhetően, kizárólag az alkotói
fantázia szab határt.
– Az üvegfestés, amivel a
Csiliben foglalatoskodnak, netán
az alapja az üvegművészetnek?

nezi meg a fényt – tudtuk meg Homoki Anikótól.
E rétegzettség a művésznő
munkáinak sajátja, aki színezés
nélkül használja az üveget alkotásaiban.
A Csiliben alapképzéssel indult
a tanfolyam, amely során a színelméleti alapok mellett ismerkedtek
meg a résztvevők azzal, miként viselkedik a festék az üvegfelületen,
illetve megtanulták a kontúrozást.
– Már a tervezéskor tekintettel kell lenni arra, milyen fényhatás éri majd a tárgyat – figyelmeztetett az Üvegvarázs vezetője.
Kérdésemre, mire számítson a
kiállításra látogató, Homoki Anikó kijelentette:
– Gyönyörű és izgalmas alkotásokra!
Az utóbbi bő fél évtizedben tematika mentén készítik a munkákat. Idén a női lélek titokzatossága, valamint a kert a hívó gondolatok. Ezekből az új alkotásokból válogat a tárlat, természetesen
nem feledkezve meg a 15 esztendő
során készültekről sem.
– Láthatjuk majd, ki milyen
irányba fejlődött. Úgy érzem, 15
év alatt mindenkinek kialakult a
saját stílusa – szögezte le Homoki Anikó.
DIA

Válogatás Unyi János Antal gyűjteményéből

Az előzményekhez tartozik, hogy a művész
fia, János Antal, aki rendszeresen jár a Pesterzsébeti Múzeum rendezvényeire, már évekkel ezelőtt előállt az ötlettel, hogy a pesterzsébeti és soroksári művészek alkotásaiból álló
gyűjteményét bemutassa a galériában.
Az Unyi János Antal tervezte emléktáblát bárki megtekintheti a soroksári
Nagyboldogasszony templom déli falán. A
plasztika a kitelepítettekre emlékeztet, mint
első olyan köztéri alkotás a XXIII. kerületben, amely kizárólag magánadományokból, a
soroksáriak közreműködésével valósult meg.
Unyi János felügyelte a munkálatokat, illetve
neki köszönhető, hogy az általa szerkesztett
Soroksári Daloskönyvért felajánlott támoga-
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Emlék-képek címmel id. Unyi János üvegfestő mester emlékére nyílt kiállítás a Gaál
Imre Galéria galériáján szeptember 23-án.
A járványhelyzet miatt a megnyitót online
követhették nyomon az érdeklődők, a kiállítás a biztonsági előírások betartásával személyesen is látogatható október 24-éig.

tások teljes összegét a tábla elkészíttetésére,
valamint a templom előtti és a Szentlőrinci
úton álló újra szentelt kőkeresztek felújítására fordította.
Gyűjteményében a két városrész
olyan neves művészeinek alkotásai
találhatók, mint Hartung Sándor,
akinek mozaikja díszíti többek között az uszodát, Gulyás László, akinek portréi a Városházán és a Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskola
dísztermében láthatók. Rátkay Endre, akinek műveit a róla elvezett galéria őrzi, Morvay László, aki a soroksári református templom tornyának kakasát készítette, Bakallár József, akinek mozaik képét nézhetik
nap mint nap a diákok a soroksári
Grassalkovich Antal Általános Iskolában. A felsorolás pedig nem ér véget, hiszen említeni kell még Pánti
Imrét, akinek képe ott függ a soroksári városházán, továbbá Budahelyi
Tibort, Volini Veronikát, Bata Lász-

lót, Barti Józsefet, valamint Ledniczky Gyulát is.
DIA

INTERJÚ

Segítő színház
Októberben ismét fellép a Csiliben az Ad Hoc Playback Színház.
Aki nem ismeri a társulatot, annak mindenképpen tudnia kell:
produkciójuk nagyban hasonlít a megszokott színjátszáshoz, azzal
az alapvető különbséggel, hogy a színészek nem egy előre megírt
darabot adnak elő, hanem a helyszínen hallott történetet játszanak
el rögtönözve. Három esztendeje jelentkezett pszichodráma előadásaival Magyarországon a társulat. Vezetőjükkel, Szakács Barbarával beszélgettünk.
– A pszichodráma egy színházi műfaj, amit köztudottan használnak betegeknél a klinikákon,
természetesen némileg más formában.
– Az önök előadásainak minősége, nézhetősége, élvezeti és
művészi értéke nyilván nagyban függ a történettől.
– Olyan történeteket várunk,
amelyekben jelen van a „nem tudom, miért történt velem”, vagy a
„nem tudom, mi a megoldás” kérdése. Válaszunkban, ami maga az
előadás, biztosan hozzáadunk valamit a pszichénkből, a tapasztalatunkból, ezzel segítve a tanács-

mélyes problémáikat vadidegenekkel megosszák?
– Tapasztalatom szerint, ha
eljönnek ide, akkor valóban keresik a megoldást, és ha szemérmesebbek is, akkor is belátják,
hogy ha segítségre van szükségük, akkor el kell mondani ezeket a problémákat. Mindenkinek
jólesik, ha beszélhet a gondjairól,
nehézségeiről. Hozzáteszem, aki
eljön a Playback Színházba, az
általában tudja, hová jön.
Pár éve már felléptünk Pesterzsébeten, ha a közönség nagyon megilletődött, akkor valamelyik színészünk mesélte el az

talan embert, aki magától nem találja a problémájára a megoldást.
Rengeteg múlik a színészeken, hiszen nem tudjuk előre, mi fog történni a színpadon. Mindegy, hogy
mi a történet, mert a történetet
játszók pluszt adnak hozzá. Ebben
fontos a vezetők szerepe, mert ők
terelik a történetet, ha szükséges.
A gyors helyzetfelismerés, rálátás, a multidiszciplináris tudás és
az élettapasztalat az, amivel rávilágítunk a történet lényegére. Ebből az összetett játékból alakul ki
a produkció, ami a végén segíthet
a helyes megoldásban.
– Az emberek nem szemérmesebbek annál, minthogy sze-

egyik történetét. Ebből kiderült a
jelenlévők számára, miről is szólnak az előadásaink.
– Vajon mi a fontosabb, a
születő produkció művészi minősége, avagy az előadás terápiás része? Ha beszélhetünk efféléről…
– Nagyon is beszélhetünk.
Esetünkben mindkettő fontos,
mert a pszichiátrián a terápiás
hatás fontos egyedül. Az eljátszott történet bármely ott ülővel is előfordulhatott már, így
pusztán nézőként is élményt
kaphat az, aki csak érdeklődőként, közönségként van jelen. A pszichodráma egyik leg-

főbb jellemzője, hogy az elmondott történetek akárki mással
is megtörténhettek, vagy megtörténhetnek a jövőben. Olyasmikre kell gondolni, amit mindenki átél, ha akarja, ha nem.
Például meghal valakije. Más
ember által elmondott, az alapján készült előadásból is tanulhatok, ha velem szintén hasonló történt, csak
én nem merem
elmondani.
– Azért nyilván tömeges
terápiáról nem
beszélhetünk…
– Természetesen nem. Ha
akár egyetlen
nézőnek megoldódik a problémája, akkor már
nyertünk.
– Az effajta színpadi jelenlét azért kissé messze esik a hagyományos
színjátszástól.
– Nagyon fontos, hogy a
playback színészek képesek legyenek felmutatni a belső érzéseiket. Ennek érdekében képzéseken kell részt venniük. Én 12 évig
tanultam, mielőtt pszichodrámavezető lettem, de még mindig járok szupervízióra, ha komolyabb
gonddal kerülök szembe, aminek
megoldásához nálam tapasztaltabb segítségére van szükségem.
Alapból 250 óra önismeret, utána asszisztensi szakaszban újabb
160 óra. Sajnos a felsőoktatásból
hiányzik a képzés.
A Károli Gáspár Református Egyetemen vezették be a
mentálhigiénés képzésben a
pszichodráma oktatást, tehát
pszichodráma csoportban kell
dolgozniuk a hallgatóknak, de
másutt sajnos nincsen hasonló.
– Ha jól értem, akkor nem
a hagyományos színészi képzés
az elvárás?
– Mi playback színészképzésen vettünk részt. A hagyományos művészképzés mást tanít.
Ott előre megírt szöveget kell
előre megírt karakterrel megformálni. A mi dolgunk pedig az,
hogy amit valaki elmond, azt képesek legyünk befogadni, megérinteni, majd visszaadni úgy,
hogy benne legyen, ami velünk
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megtörtént, netán láttuk valahol. Tehát nem előre megadott
szöveggel kell megírt karaktert
megformálnunk.
– Egy szomorú közös pont
azért akad, a koronavírus-járvány…
– Nekünk elmaradt a Csiliben
egy előadásunk az első hullámkor, amit online tartottunk meg.

– Na, azt hogy tudták megvalósítani?
– Adott volt a történet, amit
egy betelefonáló mondott el, egy
szerelmi történet. Utána a nézők
megszavazták, az A vagy a B kimenetelű verziót játsszuk-e el.
Minden színész az otthonában
tartózkodott.
– Vélhetőleg a nehézségek
legkevésbé a nézőket érintették. Gondolom, ők lazábbak
voltak online.
– Ez kétségtelenül így történt. Többen telefonáltak, de inkább kíváncsiságból. Több emberhez eljutottunk ugyan, de az
élő előadás sokkal hatásosabb. A
Csiliben egyébként rendszeresen
foglalkozunk gyerekekkel.
– Gyerekekkel? Milyen
problémáik lehetnek?
– Tábort is tartottunk, ahol
megkérdeztük, mi a legkomolyabb probléma az életükben.
Nyilván a tanárokkal kerülnek
konfliktusba, illetve az osztálytársakkal, a harmadik témakörük pedig a szülők, a család. Eljátszották például, hogyan zajlik
az esti találkozás, amikor hazaérkeznek a családtagok. Előadták,
mire vágynak, az egyik kislány
csak annyira, ha szomorkásan ér
haza, akkor egy simogatás milyen
jól esne neki. A szülők megértették az üzenetét.
D. A.
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Megmentették a ginkgót
„– Be van már töltve az elhúnyt francia nyelvmester állása?” – kérdezte Blaha Lujza búgó
hangon a Népszínház színpadán
Csiky Gergely népszerű komédiájában, a Nagymamában. A londoni olimpia évében itthon az MTK
lett a bajnok, és Wekerle Sándor
másodszor is miniszterelnök.
1908-at írunk. Feltehetően
ebben az évben – közel fél évszázaddal a platánkorszak után – ül-

tették el a hajdani Bocsák-villa
udvarán „A ginkgót”.
Erzsébetfalva azóta Pesterzsébetté érett, a földutak aszfaltosak
lettek, lovas kocsik helyett pedig a
36-os busz közlekedik a Baross utcában. A területrendezésnek és a
városrész fejlődésének sok fa esett
és esik sajnos áldozatául, de ez a
110 tavaszt megélt különleges fa
valamiért a helyén tudott maradni, annak ellenére, hogy helyzete nem volt ideális. Gyökérzónája,
csurgóterülete szinte teljes egészében szilárd burkolattal volt fedett,
törzsének növekedését a Csili és
a Pesterzsébeti Múzeum határán
húzódó kerítés akadályozta.
A Magyar Faápolók Egyesületének faértékszámító szoftvere szerint a fa értéke jelenleg 21
millió 600 ezer forint, ezzel dendrológiai értelemben kerületünk
legértékesebb fája.
A világ egyik legérdekesebb
fája a ginkgo biloba, ami akár
1000 évig is elélhet, így egyike a
legidősebb máig fennmaradt növényfajainknak, nemzettségének
utolsó képviselője.

A ginkgo kétlaki, de legújabb
kutatások igazolják, hogy van egy
irigylésre méltó tulajdonsága is:
képes a nemváltoztatásra. A mi
erzsébeti példányunk hímivarú.
Legalábbis egyelőre.
Rendkívül értékes növény, jól
tolerálja a szennyezett városi levegőt. Extrém tűrőképességét mi
sem bizonyítja jobban, hogy több
példánya csodával határos módon túlélte az 1945-ös hirosimai
atomkatasztrófát, a robbanás 1
kilométeres körzetén belül.
– Bocsánat, kicsit kések,
mert eltévedtem, pedig az ükapám alapította Pesterzsébetet
– mondta 3 éve dr. Gutermuth
Ádám növényorvos, aki akkor
a vadgesztenyék injektálásáról
szóló szerződést jött aláírni kerületünkbe. – Na ne mondd,
hogy Suda János volt az ükapád!
– villantotta meg tájékozottságát Cserna Hajnalka, az önkormányzat fasorfenntartási referense, aki tősgyökeres pesterzsébeti. – De igen! – hangzott a
meglepő válasz.
Két évvel később egy kertészeti konferencián találkoztak
újra, ahol Ádám helytörténeti jelentőségű, igazi lokálpatrióta ki-

Hős erzsébeti élesztett újra utast
Hősi tett helyszínévé lett Pesterzsébet, pesterzsébeti hősökkel. A
35-ös busz utasát a mentők megérkezéséig először a buszvezető,
majd utastársként egy kerületben élő nyugdíjas ápolónő kezdte újraéleszteni.
A 35 éves N. Zoltán buszvezető arra lett figyelmes, hogy női
utasok előreszóltak neki: egy úr
egészségi állapotával valami baj
van.
– Először arra gondol az ember a napi ismétlődés miatt, hogy
valami részeg ember miatt szólnak – nyilatkozta N. Zoltán. –
Ennek ellenére a figyelmeztetés
után leálltam az első buszmegállóban, a Szent Imre herceg utcában, és hátrasiettem, ahol az ablak melletti ülésen előre bukva
találtam egy idős utast. Eszméletlennek tűnt. Kötelességem volt
segíteni. Azonnal hívtam a mentőket, kiérkezésükig a diszpécser
folyamatosan adta az utasításokat. Először lefektettem az urat
a szerencsére velünk utazó nyug-
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díjas ápolónő segítségével a busz
padlójára.
A bátor sofőr a stabil oldalfektetést, a légutak ellenőrzését, valamint a mellkas szabaddá tételét
követően elkezdte a halálán lévő
férfi újraélesztését. Kis idő elteltével az ápolónő vette át tőle a
„stafétát”.
– A bajba jutott úr pont a
Jahn Ferenc Kórháznál szállt fel,
ahol én is dolgoztam korábban
– mondta Balogh Sándorné Ilona 62 éves nyugdíjas ápolónő. –
A buszon, mikor senki nem látta, előrecsuklott, és amikor odanéztem, akkor tűnt fel, hogy nem
mozdul. A buszvezető megkezdte
az újraélesztést, majd én folytattam, mint aki már rutinos ebben.
Korábban jó pár sikeres újra-

élesztésben vettem részt a negyven évnyi munkám során.
A Pesterzsébeten élő asszony
a felmentő sereg kiérkezéséig
folytatta a küzdelmet az idős férfi életéért. A gyorsan helyszínre
érkező mentőknek végül – többször bevetve a defibrillátort –
mintegy negyven perc múltán sikerült újraéleszteniük a 83 éves
soroksári férfit.

jelentést tett: – Mentsük meg a
ginkgót! Törjük föl a betont!
A Magyar Faápolók Egyesülete első szóra a kezdeményezés mellé állt, az egyesület tagjai szakmai tanácsaikon túl tettekkel is segítették a kivitelezést,
amely szép lassan kerületi mozgalommá nőtte ki magát. Itt élő,
itt dolgozó és helyi ősökkel rendelkező vállalkozók csatlakoztak
teljesen ingyen, felajánlva eszközeiket és erejüket. A városvezetés szintén támogatta a mentési
akciót, a Csili és a múzeum pedig első szóra belement, hogy kerítésüket elbontsák, járdáikat feltörjék. A Pesterzsébeti Városvédő Csoport háttérinformációkkal
segítette a munkát.
A mentési akció résztvevői
szeptember 3-án a Csili és a Pesterzsébeti Múzeum Baross utcai
kertjében elbontották a ginkgo
szabad növekedését akadályozó
kerítést és a betonjárdát, majd
emléktáblát helyeztek el a „kiszabadított” fa környezetében.
Abban pedig mindannyian
egyetértünk, hogy francia nyelvmesterre, ahogyan zöldszívű polgárokra minden korszakban
szükség van.
c.s.
– Sokszor azt hittem, elvesztjük az urat, de kitartottam, mert
tudtam, ha ennyien összefogunk,
köztük az ápolónő és a mentősök, akkor annak a világ legnagyobb kincse, az élet lesz a jutalma – vette vissza a szót a buszsofőr. – Felhőtlen örömöt érzek
most – tette hozzá.
A helyszínre érkező rendőrök
és a mentősök megköszönték a
buszvezetőnek és az ápolónőnek
az áldozatkész segítséget.
Hegoczki F. Zsolt

FOTÓ: A SZERZŐ
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Balkáni utazás a paradicsom jegyében
A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (PBNÖ)
szeptember 5-én Paradicsom ünnepet rendezett a Csili Művelődési ház udvarán. A hagyományos ételkóstolóval egybekötött
bolgár nemzetiségi napnak az
időjárás is kedvezett, a nyárias
meleg sokakat csalogatott a szabadba.
Az érdeklődőket Varga
Szimeon országgyűlési képviselő, Bolgár Nemzetiségi Szószóló és Kovács Eszter nemzetisége-

kért is felelős alpolgármester köszöntötte.
A balkáni utazáson hagyományos bolgár ételeket kínáltak, és a közösségi kertben beérett bolgár paradicsomokat
is kóstoltattak. Az ételek frissen, látványkonyhában készültek. Nagy sikere volt mind a fűszerezett darált húsból grillen sütött kebabcsének, mind a köretnek kínált sopszka salátának, illetve a bolgár krumplisalátának,
mind a kjopolónak (padlizsán

krém). Igazi különlegesség volt
a ljutenica, a sült kápia paprikából, paradicsomból, fokhagymából, vöröshagymából és köményből készült krém, amit a bolgárok
a grillezett húsok mellé szervíroznak, de kenyérre kenve is nagyon
ízletes.
A melegre való tekintettel a
fagyinak is nagy sikere volt.

Kedves Szülő/Gondviselő!
A Tankerület döntése alapján szülő/gondviselő egyelőre nem léphet be
az iskola területére (sem az udvarra, sem az iskola épületébe). Ezen okból az ebédbefizetések nem történhetnek az iskolában. Ennek következtében az étkezés megrendelésére, befizetésére 2020. szeptember 1-jétől
az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
- átutalás – amennyiben ezen befizetési módra szeretne áttérni, úgy kérem, vegye fel a kapcsolatot a gazdasági ügyintézőjével
- bankkártyás befizetés – GAMESZ épülete (1201 Budapest, Baross utca
73.)
- bankban történő befizetés – bármelyik Raiffeisen fiók
OKTÓBERI BEFIZETÉS: 2020.09.14.- 2020.09.22. (munkanapokon)
7:00 – 17:00
AZ INGYENESEN ÉTKEZŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE E-MAIL KÜLDÉSÉVEL VAN LEHETŐSÉG AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSÉRE.
Elérhetőségek:
ckatonane@gmail.com (Gyulai István Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola)
adygazdasagi@gmail.com (Ady Endre Általános Iskola)
lazargazdasagi@gmail.com (Lázár Vilmos Általános Iskola)
hajosgazdasagi@gmail.com (Hajós Alfréd Általános Iskola)
gazdasagis@gmail.com (József Attila Általános Iskola)
Az étkezések lemondására lehetőség van internetes felületen regisztrációt követően. Ezen megoldással az esetleges étkezési lemondás online
elvégezhető.
Az online lerendelés linkje: http://bp20.multischool.hu/Account/Login
A szülői tájékoztató és a szülői nyilatkozat pedig az alábbi linken érhető
el: http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/etkezes-lerendeles
Előre is köszönjük segítő együttműködését!
Üdvözlettel,
a GAMESZ vezetősége

Az esemény hangulatát bolgár táncházzal fokozta, lehetőséget adva gyerekeknek és felnőtteknek egy kis táncra. A legkisebbeknek pedig arcfestéssel
kedveskedtek.
Akik eljöttek, egy nagyon kellemes hangulatú napot tudtak eltölteni. A PBNÖ reméli, hogy jövőre még többen látogatják majd
meg a rendezvényüket.
s.

„Könnyű szívvel repülj tovább”
A Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvodájában
is elballagtak a nagycsoportosok,
kirepültek az óvó nénik neveléséből, ölelő karjából.
A koronavírus miatt a ballagó
gyerekeket most a szokásoktól eltérően egyszerre, együtt búcsúztatták el a feldíszített udvaron.
Az óvodavezető nyitotta meg a
ballagást és zárta le, mellyel keretet adott a műsornak, amit az
óvó nénik nagy szeretettel készí-

tettek. A gyerekek csoportonként együtt mondtak verset, az
összes óvó néni együtt énekelt,
a dadus nénik adták át a tarisznyát.
Mindezt a kivetítőn a gyerekek
fényképeinek megjelenése tetézte.
Az utolsó dal alatt galambok szálltak fel, szimbolizálva a 6 csoport
nagyjainak távozását az iskolába.
Szem nem maradt szárazon, se a
dolgozók, se a szülők közt.
Pók Zoltánné
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Mikor érdemes pszichológushoz fordulni?
A rohanó mindennapokban sok szerepben kell helytállnunk, így
gyakran pont önmagunkra nem jut elég idő. A szellemi kimerülés
éppen úgy problémák forrása lehet, mint a fizikai, fontos tehát időt
szánnunk lelkünk megmunkálására is. Szerencsére egyre természetesebb, hogy mentális egészségünkkel is foglalkozni kell, és ma már
csak kevesen néznek furcsán azokra, akik pszichológushoz járnak.
Ennek ellenére sokakban még manapság is nagy a bizonytalanság:
mi történik egy ilyen helyzetben, és melyek azok a problémák, amelyekkel érdemes vagy hasznos lehet felkeresni egy szakembert?
Fontos leszögezni: nem kell
ahhoz nagyon betegnek lenni,
hogy valaki mentális egészséggel foglalkozó szakemberhez forduljon. Egy hétköznapi probléma, döntéshelyzet, párkapcsolati konfliktus vagy munkahelyi
stressz is elég lehet ahhoz, hogy
érdemes legyen szakmai segítséget kérni. A pszichológiai konzultációkból mindenki profitál,
hiszen az erre fordított idő csak
rólunk és a számunkra fontos
kérdésekről szól. A tanácsadás

fókuszába számos téma kerülhet, így például stresszkezelő és
relaxációs technikák elsajátítása, testsúlycsökkentés, dohányzásról való leszokás, gyász- és
veszteségfeldolgozás, megküzdés
valamilyen krónikus betegséggel,
valamint önismereti, életvezetési, pályaszocializációs és munkavállalással kapcsolatos kérdések is.
A mentálhigiénés szakemberek eszköztára, módszerei sokfélék lehetnek: kérdőívek, feladat-

lapok kitöltése, relaxációs, meditációs vagy a képzelőerőre támaszkodó gyakorlatok, időnként akár szerepjáték is segítségül hívható. Általában nagy
hangsúlyt kap a közös gondolkodás, a hozott téma alapos körüljárása a nyitott kérdések mentén.
De bármilyen eszközöket is alkalmazzon egy szakember, a beszélgetések során elsődleges a megtartó, elfogadó, biztonságos kö-

zeg megteremtése. Sokszor pedig
ez az újfajta kapcsolódás és a tér
is, amelybe az oda érkező nagy
szabadsággal teheti be az őt foglalkoztató gondolatokat, teljesen újfajta utakat nyithat a megoldás, a fejlődés, a mélyebb önismeret és pozitív változás felé.
A Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda a járványhelyzet
miatt csoportfoglalkozásokat a
közeljövőben nem indít, azonban az egyéni pszichológiai tanácsadás folyamatosan igénybe
vehető.
További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,
Nővérszálló, földszint
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1 289 62 12
személyesen: hétfő – csütörtök 11-15
óráig
www.facebook.com/pesterzsebetiefi

Sok gyerek meghízott a karanténban
Rosszul hatott a gyerekekre a bezártság: a karantén idején az általános iskolás gyerekek többet aludtak és ettek, sokkal kevesebbet mozogtak, de a szülőket is megterhelte a gyerekekkel való összezártság –
derül ki a Magyar Dietetikusok Szövetsége (MDOSZ) felméréséből.
A mintegy 400 család körében készített vizsgálat eredménye
szerint a gyerekek 60 százaléka az
iskolabezárás idején többet aludt,
mint szokott, a legaggasztóbb
adat pedig talán az, hogy 64 százalékuk jóval kevesebbet mozgott, mint korábban. A megkérdezettek csupán 14 százaléka figyelt oda, hogy a bezártság alatt
is aktívan éljen, sőt, egy kicsit
még többet is mozogjon.
A mozgás hiányával összefüggésben megnőtt a képernyő előtt
töltött idő. Az online tanulás miatt általában 15-20 százalékkal
több időt töltöttek a gyerekek a
számítógépnél vagy a telefonjukkal. Ráadásul nemcsak a tanulás
növelte meg a képernyőhasználatot, hanem a szabadidős tevékenységek is, ezért elmondható,
hogy a legtöbben 4-6 órával(!)
többet ültek a gép előtt, mint korábban.
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A mozgásszegény életmód
mellett a másik fő problémát az
jelentette, hogy az iskolások 40
százaléka többet evett, mint szokott. Ennek, valamint a nassolásnak köszönhetően a gyerekek
44 százaléka hízott ebben az időszakban.
A felmérésnek azért pozitív eredménye is lett; a gyerekek 42 százalékának egészségesebbé vált a táplálkozása. Több
zöldség és gyümölcs kapott helyet az étrendjükben, kevesebbszer maradt ki a reggeli, több cukormentes folyadékot és vizet ittak. A karantén legfőbb hozadéka, hogy majdnem minden harmadik gyerek a szokásosnál többször evett főtt ételt.
A felmérésből az is kiderült,
hogy a rendkívüli helyzet a szülőkre is több terhet rótt, ezért 48
százalékuknak plusz segítségre
volt szüksége. Leginkább a gye-

rekek tanulásában kellett sokkal
aktívabban részt venniük, a szülők kétharmada ezt nevezte meg
a legnagyobb nehézségnek. Több
mint 40 százalékuknak az jelentette a problémát, hogy a digitális átállás miatt saját számítógépes ismereteiket azonnal bővíteniük kellett, harmadikként pedig azt jelölték meg, hogy a bezártság miatt gyakrabban volt
szükség konfliktuskezelésre, és
nehezebb volt hasznos szabadidős tevékenységet kitalálni a
gyerekeknek. A szülők a legtöbb

segítséget az iskolától kapták, illetve a barátoktól, rokonoktól,
valamint az internetes portálokról vagy a közösségi médiából tájékozódtak.
A családok 60 százalékában
sikerült az új helyzetnek megfelelő napirendet kialakítani, a többi
helyen ez nem valósult meg. Valószínűleg ennek és a mozgáshiánynak az oka, hogy a gyerekek
41százaléka rosszul élte meg a
bezártságot, és csupán 20 százalékuk élvezte az otthonlétet.
y.a.
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GASZTRONÓMIA

Ha ősz,
akkor lemosó permetezés

Lázár Chef kedvenc receptjei

Azok, akik elfeledkeznek erről a fontos feladatról,
aminek éppen itt az ideje, ne csodálkozzanak, ha jövő
tavasszal ellepik kertjeiket a kártevők és kórokozók. A
képlet ugyanis nagyon egyszerű: ha most permetezünk,
azzal megakadályozzuk a sok bosszúságot okozó apró lények áttelelését.
Arra a kérdésre, hogy melyik fontosabb, a tavaszi
vagy az őszi lemosó permetezés, a válasz az, hogy mindkettő. Az ébredő természetben történő védekezés előnye, hogy mentesíti a kert növényeit a kárt okozó szervezetektől. Az ősszel végzett
munka pedig azért lényeges, mert ilyenkor a leveleken lévő spórákat és az
áttelelő tojásokat is megsemmisítjük.
Ha pedig az a kérdésünk, hogy mit permetezzünk, a válasz, hogy majdnem mindent. A kertben
lévő összes virágot, fát, dísz- és egyéb cserjét, a rózsabokrokat, kivéve az örökzöldeket. De ne csak a növényeket,
hanem minden, fából készült dolgot is, így a sufnit, a kerti asztalt, a padot, a kerítést, a kaput, ugyanis a kártevők
és kórokozók nemcsak az élő növényeken, hanem a faanyagok repedéseiben is szívesen megbújnak.
A lemosó permetezést bő lével végezzük, úgy, hogy a
legapróbb zugokba és a legmagasabb pontokra is eljusson a szer. Ahol a gombás betegségek jellemzőek, bordói lét válasszunk, ahol pedig inkább a tetvesedés jellemző, ott a mészkénlé a megfelelő. Aki környezetkímélő, bio szert vesz, tudnia kell, hogy az olajos készítmény, azaz kevesebb rezet vagy ként tartalmaz, mint az
egykomponensű szer.
y.a.

P ESTERZSÉBET
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201
Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András •
Nyomtatás: Millenium Csoport • Terjeszti: Magyar Posta
Zrt. • ISSN 2060-6044
Következő számunk 2020. november 5-én jelenik meg
Lapzárta: 2020. október 20. 12 óra. A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség csak a következő lapszámban tudja közölni.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik.
Lázár ezúttal egy sütőtökös, sült tésztaételt ajánl
olvasóinknak, hiszen végre eljött ennek a sokak által
kedvelt zöldségnek a szezonja.

Baconos-sütőtökös sült csavart tészta
sajttal, tejföllel és lilahagymával
Hozzávalók (25 cm átmérőjű és 5 cm mély sütőtálhoz): 200 g csavart tészta, 150 g
császárszalonna csíkokra vágva, 1 fej lilahagyma vastagabb szeletekre vágva, 5 darab
tojássárgája, 1 teáskanál só, 1 mokkáskanál fehér törött bors, 2 dl tejföl, 100 g reszelt mozzarella, 200 g sült sütőtök belső húsa összetörve, olaj a sütőtál kikenéséhez
Elkészítés: Megfőzzük és leszűrjük a tésztát, forró sütőben megsütjük a sütőtököt,
majd a belsejét kivájjuk és összetörjük. Forró serpenyőben kipirítjuk a császárszalonnát, hozzáadjuk a darabolt lilahagymát, 1-2 percig tovább pirítjuk, majd félrehúzzuk. A tojássárgákat összeturmixoljuk a sóval, a törött borssal és a tejföllel. Ezt követően hozzákeverjük a reszelt sajtot, majd a még meleg tésztát, a pirított szalonnás
hagymát és az összetört
sütőtökragut. Alaposan
elkeverjük, majd kiolajozott sütőtálba öntjük.
185°C-on, légkeveréses
funkción 15 percig sütjük, vagy addig, ameddig a teteje halványpiros lesz.
További ízletes finomságok receptjeit a
www.lazarchef.hu oldalon találnak.

A JÁNLÓ

Léleksimogató
Két történet, két idősíkon, az egyik az
1890-es évek elején, a másik napjainkban
játszódik. Több mint 100 évvel ezelőtt
Tilly Kirklandot haldokló nagyapja hozzáadja egy angol kereskedőhöz, aki jómódú
és udvarias. A fiatal lány azonban, miután
férjéhez költözik, hamarosan rájön, hogy
egyik jelző sem igaz rá, sőt… Ennek ellenére próbálja menteni a menthetőt, amíg
egy szörnyű tragédia miatt el nem kell menekülnie. Tilly meg sem áll Ausztráliáig,
ahol új néven kezd új életet, egy aprócska
szigeten lesz a börtönparancsnok lányának nevelőnője.
Napjainkban Nina elutazik a Parázsszigetre, hogy átnézze dédnagyanyja hagyatékát, illetve rendbe tegye a megörökölt házat. A fiatal lány alkotói válságban
van, így kapóra is jön neki az utazás. A felújításkor sorra kerülnek elő dédnagyma-

mája naplójának részletei,
és szép lassan
kiderül, ki is
az a titokzatos Tilly.
Ahogy haladunk előre,
bontakoznak
ki és fonódnak eggyé a
történet szálai. A regény
karakterei összetettek, esendőek, a sztori
visz magával, a regény érdekes és fordulatos, és témája ellenére nem csöpögős.
Kifejezetten jó olvasmány akkor, ha az
ember egy kicsit ki akar szakadni a mindennapokból, és hinni akarja, hogy akik
megérdemlik, azok el is nyerik a boldogságot.
s.z.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
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

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.
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.

• 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

„Elkap a gépszíj…” Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető 2020. október 7. – 2021. március 27. között.

Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ.
KÖNYVTÁRA
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly

Kedves Olvasóink!
Újra a megszokott nyitvatartási időben várjuk Önöket:
Hétfő: 9-16
Kedd: zárva
Szerda: 13-19
Csütörtök: 9-16
Péntek: 13-19
Szombat: 9-13
Október 14-én, szerdán, szakmai nap miatt, október 23-24én, pénteken és szombaton, illetve november 2-án, hétfőn az
ünnepek miatt zárva leszünk!
Kérjük, hogy továbbra is tartsák be könyvtárunkban a távolságtartás szabályait, és viseljenek maszkot!

Programokat, rendezvényeket, klubokat még nem tartunk. Kéthetente új megjelenésű könyvek széles választékával várjuk Önöket szeretetettel a könyvtárban!
Naprakész információt honlapunkon találnak az aktuális
helyzetről:
www.fszek.hu/biromihaly
Facebook oldalunkon is friss
hírekkel várjuk Önöket:
facebook.com/fszek20
A könyvek lejárati határidejének hosszabbítását továbbra is
lehet telefonon vagy interneten
is kérni.
Elérhetőségünk: 283-0872,
fszek2002@fszek.hu
Köszönjük szépen türelmüket,
megértésüket!

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal, hogy beiratkoznak hozzánk!
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FSZEK XX/4. SZ. FIÓKKÖNYVTÁR
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu

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

Könyvtárunk várja régi és
új Olvasóit!
Október 14-én (szerda,
Szakmai nap) és 23-án
(péntek, állami ünnep)
zárva tartunk.
Továbbra sem lesz lehetőség a klubok működésére, rendezvényeken való
részvételre.

Nagy László Simonné a
9. sz. egyéni
választókörzet
képviselőjéhez
forduljanak bizalommal,
amennyiben megoldást
keresnek felmerülő
problémákra körzetükben.
Hívható a +36 30 505
1843 telefonszámon
Olvasóink és
munkatársaink érdekében
kérjük viseljenek maszkot
és tartsák be a
fizikai távolságtartás
szabályait!
Köszönjük szépen!
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Fél év után újra szőnyegen
A koronavírus okozta közel hat hónapos kényszerszünet után szeptember 5-én léptek először szőnyegre az ESMTK Birkózó Szakosztályának kadet korcsoportú birkózói. A Gyálon rendezett, több mint
kétszáz versenyzőt felvonultató kötöttfogású, szabadfogású és női országos bajnokságon az erzsébetiek mindhárom szakágban, összesen
tíz fővel képviseltették magukat.
A hölgyeknél két aranyérmet
is ünnepelhettek a piros-fehérek,
miután a serdülő Eb-harmadik
Matyi Vivien mellett a jövő reménysége, László Nikolett is diadalmaskodni tudott súlycsoportjában. A 46 kilogrammosok között gyakorlatilag házidöntő volt,
hiszen Niki épp csapattársát,
Hörcsöki Kamillát múlta felül
az aranyéremért folytatott csatában. A szakosztály női szakága
így a harmadik helyen zárt a csapatpontversenyben.
Női eredmények:
46 kg: 1. László Nikolett
49 kg: 1. Matyi Vivien
49 kg: 2. Hörcsöki Kamilla
53 kg: 5. Tóthszegi Eleonóra

Junior országos bajnokság
A fiúk között is izgalmas küzdelmeket zajlottak a szőnyegen.
A 60 kilogrammos súlycsoportban az ESMTK két magyar bajnoki esélyes versenyzője is mérlegre állt, ám sajnos a sorsolásnál úgy alakult, hogy az első körben épp egymással kezdtek. Végül a serdülő Eb-bronzérmes Takács Zsolt győzött, aki azután az
aranyéremig meg sem állt, míg

Junior országos bajnokság
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Petenykó Viktor kénytelen volt
beérni a bronzéremmel.
Szintén a dobogó harmadik
fokára állhatott fel az 51 kg-ban
Vaskó Krisztián, a 65 kg-ban pedig Kovács Olivér, így a szakosztály itt is a csapatpontverseny
harmadik helyén zárt.
Kötöttfogású eredmények:
51 kg: 3. Vaskó Krisztián
60 kg: 1. Takács Zsolt
60 kg: 3. Petenykó Viktor
65 kg: 3. Kovács Olivér
Szabadfogásban két pesterzsébeti birkózónak szoríthattunk. A
80 kg-os Laky Leventének a végső győzelemre is megvolt az esélye, ám két tusgyőzelem után az
elődöntőben óriási küzdelemben, de 7-6-ra kikapott
diósgyőri riválisától, így
maradt a bronzcsata, ott
viszont ismét kétvállal
nyert, harmadik lett.
A 48 kilogrammosok
versenyében
Bereczki
Szabolcs képviselte a
szakosztály színeit, aki
két mérkőzés után szintén a dobogó legalsó fokára állhatott fel.
Szabadfogású eredmények:
48 kg: 3. Bereczki Szabolcs
80 kg: 3. Laky Levente
A következő hétvégén, szeptember 12-én, a junior korosztály
három fogásnemének országos
bajnokságára került sor, Orosházán.
Az ESMK Birkózó Szakosztálya mindhárom szakágban válogatott birkózókat küldött szőnyegre, akik ráadásul jól is teljesítettek, hiszen összesen
hat aranyérmet
zsebeltek be. A
hölgyek mezőnyében a még
kadetkorú Matyi Vivien a legkisebb súlycso-

port bajnoki címét érdemelte ki, 82 kg: 3. Medgyes Viktor
miután mindhárom ellenfelét le- 82 kg: 5. Kovács Nikolasz
győzte a szombati verseny során. 97 kg: 1. Losonczi Dávid
125 kg: 1. Szőke Alex
Női eredmény:
Szabadfogásban háromból há50 kg: 1. Matyi Vivien
Kötöttfogásban is hozták a rom pesterzsébeti versenyző állkötelezőt legeredményesebb bir- hatott dobogóra, és mindhárom
kózók, így aranyérmet vehetett színű éremből sikerült egyet megát a 60 k-os Petenykó Viktor, a szerezniük. A bajnok ezúttal Né72 kg-osTösmagi Attila, vala- meth Milán lett a legkisebb súlymint az ezúttal 97 kg-ban birkó- csoportban, míg a 79 kg-os Laky
zó Losonczi Dávid és 125 kg-ban Leventét csak a döntőben, Szilversenyző Szőke Alex is. A négy ágyi Eriket pedig csak a 92 kiloaranyérem mellett további egy- grammos elődöntőben tudták leegy ezüst- és bronzérem, vala- győzni.
mint egy negyedik és egy ötödik helyezés is jutott a kötöttfogású gárdának,
így nem volt kérdés, hogy a csapatpontversenyben is az ESMTK
végzett az élen.
K ö t ö t t f o g á s ú Kadet országos bajnokság
eredmények:
Szabadfogású eredmények:
60 kg: 1. Petenykó Viktor
57 kg: 1. Németh Milán
67 kg: 2. Deák Zoltán
79 kg: 2. Laky Levente
67 kg: 4. Domokos Dániel
92 kg: 3. Szilágyi Erik
72 kg: 1. Tösmagi Attila
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Csonka szezon felemás eredményekkel
Véget ért az idei kajak-kenu versenyszezon, amit felemásan zárt az ESMTK Kajak-Kenu
Szakosztálya. – Néhány eredmény elmaradt a várttól, ennek okát még kielemezzük. Egy
biztos: az eddigi évek megszokott ütemét, a fontos versenyekre való felkészülést kardinálisan
megváltoztatta a vírus, úgy gondolom, ez ránk mindenképpen
kihatással volt. Egy jó és eredmé-

nyes alapozás után tavasszal nem
tudtuk a vízen folytatni a munkát a szabályozások miatt. A nagyobb korosztály horvátországi
meleg vízi edzőtáborát követően

Eredmények:
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny 2020. szeptember
12-13.
K1 Férfi Kölyök U14. 3X200 m
váltó Döntő II.
1. Fojt Zalán – Juhász Máté –
Wirth Gergő
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m
Döntő I.
2. Juhász Máté
14. Wirth Gergő
21. Harkay Berény
22. Fojt Zalán
MK1 Férfi Gyermek U10-U11
4x200 m Döntő IV.
2. Bajczár Boldizsár – Guzmics
Levente – Kemény Olivér – Kónya Medárd
K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000
m A Döntő

nem edzhettünk 3 hétig, így sajnos a kinti munka nagy része elveszett – tudtuk meg Molnár Gábor szakosztályvezetőtől.
A sportági szövetségnek is
módosítania kellett az idénre tervezett versenynaptárat. A helyzetből igyekeztek – és sikerült is
– a legjobbat kihozni, ennek köszönhetően az ország legjobb kajakosai a körülmények ellenére
folyamatosan össze tudták mér-

ni erejüket úgynevezett edzőversenyeken.
– Legszívesebben szakosztályunk összes versenyzőjét kiemelném az egész éves hozzáállásáért,

kitartásáért, azonban
ez több oldalt elfoglalna. De Tribol Bertalan
és Bence, valamint Juhász Máté eredményeit mindenképpen meg
kell említeni. Előbbiek
K2 1000 méteren az
Országos Bajnokságon
ezüstérmet szereztek
U18-as korosztályban,
ezzel kivívták a jogot, hogy induljanak az év egyetlen
nemzetközi utánpótlás versenyén,
az Olimpiai Reménységek Versenyén, Szegeden.
Máté pedig egész évben kiemelkedő hozzáállást mutatott, melynek eredményét az
OB U14-es korosztályban elért 2. helyezésével koronázta
meg – értékelte Molnár Gábor a versenyzőket.
A szakosztályvezető hozzátette: – Az utóbbi hónapokban a vízitelep is szépen fejlődött. Új kondicionáló
eszközöket, hajókat szereztünk
be, folyamatosan szépítgettük a
környezetünket. Jelenleg szeretnénk elindítani egy Budapesten

4. Fojt Zalán – Harkay Berény
– Kónya Milán – Wirth Gergő
K1 Férfi Kölyök U13. 3X200 m
váltó Döntő II.
4. Lovas Botond – Tribol Barnabás – Pálvölgyi Márk
MK4 Férfi Gyermek U10-U11
2000 m Döntő I.
5. Bajczár Boldizsár – Guzmics
Levente – Kemény Olivér – Kónya Medárd
K1 Férfi Kölyök U14 1000 m A
Döntő
7. Juhász Máté
MK4 Férfi Kölyök U13 2000 m
Döntő I.
9. Kékesi András – Lovas
Botond – Tribol Barnabás –
Pálvölgyi Márk
K2 Férfi Kölyök U14 2000 m
Döntő I.
10. Guzmics Olivér – Kónya
Milán

K1 Női Kölyök U13 2000 m
Döntő I.
15. Szeile Bernadett
17. Szöllősi Kata
MK1 Női Gyermek U11 2000
m Döntő I.
18. Juhász Kinga
Serdülő, Ifjúsági és U23 Magyar
Bajnokság
K4 Női Ifjúsági U17-U18 500 m
A Döntő
4. Murvai Panna – Mitró Zsófia
– Kisfalvi Lili – Ternovics Lilla
(utóbbi három versenyző Lágymányosi Spartacus versenyzője)
K1 Női Ifjúsági U17 200 m A
Döntő
4. Dráviczki Dóra
K2 Női Ifjúsági U17 1000 m A
Döntő
4. Dráviczki Dóra – Slekta Réka
(Dunakeszi Kajak Club)

mindenképp, de lehet, hogy Magyarországon is egyedülálló SUP
(Stand Up Paddle – a szörfdeszkához hasonló vízisport-eszköz)
bázist. Itt szeretnénk oktatást,
kölcsönzési, bértárolási lehetőséget biztosítani a vendégek számára, a jelenlegi túrakenu-bérlési lehetőség mellett. Természetesen továbbra is a versenysport adja szakosztályunk gerincét, de szeretnénk minél sokszínűbbé tenni gyönyörű Duna-partunkat.
s.a.
9. Murvai Panna – Mitró Zsófia
(Lágymányosi Spartacus)
K2 Férfi Ifjúsági U18 500 m A
Döntő
5. Tribol Bence – Tribol Bertalan
K1 Férfi Ifjúsági U17 500 m A
Döntő
7. Potoniec Vencel
K1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m A
Döntő
8. Potoniec Vencel
K2 Férfi Ifjúsági U18 1000 m A
Döntő
2. Tribol Bence – Tribol Bertalan
K2 Női Ifjúsági U17 500 m A
Döntő
3. Dráviczki Dóra – Slekta Réka
(Dunakeszi Kajak Club)
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MEGBÍZHATÓ KÖZÖS KÉPVISELŐ Ferencvárosban! Jelszavam:
transzparencia és harmonikus lakóközösség. Telefon: 06 20/355 22 71
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 0630/422 17 39
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620/264 77 52

SZOLGÁLTATÁS
Tisztában van a
szívinfarktus, szélütés
veszélyeivel?
Műszeres érszűkületmérés, diabéteszszűrés,
tanácsadás,
foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági,
belgyógyászati vizsgálat.
Dr. Szabó Zsuzsanna
1201 Budapest,
Virág Benedek u. 44.
0630/966 19 61
corpusmedicina@gmail.com
www.corpusmedicina.hu
TELJES
KÖRŰ
építőipari
generálkivitelezést vállalunk, alaptól kulcsrakész átadásig, referencia
munkákkal, garanciával. 0670/360
09 24
NYUGDÍJASOK, SZÉPKORÚAK Figyelem! Szeretne anyagi biztonságban élni? Itt a megoldás: havi anyagi támogatást biztosítunk Önnek a
gondtalan nyugdíjas éveihez. Hívjon!
Kálny Csaba: 0620/94 94 940
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 061/260 70 90,
0630/296 55 90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
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285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS, felújítás, lakásokban és irodákban, korrekt áron,
rövid határidővel, tisztán pontosan.
Várom hívását. 06 70/420 98 92
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. 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 életjáradékot fizet nyugdíjas személynek
a lakásáért, odaköltözés nélkül. Tel.:
0620/260 67 06
KERT- ÉS TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
0620/259 63 19
ÉLETJÁRADÉK – ELTARTÁS –
GONDVISELÉS. Becsületes, keresztény család vállalná gondozását nyugdíjasnak haszonélvezettel.
(Havi fix, takarítás, bevásárlás, ételszállítás.) Cs. Tibor 06 70/610 34 38
ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető
javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése, épületek karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére.
0670/224 93 26, 0620/397 99 98
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolatjavítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 0670/541 90 22

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, forgalmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel:
061/266 41 54, Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19
REDŐNYSZERELÉS,
-JAVÍTÁS,
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa,
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése. Nagy Sándor 0620/321 06 01
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620/264 77 52
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47

ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogos,
lapostető javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése,
épületek karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére. 0670/224 93 26, 3620/397
99 98
VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes vezetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti
csap garanciával. 0630/914 35 88
GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése,
javítása, kamerás csatornavizsgálat.
Lakásban és udvaron. 0670/544 40
50

EGÉSZSÉG
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Járvány idején is biztonságban, az
otthonában. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620/980 39 57

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

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

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2020. november 5-én
jelenik meg, hirdetésfelvétel kizárólag e-mail-ben:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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