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2 ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet Önkormányza-
ta 7, saját tulajdonú lakást, va-
lamint 1 üzlethelyiséget érté-
kesített. Az ebből származó, 45 
millió 740 ezer forint, illetve 2 
millió 160 ezer forint + áfa be-
érkezése decemberben várható – 
mondta el a két ülés között eltelt 
időszak munkájáról szóló beszá-
molójában Szabados Ákos.

* * *
A polgármester arról is tájé-

koztatott, hogy a Pesterzsébe-
ti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőinek lemondá-
sa miatt a Pesterzsébeti Helyi Vá-
lasztási Bizottság 2020. december 
13-ára tűzte ki a pesterzsébeti ör-
mény nemzetiségi időközi önkor-
mányzati képviselő választást.

* * *
A beszámolóból kiderült, hogy 

a Nemes László képviselő által a 
szeptemberi testületi ülésen ado-
mányozott babazászló kikerült a 
házasságkötő terem bejáratához.

* * *
A koronavírus-járvánnyal 

kapcsolatos tájékoztatójában 
Szabados Ákos elmondta, hogy 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
körében október 20-áig egyet-
len koronavírusos megbetege-
dés sem történt. Azokat a kol-
légákat, akik környezetében ko-
ronavírus fertőzés igazolódott, 
vagy annak gyanúja merült fel, a 
fokozott elővigyázatosság jegyé-
ben azonnal kiemelték a hiva-
tali munkavégzés kereteiből. Az 
intézmények esetében ugyanígy 
járnak el. A hivatal szükség ese-
tén azonnali jelzést tesz az illeté-
kes népegészségügyi szerv felé, és 
követi az iránymutatásokat.

A védőeszközök beszerzéséről 
és kiosztásáról azt az információt 
adta, hogy azok folyamatosak, a 
kerületi háziorvosok és fogorvo-
sok részére is egységcsomagokat 
állítottak össze, melyek kiosztá-
sa elkezdődött. Az EMMI által az 
óvodáknak központilag biztosí-
tott védőeszközöket októberben 
átvették, és eljuttatták minden 
intézménynek.

A hivatalban és az intézmé-
nyekben is rendszeres fertőtlenítő 
takarításokat végeznek, a közterü-

letek fertőtlenítése is folyamatos.
Az óvodákban a délutáni kü-

lön foglalkozások, valamint az 
úszás- és korcsolyaoktatások eb-
ben a félévben elővigyázatos-
ságból elmaradnak. Az intéz-
ményvezetők beszámolói szerint 
a gyermekek érkezése és távozá-
sa zökkenőmentes, a szülők elfo-
gadták és betartják az intézmé-
nyi előírásokat.

A hivatal naprakészen tájé-
koztatja a lakosságot a tudniva-
lókról, szeptemberben a maszk-
viselésre felhívó plakátokat ké-
szíttetett a közterületekre, in-
tézményekbe és kereskedelmi 
egységekbe, októberben minden 
háztartásba tájékoztató szóróla-
pot juttatott el, valamint folya-
matos az autós hangosbemondás 
a közterületeken.

* * *
Energiahatékonysági önkor-

mányzati díjat kapott Pesterzsé-
bet Önkormányzata, az erről szó-
ló tanúsítványt a polgármester a 
testületi ülésen mutatta be.

* * *
KEHOP-pályázaton három 

okospadot kapott kerületünk. 
A Kossuth Lajos utcai, kalózha-
jós játszótéren, a Topánka utcai 
központi buszváróban, valamint 
a Vécsey lakótelep Orsolya utcai 
játszóterén elhelyezett eszközök 
lehető vé  teszik bá rki szá má ra 
az internethez csatlakozá st in-
gyenes wifi elé ré ssel, valamint 
vezeté k né lkü li é s usb ká beles 
tö lté s is elé rhető  rajtuk. 

A kü lső  behatá soknak 
ellená lló  pad alkalmazkodik az 
idő já rá shoz, beé pí tett ventilá tora 
segí tsé gé vel a napon nem 
forró sodik fel, hű vö sebb idő ben 
pedig megemeli az ü lő felü let 
hő mé rsé kleté t. Az okospadok 
idő já rá si é s lé gszennyezettsé gi 
adatokat is gyű jtenek, amelyek 
segítséget nyújtanak a klímastra-
tégia elkészítéséhez. Az eszközök 
fenntartása havi 3 ezer forintba 
kerül az önkormányzatnak, ez az 
összeg a wifi költséget jelenti.

* * *
Nem hosszabbítja meg az ön-

kormányzat a helyi médiaszolgál-
tatást biztosító Centrum Televí-

zió Magyarország Kft.-vel 2020. 
december 31-én lejáró szerződését 
– döntöttek a képviselők. A tes-
tület úgy határozott, hogy új be-
szerzési eljárást indít és folytat le 
annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat az információkat a lakos-
ság felé új, a XXI. századnak meg-
felelő kommu-
nikációs csa-
tornákon és 
tartalommal 
juttassa el. 
Természete-
sen ez nem azt 
jelenti, hogy a 
lakosság mé-
dia nélkül ma-
rad, hiszen 
olyan szolgál-
tatót keres-
nek, amelyik 
rendelkez ik 
televíziós hát-
térrel.

* * *
Hosszas vitát váltott ki a Me-

diterrán lakópark útjainak jogi 
rendezésével kapcsolatos előter-
jesztés. Szabados Ákos a vita le-
zárásakor elmondta: az önkor-
mányzat teljese egészében nem 
vállalhatja magára a feladatot, a 
közüzemi társaságokkal ugyanak-
kor van értelme tárgyalni. – Sze-
mély szerint nekem és a testü-
let többségének, akik több cik-
lus óta képviselőként dolgoznak, 
van három dolog, amit minél ha-
marabb rendbe kell tenni. A Tát-
ra téri piac, a Mediterrán lakó-
park, valamint a Tátra téri és a 
Pöltenberg utcai iskolák ügyének 
rendezése – fogalmazott a polgár-
mester, hozzátéve: – Ha olyan 
beruházások lesznek szükségesek, 
mint például a csapadékvíz-el-
vezetés, amelynek megoldása a 
Vízisport utca és az ott kialakí-
tott, felújított létesítmények mi-
att különösen fontos, azokban 
mindenképpen részt kell tudni 
vállalni az önkormányzatnak.

A képviselők végül Mach Pé-
ter módosító javaslatát fogad-
ták el, mely szerint a 170187/27 
helyrajzi számú ingatlan útjait 
tulajdonba veszi, a 170187/15, 
19, 21, 34, 52 és 57 helyrajzi szá-
mú ingatlanok esetében pedig 
egyeztetést kezdeményez a tár-
sasházak közös képviselőivel, 
a felszámolókkal, a felszámolás 

alatt álló cég tulajdonosaival, a 
közmű szolgáltatókkal a tulaj-
donba adás feltételeinek biztosí-
tása érdekében.

* * *
A koronavírus-járvány máso-

dik hulláma okozta járványve-
szély, a vírus terjedésének meg-

előzése és a kockázatok csök-
kentése érdekében módosította 
a települési támogatásokról szóló 
rendeletét az önkormányzat: ka-
rácsonyi ajándékcsomag helyett 
egyszeri év végi támogatás be-
vezetéséről döntött a képviselő-
testület. A szociálisan rászoruló 
személyek és családok számára a 
téli időszakban felmerülő több-
letkiadások enyhítését szolgá-
ló támogatás összege 10 ezer fo-
rint, melyet az érintettek átuta-
lással, illetve postán keresztül, 
készpénzben kapnak majd meg.

A támogatást azok kapják, 
akik a Rendelet alapján 2020. 
október hónapban települési la-
kásfenntartási támogatásban, te-
lepülési gyógyszertámogatásban, 
valamint sporttámogatásban ré-
szesültek, illetve azon személyek, 
akik 2020. évben rendkívüli tele-
pülési támogatásra, szállítási szol-
gáltatáshoz nyújtott támogatás-
ra, pénzbeli krízistámogatára, te-
lepülési díjhátralék csökkentési 
támogatásra, oltási támogatásra, 
valamint szociális tanulmányi tá-
mogatásra jogosultak és a támo-
gatásra való jogosultsága 2020. 
október 31. napjáig megállapí-
tásra került. Azok is részesülnek 
a támogatásban, akik 2020. ok-
tóber 31-én rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult 
gyermek törvényes képviselője. 

sz. a.

Városházi napló
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Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc a nemzeti független-
ség megszületésének dicsőséges 
korszaka.

A bátor küzdelem a bukás 
minden tragédiája ellenére is 
megteremtette az önálló polgá-
ri Magyarország alapjait, a vér-
tanúk halála a szabad hazáért ví-
vott küzdelem örökös szimbólu-
ma lett.

A kivégzett honvédtisztek, a 
száműzetésbe kényszerített ha-

zafiak és a megtorlástól szenve-
dő szabadságharcosok, mind an-
nak a szent ügynek voltak ré-
szesei, amit ma úgy hívunk: Ma-
gyarország.

Október 6-án, a Vécsey em-
lékkőnél rájuk emlékezett Pest-
erzsébet Önkormányzata, ami-
kor néma koszorúzás keretében 
helyezték el az emlékezés virága-
it a városvezetők, a pártok és ci-
vil szervezetek képviselői.

d.

64 évvel ezelőtt a budapesti és 
a vidéki emberek közösen, kart 
karba öltve fogtak össze az akkori 
világ legnagyobb diktatúrája ellen. 
Szabadságot és demokráciát köve-
teltek Magyarországnak, több jo-
got akartak maguknak és az álta-
luk alapított közösségeknek. 

Az összefogásukat készek vol-
tak fegyveres harcban is megvé-
deni, bátorságuk és hősiességük 
az egész világ számára örök pél-
daként vonult be a történelembe.

A demokráciát és a függet-
lenséget nem sikerült a harcban 

megszerezni, a túlerő mindent el-
söprő ereje végül elfújta a forra-
dalom lángját. A megtorlás ke-
gyetlensége az egész országnak 
fájdalmat okozott, a hősök pedig 
menekülni kényszerültek vagy 
börtönbe kerültek.

A koronavírus-járvány má-
sodik hulláma miatt elmaradtak 
a kerületben évtizedek óta ha-
gyományosan rendezett, nagy-
szabású nyilvános ’56-os meg-
emlékezések. 

A város vezetői, a pártok és a 
civil szervezetek képviselői néma 

koszorúzással hajtottak fejet az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc hősei előtt, a pesterzsébeti 
hősök előtt október 22-én a Ju-
ta-dombi tüzérek terén, az Emlé-
kezés terén, majd a Kossuth La-
jos utcában a Róka Rádió emlék-
táblájánál. A megemlékezők in-
nen az Országzászlóhoz mentek, 
ahol felhúzták a lyukas lobogót.

A rendhagyó ünnepségsorozat 
október 26-án, az Atra gyári em-
léktábla megkoszorúzásával foly-
tatódott.

a.d.

Az aradi tizenhármak

Néma koszorúzások az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
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Zebrák

A közterület-felügyelők szep-
tember 1-jétől, az úgyneve-
zett iskolakezdési program ke-
retében a gyalogátkelőhelyek 
biztosításaban vettek részt, vala-
mint több kerületi rendezvényen 
segítettek a biztosítási felada-
tokban. Lakossági kérésre tanév 
közben is folytatják a Baross utca 

– János utcai kereszteződés gya-
logátkelőhelyének biztosítását, 
illetve, amikor a létszám engedi, 
a Vörösmarty óvodánál is meg-
jelennek. Ehhez a munkához a 
Pesterzsébeti Polgárőrség is csat-
lakozott, amelynek tagjai hétköz-
nap reggelenként a Gyulai István 

Általános Iskolánál segítik a biz-
tonságos átkelést.

Üzemképtelen járművek 

Amint Puskás Péter Páltól 
megtudtuk, az elmúlt időszakban 

112 üzemképtelen gépjárművet 
térképeztek fel a közterület-fel-
ügyelők Pesterzsébet közterüle-
tein. A rendvédelmi osztályve-
zető hozzátette: mivel a kormány 
a lejárt okmányok érvényessé-
gi idejét 2020. december 31-éig 
meghosszabbította, a koronaví-
rus-járvány ideje alatt lejárt mű-
szaki érvényességű gépjármű-
vekkel szembeni intézkedéseket 

felfüggesztették. Azonban szám-
talan olyan gépjárművet találtak, 
melyek műszaki érvényessége a 
korlátozások bevezetése előtt hó-
napokkal járt le, tehát a gépjár-
mű üzembentartójának, tulajdo-
nosának lett volna ideje a gép-
jármű levizsgáztatására. Ezeket a 

járműveket – összesen 15-öt – az 
elmúlt időszakban elszállíttatták.

Intézkedések

A közterület-felügyelők alap-
feladata a közterületi rend fenn-

tartása, a szabályokat megsértők 
elleni fellépés. A közterületi sze-
szesital-fogyasztás miatt össze-
sen 160 ezer forint, a köztisztasá-
gi szabályok megsértése miatt pe-
dig összesen 220 ezer forint hely-
színi bírságot szabtak ki.

Természetesen az osztálynak 
nem célja, hogy minél nagyobb 
és több bírságot szabjon ki, ahol 
lehet, figyelmeztetéssel hívják fel 
a jogkövető magatartásra az itt 
élők figyelmét. Erre a közterüle-
ti alkoholfogyasztás miatt az el-
múlt időszakban 29 alkalommal, 
a KRESZ szabályok megszegé-

se miatt 143-szor, a köztisztasági 
szabályok megsértése miatt pedig 
6-szor került sor.

Térfigyelők

A közterület-felügyelők mun-
káját nagymértékben segíti az egy-
re bővülő mobil térfigyelő kamera-
rendszer. Az osztály munkatársai a 

19 kamerából álló mobil térfigyelő 
rendszer, valamint a zártláncú tér-
figyelő kamerarendszer segítségé-
vel az említett időszakban 9 eset-
ben tettek feljelentést.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatalba 
továbbra is kizárólag időpont-
egyeztetést követően léphetnek 
be az ügyfelek.  A Rendvédelmi 
Osztályhoz tartozó portaszolgálat 
az ügyfélszolgálati feladatok el-
látása során igyekezett az ügyfe-
lek ki- és beléptetését a legszak-

szerűbben, a magatartási szabá-
lyokat betartva végrehajtani. Az 
érkezőket az osztályok előzete-
sen egyeztetett időpontokban fo-
gadták, különösen fontos esetek-
ben segítették az egyes ügyfele-
ket az ügyintézőhöz eljutni. Az 
eltelt időszakban 1162 fő intézett 
ügyet a hivatalban.

s.r.

A Rendvédelmi Osztály munkatársai folyamatosan végzik a járőr-
szolgálati tevékenységet, és kivizsgálják a beérkező bejelentéseket. 
A közterület-felügyelők a rendészeti, közbiztonsági feladatok vég-
rehajtásában együttműködnek a társszervekkel, illetve a XX. és 
XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályával – derül 
ki az osztály szeptember 11-e és október 9-e között eltelt munká-
járól szóló beszámolójából.

Kamerákkal és járőrözve a rend fenntartásáért

KERESSÜK ŐKET!

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

vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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– Milyen okok miatt hozta 
létre 30 éve az alapítványt?

– Tanárként jóban voltan a 
rendőrséggel. Az osztályom di-
ákjai úttörő rendőrként részt ve-
hettek a közlekedésiek munká-
jában.

– Úttörőmozgalom! Sokan 
ma már azt sem tudják, mi fán 
terem.

– Én annál jobban emlékszem 
rá. Huszonkét évesen én lehettem 
az ország legfiatalabb úttörőház-
igazgatója. Az úttörőház ifjúsági 
ház volt, ahol mindenféle szakkö-
röket, rendezvényeket, táborokat 
szerveztünk, illetve az úttörőveze-
tő-képzésnek biztosítottunk hely-
színt. Az Ady Endre Általános Is-
kolában, ahol az általános iskolát 
végeztem, nem kevesebb mint öt-
ven ifivezető dolgozott.

– Tisztázzuk kérem, ezt a fo-
galmat is.

– Az ifivezetők azok az általá-
nos iskolát, középiskolát már el-
végzettek, sőt idősebbek, akik 
visszajártak mint úttörővezetők. 
Rajvezetőként, sportfelelősök-
ként segítették az úttörőcsapat 
munkáját.

– Ön pedig pedagógusként 
és úttörővezetőként is dolgo-
zott egy személyben?

– Először képesítés nélküli pe-
dagógus voltam, majd a Műsza-
ki Egyetemet és az ELTÉ-t végez-

ve lettem műszaki tanár. Elsősor-
ban a nevelői szerepkör vonzott. 
Már általános iskolás koromban 
ügyvéd vagy tanár akartam lenni.

– Hát, nem a meggazdago-
dást választotta…

– Talán mert a mai napig na-
gyon szeretem a gyerekeket. Osz-
tályfőnökként a sajátjaimnak te-
kintettem őket. Igyekeztem le-

kötni minden idejüket, persze az 
érdeklődési köreiknek megfele-
lő elfoglaltsággal. Mivel én vol-
tam a kerületi úttörőgárda pa-
rancsnoka is, végigpróbálhattuk 
az összes területet, a tűzoltótól a 
vízi rendőrségen át, így jött aztán 
a közlekedésiúttörő kör.

– Mindegyik egyenruhás hi-
vatás. Miért?

– Tanácstagként tisztában 
voltam azzal, milyen sok a közúti 
baleset az iskola környékén. A ta-
nácson keresztül hívtam egy köz-
lekedésbiztonsági előadót a rend-
őrkapitányságról, a nagyon szim-
patikus Csajági István rendőr szá-
zadost. A gyerekek az első talál-
kozás alkalmával megszerették. 
Én vezettem a Budapesti Közle-
kedési Úttörők Táborát Boglár-
lellén, ahová szintén velem jött. 
De nemcsak ő, a tanítványaim 
közül is sokan. Szinte az egész 
nyarat végigtáboroztam, de akadt 
olyan diákom, aki nem kevesebb 
mint 40 napot töltött velem.

– Hogy jött az alapítvány öt-
lete?

– A közelemben sokan szidták 
a kerületi rendőröket, hogy nem 
dolgoznak rendesen. Én megvéd-
tem őket, mondván, nálunk re-
mek kapcsolat alakult ki a köz-
lekedést, közbiztonságot segítő 
rendőrökkel, akik előadásokat 
tartanak az iskolában. Eljutott 
az eset a kapitány fülébe, akinek 
jólesett, hogy akadt egy tanács-
tag, aki nem szidja őket, így ta-
lálkoztunk először. Ő hívott, ve-
gyek részt a Kerületi Közbizton-
sági Tanács munkájában, amely 
tevékenységem nyomán bepil-
lantást nyertem a körzet életé-
be, és végül egyhavi fizetésemből 
létrehoztam az alapítványt. Ne 
tessenek nagy összegre gondolni, 
ez 3 ezer forint volt akkor.

– Hát, abból még a rendszer-
váltás idején is bajosan működ-
hettek…

– Kezdetben nem adakoztak, 
csak azt mondták: ennyit én is 
befizettem volna, de egy évre rá 
már milliós nagyságrendű támo-
gatással gazdálkodhattunk.

– Az szép. Vajon miért?
– Látták, mire költjük a pénzt, 

hogy nem a saját zsebünket töm-
jük tele, hanem díjat alapítot-
tunk, amivel a rosszul kereső 
rendőrökön segítettünk. 

Alapvető célunk a rendőr-
ség erkölcsi és anyagi támo-
gatása volt. Az alapítvánnyal 
együtt alapítottuk a Sárkányölő 
Szent György-díjat. Három-hét 
egyenruhás részesül évről évre 
az elismerésben, a civilek közül 

pedig a közlekedési morált tá-
mogatók.

– Értéknek tekintik a díjat a 
díjazottak?

– Hogyne. A rendőrök pénz-
jutalomban is részesülnek, net-
tó 50 ezer forinttal kezdtük, ami 
igen szép összegnek számított 
a maga korában. Azonban na-
gyobb örömet okoztunk azzal, 
hogy a díjazottak nevét a rend-
őrség folyosóján elhelyezett réz-
táblára vésettük. Az az igazság, 
hogy az ötlet nem saját. Amikor 
a TANÉRT pedagógiai osztályát 
vezettem, kijutottam az Egye-
sült Államokba egy háromhe-
tes tanulmányútra. Ott több he-
lyütt láttam, hogy egyes adomá-
nyozók nevét réztábla őrzi. Higy-
gye el, a mai napig nagyobb örö-
met és dicsőséget jelent felkerül-
ni a most már majdnem 400 név 
közé, mint a borítékot átvenni.

– A kitüntetések mellett mi-
vel foglalkozott, foglalkozik az 
alapítvány?

– Az első években 10 új autót 
kaptunk. Ez akkora szám, hogy 
végül a kerület már visszautasí-
totta, mert nem volt rá szüksé-
ge. A befolyt pénzből vásároltunk 
a kapitányságnak számítástech-
nikai és bürotechnikai berende-
zést. Közbiztonsági napokat szer-
veztünk, technikai bemutatókkal, 
rajzversenyt, kerékpáros ügyessé-
gi versenyt, helikopterbemutatót, 
gépjárműtechnikai, gépkocsi 
ügyességi vezetési vetélkedőket. 
Ma a pénzdíj már 175 ezer forintra 
emelkedett, illetve kétévente ren-
dezünk Zsarubált.                  DIA

Díszoklevéllel tüntette ki Joó Lajost, a Pesterzsébet-Soroksár Köz-
rendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) alapítóját Pester-
zsébet Önkormányzata a civil szervezettel kifejtett három évtizedes 
munkájának elismeréseként. 

A közlekedési úttörőktől a közbiztonsági alapítványig

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!

A Pesterzsébeti Polgárőrség várja a 18. életévüket be-
töltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárok 

jelentkezését, akik önkéntes munkával hozzájárulnának 
kerületünk biztonágosabbá tételéhez, valamint tenni 

szeretnének közvetlen környezetükért.
Információ, jelentkezés a pesterzsebeti.polgarorseg@
gmail.com e-mail címen vagy a 0670/329 95 06-os 

telefonszámon. 
Honlap: polgarorseg20.hu
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– Ennek értelmében már nem 
küldünk senkinek levelet, vagy 
csekket – mondta el Novák Krisz-
tián, az önkormányzat adócso-
portjának vezetője, hozzátéve: 
nincsenek hozzászokva az ügyfe-

lek az e-ügyintézéshez, ez meglát-
szik fizetési hajlandóságukon.

2019. január 1-től a határoza-
tokat, végzéseket, egyenleg-értesí-
tőket, fizetési felhívásokat a vállal-
kozók, cégek regisztrált tárhelyére 

küldi az hatóság, amelyről értesí-
tést kapnak e-mail címükre. A hi-
vatalos dokumentumok megte-
kintéséhez az egyéni vállalkozók 
az ügyfélkapujukon, míg a cégek 
a cégkapujukon keresztül jutnak 
tárhelyükre.

– Nagy cégek esetében, ame-
lyek jelentős könyvelői csapat-
tal dolgoznak, nincs fennakadás, 
azonban az egyéni vállalkozók és a 
kisebb cégek a mai napig kérik a 
csekket és a papíralapú számlaki-
vonatot – árulta el az adócsoport 
vezetője, megjegyezve: ráadásul 
az ügyfelek személyesen jelennek 
meg, ám hiába, ugyanis az ügyfél-
fogadáson semmilyen iratot nem 
kaphatnak kézhez.

A tavalyi esztendő elején in-
dult az elektronikus önkormány-
zati portál (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap) az a felület, aho-
vá ügyfélkapuján, cégkapuján ke-
resztül beléphet az egyéni vállal-
kozó, gazdálkodói szervezet, és in-
díthatja ügyeit.

– Ezen a felületen pontosan 
ugyanazt látja az érintett, amit mi 

is, és ami alapján elmagyarázhat-
nánk neki, mi a teendője – muta-
tott rá Novák Krisztián.

E felületről indíthatók ügytí-
pusok. A különféle űrlapok, és 
ezek kezelése jelent sokak számá-
ra megoldhatatlan gondot, annak 
dacára, hogy a rendszer maga tölti 
ki az alapadatokat, éppen a hibák 
elkerülésének érdekében.

– A rendszer annyira gyors bi-
zonyos esetekben, hogy 8 vagy 30 
helyett egyetlen nap alatt kiadha-
tunk bizonyos engedélyeket, mint 
például a társönkormányzatokban 
való parkoláshoz szükséges adó-
igazolás – fogalmazott az adócso-
port vezetője.

Novák Krisztián azzal igyekszik 
segíteni a felhasználókat, hogy a 
Youtube-on három bemutató vi-
deót tett közzé. Az egyik az ügy in-
dításáról szól, a másik az önkor-
mányzati adóegyenleg lekérdezé-
séről, a harmadik pedig az önkor-
mányzati adók bankkártyás meg-
fizetését mutatja be. A videók a 
Youtube keresőjébe beírva: eugyfel 
találhatók meg.                 D. A.

A fűtési időszak legnagyobb veszélyét a 
csendes gyilkosnak is nevezett szén-monoxid 
jelenti, amely egy színtelen, szagtalan gáz, és 
leginkább a nyílt égésterű fűtőeszközök, be-
rendezések használata során termelődik. A 
nyílt égéstér azt jelenti, hogy látjuk a lángot, 
őrlángot, illetve be is tudunk nyúlni az égés-
térbe. Ilyen készülékek például a cserépkály-
ha, a kandalló, az átfolyós fürdőszobai vízme-
legítő, a konvektorok, illetve az ilyen típusú 
kazánok. 

Jelenleg a szén-monoxid-érzékelő kivételé-
vel nincs olyan eszköz vagy módszer a kezünk-
ben, amely figyelmeztetne minket arra, hogy 
ez a mérgező gáz a levegőbe került. A közhie-
delemmel ellentétben a háziállatok sem képe-
sek kiszagolni, ezért a legkevésbé se rájuk bíz-
zuk ezt a feladatot, mindenki érdekében.

A tragédiák néhány egyszerű módszer-
rel megelőzhetőek. Figyeljünk arra, hogy a 
nyílt égésterű fűtőeszközöknek és vízmele-
gítőknek biztosítsuk a levegő-utánpótlást. 
Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, 
egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablak-
ba. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy 
átépítésnél megszüntetni. Fontos a rendsze-
res szellőztetés is, valamint az, hogy a fűtő-
eszközöket, vízmelegítőket és kéményeket 
évente legalább egyszer szakemberrel ellen-
őriztessük. Ha valaki ezt eddig elmulasztot-
ta, még nem késő a nagy hidegek előtt pó-
tolni ezt a feladatot.

A szakemberek minden háztartásba ajánl-
ják a három testőrt, azaz a szén-monoxid-ér-
zékelőt, a füstérzékelőt és a tűzoltó készülé-
ket. A https://katasztrofavedelem.hu/33883/
szen-monoxid-erzekelok oldalon megtalálha-
tó az érzékelők pozitív és negatív listája, ami 
segít a megfelelő készülék kiválasztásában, il-
letve abban, hogy milyen típusú eszköz vásár-
lását kerüljük el mindenféleképpen.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei: elő-
ször fejfájás, szédelgés, émelygés, később 
ájulás, szélsőséges esetben pedig a halál be-
állta. Aki a kezdeti tüneteket tapasztalja, 

azonnal meneküljön szabad levegőre és hív-
ja a 112-t.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet 
a kéménytüzek veszélyére is. Tilos háztartási 
hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fá-
val fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, és így károsítják a kör-
nyezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és 
a korom lerakódását is. A kémény belső falá-
ra lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a 
fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyullad-
hat, ami lakástűzhöz vezethet.        s.z.

Mi magunk tehetjük a legtöbbet otthonunk 
biztonságáért, és ez nincs másként a pár 
hete kezdődött fűtési szezonban sem. Azért, 
hogy kellemes melegben és biztonságban 
tölthessük a hideg hónapokat otthonaink-
ban, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság összegyűjtötte a legfontosabb tudniva-
lókat. 

2018. január 1-től, egy esztendő türelmi idővel kellett a gazdálko-
dó szervezeteknek átállniuk a cégkapun keresztül bonyolított e-ügy-
intézésre. Mióta minden önkormányzat adóhatósága csatlakozott az 
új adónyilvántartó programhoz, mind a cégek, mind az egyéni vál-
lalkozók kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az ön-
kormányzati adóhatósággal. 

Az adócsoport vezetője videóval segít az ügyfeleknek

Biztonságban a fűtési szezonban
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A Szent Erzsébet főplébánia-
templomban Czap Zsolt esperes, 
plébános október 4-én, szentmi-
se keretében szentelte meg a ter-
ményeket, hálát adva Istennek 
és kérve, hogy legyen a jövőben 
mindenkinek elegendő étel az 
asztalán.

– A termények egy részét a 
hívőktől kaptam, amiért ezúton 
is szeretnék köszönetet monda-

ni, a többit a kertünkből, illetve 
a piacról szereztem be – mond-
ta Várhelyi Márta, aki immáron 
7. alkalommal készítette a ter-
ményszentelésre a kompozíció-
kat, majd hozzátette: – Jó lenne 
még pár évig készítenem. Ami-
kor én már nem bírom, bízom 
benne, hogy lesz valaki, aki ezt a 
hagyományt folytatni fogja.

s.z.

Nyugdíjba vonult Veress Gá-
bor, a Klapka téri Református 
Gyülekezet lelkésze. Ebből az 
alkalomból beszélgettünk élete 
fontosabb mérföldköveiről.

– Hány évtizednyi szolgála-
tot követően kezdi megérde-
melt pihenését?

– Négy évtized (egész pon-
tosan 44 év plusz a tanulmányi 
évek) boldog szolgálat áll mö-
göttem, „szekér derékalj” (va-
gyis rengeteg) fontos teendő-
vel, kihívással, úttörő munká-
val, ezernyi kedves arccal, hit-
re, lelki táplálékra, szellemi kin-
csekre, magyarság-erősítésre vá-
gyó közösségekkel. Erdélyben a 
Kolozsvári Protestáns Teológia, 
a Marosvásárhely I. Vártemp-
lomi segédlelkészség, Mezőzáh, 
Mezőbergenye, majd az észak- 
magyarországi Szin voltak drá-
ga mérföldköveim, ahol templo-
mi szolgálat, pásztoráció, misszió 
együtt járt templomok (műemlé-
kek), parókiák felújításával, több 
gyülekezetben reprivatizácós 
intézésekkel, Baráti kör és 
Galyasági Településszövetség ve-
zetésével, jósvamenti faluturiz-
mus elindításával. Emléktáram 
így felette gazdag.

– Mióta szolgált a Klapka 
téri gyülekezetben?

– 27 évvel ezelőtt, 1993 nap-
fényes ősze volt, amikor egy ked-
ves, gyülekezetbeli idős asszony a 
Klapka tér sarkán rámutatott az 
ütött-kopott templomépületre, 
és majd az akkori gondnok, a hű-
séges Vida Lajos bekalauzolt az 
altemplomba.

– Nyilván nem kívánom, 
hogy a hiúság bűnébe essen, de 

árulja el, milyen eredményeire 
büszke?

– Nem is eshettem bele ebbe a 
bűnbe, mert jó Istenünk vigyázott 
erre. Mindig Ő mutatta a teen-

dőt, nyújtotta a 
megbízást, óvott 
i j e d e l e m t ő l , 
c süggedés tő l , 
és Ő adta a fel-
adathoz az erőt, 
az egészséget, 
az elfogyhatat-
lan lelkesedést 
és az eredményt. 
Mindig vallot-
tam Pál apostol-
lal együtt: „Mid 
van, amit nem 
kaptál”. Kibe-

szélhetetlenül boldog voltam, 
ha Isten eszközeként megérhet-
tem valaminek a megvalósu-
lását. Mindnek előtt a szétszé-
ledt gyülekezet felépülését ak-
tív, élő, összetartó közösséggé, 
mely a templomból kilépve hat-
hatós módon hozzájárult, segí-
tette Pesterzsébet polgári életét, 
sok intézménybe bevitte a hit er-
kölcsi normáit, egy pozitív at-
moszférát, szőtte az áldásos em-
beri kapcsolatokat. Örülök a sok 
szép templomi hitéleti-kulturá-
lis rendezvénynek, irodalmárok, 
művészek, főképpen Szecsődi 
Ferenc hegedűművész éven-
kénti szolgálatainak, Lőwey Lil-
la és Váradi Péter Pál rendszeres 
könyvbemutatóinak, a Kárpát-
medencei hont és Európát járó 
gyülekezeti kirándulásoknak, az 
Ifi Színjátszókörének, a csodála-
tos Női Kör húzóerejének, egy-
háztörténeti anyaggyűjtésének, 
előadásainak, az Énekkar külde-
téstudatú szolgálatainak.

És hogy megérhettem gyüle-
kezeti életünk koronáit, a 8 év-
tizedig álmodott, majd felépült 
szépséges Szeghalmy templo-
mot és az iskolaalapítást átvétel-
lel (Vörösmarty Mihály Refor-
mátus Általános Iskola). Mind-
ezt egyházmegyénk, egyházfőha-
tóságunk, kormányunk és önkor-
mányzatunk, polgármesterünk 
mellettünk állásával, egy oda-
adó gyülekezettel, egységes pres-
bitériummal, olyan kiváló, áldo-

zatkész gondnokokkal, mint dr. 
Csák Zsolt főgondnok úr, Várbe-
li István gondnok, valamint ve-
lem együtt szolgáló családommal 
lehetett véghezvinni.

– Tényleg nyugdíjba tud vo-
nulni egy lelkész? Nem tűnik 
olyan hivatásnak, amit abba le-
hetne hagyni…

– Igaza van. Tulajdonkép-
pen csak adminisztratív mehe-
tünk nyugdíjba. Nyugdíjasként 
is lelkipásztor maradok, aki nem 
égett ki, nem lett megkeseredett, 
megtört és csalódott. Csak a gyü-
lekezetvezetés gyakorlati nagy 
felelősségét adom át, a számító-
gépes feladatokkal, az anyagi-
ak stresszelő feszültségével, a ri-
asztóberendezés ijesztéseivel, a 
pénzügyi teljesítések kényszeré-
vel. Valami titokzatos szabadsá-
got sejtek a nyugdíjas létben, a 
„Nyugállamban”, ami nem tét-
lenség, hanem csendes ráfigyelés 
egymásra, a további lelki és kul-
turális munkára. Egy pihenő idő-
szak után várom majd az „edzé-

seket”, a Pál apostoli „versenypá-
lyát”, hogy elvégezhessem az Is-
tentől kínált feladatokat (példá-
ul alkalmi további szolgálatok, 
gyülekezettörténeti, iskolatör-
téneti anyagok rendezése, meg-
írása, nyomtatása, kép- és hang-
anyagok, prédikációk rendszere-
zése, misszió a Transzplantáltak 
Szövetségében, jobban belefolyni 
édes unokáink világába).

– Hol és hogyan tervezi a pi-
henés időszakát?

– A hangulatos, Klapka téri 
parókiából való elköltözésünk-
kel reméljük, hogy belvárosi la-
kásunk nyugodtabb életvitelünk 
helye lesz. Most még szerelvé-
nyező lakásberendezőként sze-
retnénk „sikeresek lenni”, hogy 
jó közérzetünk legyen egy kelle-
mes, zsúfoltságmentes környe-
zetben. De hívogatón nagyon in-
tegetnek már ismét felénk az er-
délyi hegyek, az erdők-mezők, és 
egy kis verandás faház. Csak ad-
jon Jézusunk békét és egészséget.

D. A.

„Adjon Jézusunk békét és egészséget”

Terményszentelés
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Berghoffer Jánosné 1930. szep-
tember 30-án, Bódis Mária néven 
született a Balaton nyugati csücs-
kénél, Kéthelyen. 1953-ban köl-
tözött Pesterzsébetre. Munkahe-
lyén ismerkedett össze későbbi fér-
jével, akivel a kerületben kaptak 

albérletet, a Bádogos utcában. Itt 
született még abban az esztendő-
ben első fiuk. Mária néninek há-
rom gyermeke közül ma már saj-

nos csupán leánya 
él. Ő már saját, Re-
zeda utcai házuk-
ban született 1954-
ben, amely házban 
először társbérlők-
ként, később tu-
lajdonosokként él-
hettek. Illetve itt él 
Marika néni a mai 
napig. Méghozzá 
egyedül, ám lánya 
minden nap láto-
gatja.

– Főzök, mo-
sok, takarítok, für-

detem. Egyébként önellátó – árul-
ta el gyermeke, aki hozzáfűzte: 
édesanyja nagyon vallásos.

– Harminc évig takarította az 
Árpád-házi Szent Erzsébet temp-
lomot, saját akaratából, ellenszol-
gáltatás nélkül – mondta el lánya, 

hangsúlyozva: minden vasárnap 
viszi a hatórás misére. – Hite tart-
ja benne az életet – szögezte le.

Kocsis Sándorné öt éve, nyolc-
vanöt esztendősen, férje váratlan 
halála miatt költözött szülőfalujá-
ból, Boldogolasziból 
Pesterzsébetre. Lá-
nyához, Saroltá-
hoz, aki kertes ház-
ról gondoskodott, 
mert mint mondta: 
„Anyuka sosem la-
kott panelben”. Tel-
kükön két ház áll, 
egyikben él édes-
anyjával, míg fia a 
másik épületben. A 
2015-ben eltávo-
zott Kocsis Sándor-
ral hatvan esztende-
ig éltek boldog há-
zasságban. Sárospatakon dolgo-
zott idősek otthonában gondozó-
nőként, azután Bodrogolasziban, a 
Lónyay-kastélyban működő MÁV 
nevelőotthonban, mint ápolónő. 
Később, maradva a községben, 
idősek otthonát alapított, onnan 
ment nyugdíjba.

– Olyan jól tartja magát, tíz-ti-
zenöt évet bátran letagadhatna – 
árulta el lánya, aki hozzátette: per-
sze kilencven esztendős, így min-
denfajta öregekre jellemző beteg-
séggel küzd.

A vírus miatt sehová nem 
mennek, kizárólag a kertben leve-
gőznek. Ami igazán hiányzik, hogy 
kedves elfoglaltságukat, a fürdőbe 
járást fel kellett függeszteniük.

Két lánya három unokával 
ajándékozta meg.

D. A.

– Ön mióta tagja, és milyen 
szerepet töltött be az egyesület 
életében?

– 2018 óta vagyok tagja, min-
den program szervezésében részt 
vettem, majd az egyesület pénz-
tárosa lettem.

– Mióta tölti be az egyesület 
elnöki posztját?

– Sajnálatos módon az egye-
sület alapítója Szedlacsek Fe-
renc 2019-ben elhunyt. Nem-
csak a tagok, szinte egész Pester-
zsébet gyászolta, hiszen igen elis-
mert személy volt a kerületben. 
A 2019. áprilisi közgyűlésen vá-
lasztottak meg az egyesület elnö-
kévé. Terveimben szerepel a fo-
lyamatos működés biztosítása, 
valamint az alapító által megha-
tározott célok továbbvitele.

– Hogyan változott meg az 
egyesület élete?

– Az egyesület mind vezetői 
szinten, mind a tagság összetétel-
ében átalakult. Természetesen a 
jól bevált, megfelelő vezetőkről 
nem mondott le, és mára kiala-
kult egy kisebb létszámú, csalá-
diasabb hangulatú közösség. Ha-
vonta tartunk klubdélutánokat a 
Civil Házban, élő zenével. Ezen 
alkalmakkor kiállításokat rende-
zünk tagjaink különleges gyűj-
teményéből, vagy saját munká-
iból – például több ezer darab-
ból álló szalvétagyűjtemény, vagy 
amigurumi figuragyűjtemény. 
Annyi gyűjtemény van, hogy 
minden hónapban jut egy kiál-
lítási, bemutatkozási lehetőség a 
tagoknak. 

– A szabadidős, kirándulós 
programjaikat hova és minek 
alapján szervezik?

– Nyáron kiköltözünk a so-
roksári arborétumba, ahol ha-
vonta egyszer bográcsban főz-
zük az ebédet, valamint sport-
versenyeket rendezünk, a ma-
gunk szórakoztatására, és termé-
szetesen a magunk szintjén. Van 
foci, golf és különböző labdajá-
tékok. Kirándulós programunk-
ban erre az évre terveztük a Gel-
lért-hegyi sziklatemplom, vala-

mint a Füvészkert 
látogatását, de saj-
nos a vírus miatt ki-
alakult helyzet ezt 
most nem teszi le-
hetővé. Továbbiak-
ban őszre tervezünk 
egy disznótoros ki-
rándulást.

– Van-e lehe-
tőségük azoknak, 
akik nem tagok, 
hogy részt vegye-
nek ezeken az ösz-
szejöveteleken?

– Természetesen! De van le-
hetőség csatlakozni is, szeretettel 
várunk mindenkit, aki egy csa-
ládias közösséghez szeretne tar-
tozni. Irodánk a Tátra téri piac 
öreg csarnok bejáratánál van. 
Éves tagdíjunk 2 ezer 500 forint. 
Örömmel vennénk önkéntes se-
gítők jelentkezését is, akik részt 
vennének programjaink szerve-
zésében, előkészítésében, vala-
mint a felnőttek kreatív foglalko-
zásának segítésében.

Bartis Ilona

Kilencvenedik születésnapja al-
kalmából két pesterzsébetit kö-
szöntött az elmúlt hetekben 
Pesterzsébet Önkormányzata. 

A PSZCE, azaz Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület 2016-ban 
alakult azzal a céllal, hogy szabadidős programokat, különböző 
gyermekprogramokat, klubdélutánokat, kirándulásokat, koncerte-
ket kínáljon tagjainak és minden, a kerületben élő érdeklődőnek. 
A szervezet alapítója, Szedlacsek Ferenc tavaly év elején elhunyt, 
2019 tavaszán az egyesület közgyűlése Pálvölgyi Emőkét választot-
ta elnökének. 

Boldog születésnapot!

Civil egyesület a kerület lakosaiért 
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Négy új hosszú CAF villamos állt for-
galomba október 12-én, hétfőn az 1-es 
villamos vonalán abból a huszonhatból, 
amelyet a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) 2017-ben rendelt meg a 
spanyol gyártótól.

A fennmaradó huszonkét jármű vár-
hatóan novembertől áprilisig folyamato-
san követi a most átadott szerelvénye-
ket. A szükséges hatósági vizsgák és en-
gedélyek megszerzése után további egy 
hosszú villamos az 1-es vonalon, hu-
szonegy rövid villamos pedig ideiglene-
sen a budai fonódó hálózaton, illetve a 
3-as vonalon, véglegesen pedig az 50-es és 
56/56A vonalakon bővíti az alacsonypadlós 
szolgáltatást.

A BKK ez év októberéig több műsza-
ki hiányosság miatt nem vehette át a villa-
mosokat: példaként három jármű korrózió-

mentességért felelős alvázvédelmének hiá-
nyosságait, a szerelvények környezeti fény-
viszonyok függvényében automatikusan be-
kapcsolódó világítását szabályozó alkony-
kapcsoló készülékének teljes hiányát, vala-
mint a fékberendezésekkel kapcsolatos ano-

máliákat említette az ünnepélyes átadá-
son Fendrik László, a BKK vezérigazga-
tója.

A rövidebb jármű 34 méteres és 200 
fő szállítására alkalmas, míg a hosszabb 
56 méteres és 345-en utazhatnak vele 
egyszerre. A járművek belső kialakítá-
sa maximálisan megfelel a modern kor 
valamennyi elvárásának: alacsonypad-
lós kialakításúak, azaz a babakocsival 
közlekedők és a mozgásukban bármilyen 
okból korlátozottak is minden fennaka-
dás nélkül, akadálymentesen utazhat-
nak velük. 
Az utastérben nincsenek dobogón elhe-

lyezett, nehezen megközelíthető ülések. A 
biztonságról fedélzeti kamerák, a kedve-
ző hőmérsékletről pedig légkondicionáló és 
szellőző berendezések gondoskodnak.

y.a.

Október 22-én átadták a Bu-
dapesten utazóknak az M3-as 
metró felújított, Kőbánya-Kis-
pest és Nagyvárad tér közöt-
ti szakaszát. A leglátványosabb 
változás a négy átépített, letisz-
tult látványvilágú, utastereiben 
szimbólumokat, finom gesztuso-
kat megjelenítő állomás, ugyan-
akkor megújultak az alagúti te-
rek, a pályahálózat, a vasúti és a 
biztonsági berendezések, a tájé-
koztató elemek, valamint a met-
róvonal elektronikai hálózata is.

Az átadást követően az M3-
as metró a teljes vonalon köz-
lekedik, a középső szakaszon 
korábban lezárt állomásokon 
(Arany János utca, Ferenciek 
tere, Corvin-negyed és Semmel-
weis Klinikák) azonban a továb-

biakban sem áll meg; ezek az ál-
lomások változatlanul a felszí-
ni járatokkal, illetve a Népliget 
és a Kálvin tér között közlekedő 
M30-as állomáspótló busszal kö-
zelíthetők meg. A déli szakaszon 
megszokott, alternatív eljutási 
lehetőségeket biztosító buszjára-
tokkal továbbra is lehet utazni.

Az M3-as metróvonal re-
konstrukciója november 7-én a 
Nagyvárad tér és a Lehel tér kö-
zötti szakasz lezárásával folyta-
tódik. 

A Fővárosi Önkormányzat, 
BKK és a BKV köszöni a vo-
nal déli szakaszán utazók elmúlt 
másfél évben tanúsított türel-
mét és az érintettek együttmű-
ködését.

z.s.

Októberben a Budapes-
ti Közlekedési Központ újabb 
forgalmas fővárosi metrómeg-
állókhoz – a kisföldalatti Ok-
togon és Mexikói út állomásá-
nál, az M3-as metró Göncz Ár-
pád városközpont és Lehel tér 
állomásánál, továbbá az M4-es 
metró Fővám tér és Újbuda-
központ állomásánál – helye-
zett ki kézfertőtlenítő ponto-
kat. Három metrómegállóba 
– a Deák Ferenc téren az M2-es metró bejáratához, a Kálvin té-
ren az M3-as metró bejáratához, a Keleti pályaudvarnál az M2-es 
metró bejáratához – pedig további berendezéseket telepítettek.

A tíz újabb berendezés kihelyezésével huszonháromra nőtt 
azon pontok száma, ahol a BKK jóvoltából érintésmentes kézfer-
tőtlenítésre van lehetőség. Szeptember vége óta már 13 forgalmas 
metróállomás bejáratánál (Batthyány tér, Blaha Lujza tér, Deák 
Ferenc tér, Déli pályaudvar, Kelenföld vasútállomás, Keleti pálya-
udvar, Móricz Zsigmond körtér, Nagyvárad tér, Nyugati pályaud-
var, Puskás Ferenc Stadion, Örs vezér tere, Széll Kálmán tér, Új-
pest-központ) található kézfertőtlenítő állomás.

A koronavírus terjedésének megakadályozásában, lassításában 
fontos szerepe van a rendszeres kézfertőtlenítésnek, hiszen ezek a 
szerek gyorsan csökkentik a kezünkön található mikrobák számát, 
és segít a megbetegedést okozó különféle anyagok – beleértve az 
új koronavírust is – elpusztításában. Ahhoz, hogy a kézfertőtlení-
tő szer megfelelően fejtse ki a hatását, célszerű a kezünk és az uj-
jaink teljes felületét lefedni a fertőtlenítővel, és 30-60 másodper-
cig dörzsölni, amíg a bőrünk száraz nem lesz.            

d.r.

Újra utazhatunk a M3-as metró 
déli szakaszán

Kézfertőtlenítési pontok
a metrón

Forgalomban az új villamosok

FOTÓ: BKK

FOTÓ: BKK

FOTÓ: BKK
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A kiállításon a Pesterzsébeti 
Múzeum helytörténeti gyűjtemé-
nyének egy eddig kevésbé ismert, 
de annál látványosabb részébe 
nyerhetnek betekintést az érdek-
lődők. A bemutatott szocialista 
realista (közismertebben szocreál) 
plakátok 1948 és 1952 között ké-
szültek. Látszólag rövid időinter-
vallum ez, de nem véletlenül ne-
vezik 1948-at a fordulat évének, 
hiszen néhány esztendő alatt ka-
taklizmaszerű változások zajlottak 
le a magyar politikai életben és a 
társadalomban.

A kiállított anyag – mind tar-
talmában, mind ábrázolásmódjá-
ban – utcai képeskönyvként ad 
tökéletes korlenyomatot, amihez, 
furcsa módon, éppen a mindenen 
átütő, fals hurráoptimizmus van a 
szemlélő segítségére.

A sematikus, hamis derű kö-
szön vissza a korabeli filmhíradók-

ból, filmekből és abból az elenyé-
sző számú reklámból is, ami a hi-
ánygazdaságban született. A mú-
zeum munkatársai e három mű-
fajból válogatva állítottak ösz-
sze egy kisfilmet, amelyet szintén 
a kiállításon nézhetnek meg a lá-
togatók.

A bemutatott plakátok egy 
torz történelmi időszak memen-
tói, de páratlan betekintést nyúj-
tanak közös múltunk egy meg-
kerülhetetlenül fontos szeleté-
be. Örömteli, hogy megmaradtak 
az utókornak, hiszen: „Kicsit sár-
gább, kicsit savanyúbb, de a mi-
enk…”

D. Udvary Ildikó múzeumigaz-
gató, művészettörténész így fogal-
maz a múzeum közösségi oldalán a 
magyar plakátokról: „A plakátmű-
vészet híven tükrözi a társadalom 
minden területét érintő politikai 
változásokat… A háború utáni 

néhány évben a plakátművészet, 
visszanyúlva a harmincas évek ha-
gyományaihoz, sokoldalú forma-
világot teremtett. A fő témájuk a 
választási plakátok mellett az újjá-
építés lett. Számos plakát készült 

a szociáldemokraták, a kisgazdák 
és a kommunisták megrendelé-
sére. A plakátok készítői többek 
között Konecsni György, Gábor 
Pál, Tamássi Zoltán, Fischer Ilona 
(Filo), Macskássy Gyula és János, 
Ék Sándor voltak. A negyvenes 
évek végére folyamatosan előtér-

be kerültek az Amerika- és kapita-
lizmus-ellenes megnyilvánulások, 
és 1949-re már nálunk is kiala-
kult a szovjet mintát követő szo-
cialista realizmus. Ezt az irányt kí-
vánta még jobban erősíteni a Mű-
csarnokban 1949-ben rendezett, 
’A Szovjetunió művészete’ kiállí-
tás, közvetlen mintát adva a hazai 

alkotóknak. Az 1950-es I. Magyar 
Képzőművészeti Kiállítás anyagát 
már a szocreál formai és tematikai 
sematizmusát követő didaktikus, 
áloptimista zsánerjelenetek, vala-
mint reprezentatív Lenin- és Rá-
kosi-portrék alkotják.”

s.z.

– Trianon Anzix, azaz képes-
lapok a cím, aminek megfelelő-
en puhítottam a témát, és nem a 
történészek által megfogalmazot-
takat, vagy a könyvben megszó-

laló Németh Zsolt, Demeter Szi-
lárd, Kriza Zsigmond gondolatai-
hoz, inkább a Szerényi Gábor ál-
tal írt művészi látásmódhoz ha-
sonlít az én megközelítésem. Az 

egyes ember személyes kiszolgál-
tatottságán keresztül, azt átél-
ve, elképzelve mesélek Trianon-
ról – fogalmazott Sárkány Győző.

A grafikusművész addig ösz-
sze nem kapcsolt dolgokat kötött 
össze, megidézve a 20., 21. száza-
di művészeti irányzatok stílusje-
gyeit, azokból személyes képi vi-
lágot kialakítva.

– Mondhatjuk, hogy a képek 
lelki fotók egy drámai, történel-
mi pillanatról, 2020-ból visszate-
kintve, és igen nagy bajnak tar-
tanám, ha a művekről ordítana a 
bevett Trianon-kép – jelentette 
ki a művész.

Alapos felkészülés előzte 
meg a tényleges alkotói mun-
kát, amely alkalmával számos 
történész előadását hallgatta vé-
gig. Mint elmondta, azért, mert 
meg kellett ismernie a történel-
mi tényeket, folyamatokat, azon-
ban azoktól el kellett szakadnia, 

és belemerülnie saját fantáziavi-
lágába.

– Drámai sorsokat találtam ki, 
amik vallanak arról, hogy a győz-
tes nagyhatalmak miként vál-
toztatták a határokat, megaláz-
va népeket, a következmények 
pedig máig hatnak – árulta el a 
mester. Bevallotta: a mostani 
százlapos vállalkozásról kezdet-
től fogva tudta, hogy életműve 
jelentős darabja lesz, így három 
esztendővel a századik évforduló 
előtt nekiállt a munkának, ame-
lyekbe beépült az a képi világ, 
amit például a történelmi esemé-
nyeket feldolgozó filmekben lá-
tott, de meghatározták azokat a 
hatalmas elődök: Dürer, Remb-
randt, Goya, vagy Szalay Lajos.

– Ugyanakkor meghatároz-
tam a képek sorrendjét, úgy sze-
repelnek a könyvben – figyel-
meztetett Sárkány Győző.

Ditzendy Attila

Trianon századik évfordulójára Sárkány Győző százlapos, fekete-
fehér grafikai sorozatot alkotott, a Trianon Anzix – 100 rajz, 100 
mondat címűt. A kötetben is megjelent munkákat nyár helyett most 
tekinthetik meg élőben az érdeklődők.

Október 7-én nyílt meg a Pesterzsébeti Múzeum Szocreál plakátok 
című kiállítása. Mindannyiunk egészségének védelme érdekében a 
múzeum munkatársai lemondtak a megnyitó ünnepség megtartásá-
ról, de az előírások betartása mellett, a nyitvatartási időben minden-
kit szeretettel várnak a múzeumban. A tárlat 2021. március 27-éig 
tekinthető meg.

Egy torz történelmi korszak mementói

Egyedülálló képzőművészeti megemlékezés a trianoni diktátumról
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– Itt, a lakásban nem lá-
tom, biztos máshol őrzi legen-
dás gyűjteményét. Hol?

– A 30 ezer tárgy, ami mind a 
kártyához köthető, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum szekciója lett. A kollek-
ció egy részét a Szerencsés kár-
tyajárást című kiállításon láthat-
tuk, amely a hazai kártyagyártás 
150 éves történetét ismertette.
Az anyagot pedig a továbbiakban 
is a múzeum kezelésébe adtam, 
hogy együtt maradjon.

– Mennyi idő alatt gyűjtöt-
te össze ezt a hatalmas meny-
nyiséget?

– Negyven év alatt, de a gyűj-
tést nem lehet abbahagyni, mint 
ahogy a játékot sem. Ennél az 
asztalnál négy évtizede, minden 
pénteken tarokk-partikat ját-
szunk. Hattól hatig.

– Este hattól reggel hatig?
– Most, hogy öregszünk, reg-

gel ötre már elfáradunk.
– Az említett kiállítás kitért 

a kártyák mellett a magyar kár-
tyajátékokra is?

– Minden kártyajáték import, 
nincsen magyar találmányú. Ki-
véve az alsóst, ami vélhetőleg 
Kolozsvár, Temesvár környéké-
ről terjedt el.

– Akkor a magyar kártya el-
nevezés honnan ered?

– Éppen most írok egy köny-
vet, amelyben lehántom a sok 
sületlenséget, amit ezzel kapcso-
latban leírtak. 1935 előtt senki-
nek sem jutott eszébe a magyar 
kártyát a reformkorral, a Habs-
burg-ellenes törekvésekkel kap-
csolatba hozni.

– Ezért nem zavart senkit, 
hogy nem magyar hősök szere-
pelnek a lapokon.

– A régi magyar kártya a sop-
roni-képes kártya, ezzel játszot-
tak 1870-ig. A színek azono-
sak, a figurák nem. Azok ugyan-

is a török hódoltság korát idé-
zik. Ráadásul nem tükörképe-
sek a lapok, hanem egyalakosak. 
Később, éppen a praktikuma mi-
att, a tükörképes váltotta le, amit 
magyar kártyaként ismerünk.

– Miért éppen a svájci sza-
badsághős, Tell Vilmos és tör-
ténetének szereplői kerültek a 
lapokra?

– Schiller-kultusz volt, a szín-
házak mind Schiller darabjait 
játszották. 1820 körül készítet-
ték el azokat a jelmezterveket, 
amik a lapokon láthatók, kezdet-
ben az osztrákok egyalakos képe-
ket nyomtattak a kártyákra. Vél-
hetőleg egy magyar kártyafestő 
találkozott valahol a képekkel, 
amiket tükörképesre változtatott. 
1896-ban megjelenik a Piatnik, 
fölvásárolva az Első Magyar Kár-
tyagyárat, és elárasztotta az orszá-
got a Tell Vilmosos paklikkal.

– Hogy tudott csődbe menni 
egy kártyagyár?

– Bécs hatalmas piac volt, a 
császárvárossal vívott konkuren-
ciaharcban a magyar cég alulma-
radt. Ráadásul megjelent egy új-
ságcikk, amely szerint az Első 
Magyar Kártyagyár termékei fel-
ismerhetőek a hátoldalukról.

– Már, gondolom, az egyes 
lapok…

– Igen, mert spóroltak, és meg-
kopott kővel nyomták a hátla-
pot. Egy újságíró egy ügyvéd tár-
saságában felbontott egy új pak-
lit, és a hátoldaláról megmondta, 
milyen az adott lap. Ettől kezd-
ve senki nem vette az Első Ma-
gyar Kártyagyár termékeit. Te-
hát legenda, hogy a Piatnik tet-
te tönkre a céget. Legenda az az 
1920-as évekbeli történet, misze-
rint az osztrákok a XIX. század-
ban betiltották a magyar kártyát. 
Osztrák kollégákkal kutatjuk, 
semmi efféle nem szerepel seme-
lyik leváltárban.

– A világban hogy nevezik a 
magyar kártyát?

– Az egész világon nem is-
mert, csak Közép-Európában, 
ahol a német nyelvterületen 
Doppeldeutsche a neve. Például 
Svájcban is ismeretlen a magyar 
kártya, dacára a figuráknak.

– A magyar kártyától lép-
jünk vissza a kezdetekhez. Mi-
óta kártyázunk?

– Európába hat-hétszáz éve 
hozhatták a törökök, 
a mórok, a vándor ci-
gányok, vagy a haza-
térő keresztes lova-
gok. Az első adatok 
Kínából, a 8.-9. szá-
zadból valók, amikor 
már ismerték a tus-
festést, a sokszorosí-
tást és a papírgyár-
tást, amelyek nélkül 
nem létezik kártya-
gyártás.

– Az akkori játé-
kok ismertek?

– Nem, csak a tilalmak-
ban szerepel a nevük. Rabelais 
Gargantua és Pantagruel című re-
gényében 40 féle kártyajátékról ír, 
amelyekből hármat-négyet vol-
tak képesek azonosítani a franci-
ák. Vagy tudjuk, hogy 1370 után 
Észak-Itáliában, Svájcban betil-
tották a kártyázást. Nem sokkal 
később, 1400-ban azonban Köln-
ben kártyafestő céh alakult, sab-
lonokkal készültek a játékszerek. 
Tömegcikké a fametszés és a pa-
pírgyártás elterjedésével vált.

– Milyen kártyát festettek?
– Olasz kártyát, ami a tarot-

ból lehet ismerős. A színeket a 
németek stilizálták tökre, piros-
ra, zöldre és makkra, a franciák 
pedig treff, pik, káró, körre egy-
szerűsítették. Az 1400-as évekre 
mindhárom kártyatípusból akad-
nak már tárgyi emlékek. A fran-
ciáktól került át Angliába a kár-
tyázás, majd a gyarmatosításkor 
elterjedt az egész világon a fran-
cia kártya. Indiában, Dél-Kelet-
Ázsiában keveredik a saját ősi já-
tékukkal. Tessék, itt van az indi-
ai kártyám…

– Ezeket a kerek lapokat biz-
tos nem tartották a kezükben.

– A szanszkrit irodalom és az 
indiai mitológia figurái díszítik a 
hagyományos kártyákat, amiket 
már nem gyártanak.

– A játékszabály, gondolom, 
elfelejtődött.

– Nem, megvan az olasz nyel-
vű leírása.

– Ritka hóbort a kártyagyűj-
tés?

– A kártyagyűjtők száma ta-
lán ötszázra tehető. A világban 
számos komoly kártyamúzeum is 
működik, fantasztikusan gazdag 
gyűjteményekkel. Nálunk sajnos 
nagyon kevés a kártyaemlék, 3-4 

komoly gyűjtemény létezik mind-
össze. A Kiscelli és az Iparművé-
szeti Múzeum csupán 40-50 cso-
magot őriz.

– És ön?
– Nekem 4 ezer csomag kár-

tyám van, a Távol-Kelettől Dél-
Amerikáig.

– Autóskártya?
– Az is van, és olyan is, amiből 

mindösszesen kettő létezik a vi-
lágon, például egy 1850-es évek-
beli városképes tarokk és egy ma-
gyar, „nemzeti-képes” kártya.

– Népszerű manapság a kár-
tyázás?

– Hatalmas kártyakultúra volt 
a televízió előtti világban. Buda-
pest 300 kávéházában lehetett 
játszani, a gyerekeket a kártyá-
val tanították számolni, még az én 
időmben is. Ma az ultiklubokban 
csak ötven fölöttiekkel találkoz-
ni. Harminc éve, az egyik kiállí-
tás megnyitóján mondtam, hogy 
csak idő kérdése, mikor kerül a 
kártya végleg a múzeumba. Nem 
akarok jósolni, elég rápillantani a 
kártyagyári statisztikákra. 100 év-
vel ezelőtt egymillió csomag ma-
gyar kártyát adtak el, ma mindösz-
sze 200-300 ezret.   DIA

Jövőlátó játékkártyák címmel nyílik kiállítás november 26-án a 
Csiliben. A tárlaton Jánoska Antal kártyagyűjtő, kártyatörténész, 
olyan nagysikerű könyvek, mint a Kártya lexikon A-Z, Tarokk al-
bum, Katonai kártyák – Kártyázó katonák, Zsugaléria – Képeslap 
és kártya a humor tükrében, Kártyázó magyarok – Történetek a 
kártyásokról nem csak kártyásoknak szerzője, társszerzője tart elő-
adást. 

Egy eltűnő világ emlékeinek őrzője
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Ne az Adriára, hanem a Ba-
latonra menjünk – hangzott el a 
médiában a javaslat.  Mi a cson-
ka ország északkeleti részét vá-
lasztottuk.

Odafelé Mezőkövesden meg-
néztük a templomot, melyet a 
település szülötte Takács István 
festett. Átmentünk a festőmű-
vész állandó kiállítására, melyet 
Laczkó Pető Mihály áldozatos 
munkával valósított meg és ő ve-
zetett végig a termeken. A Ma-
tyó Múzeum sem maradt ki, ez-
után Szerencs következett, a cso-
koládégyártás fellegvára, a gyár 
kiskereskedelmi boltjában min-
denki vásárolhatott.

Vizsolyban láttuk az első 
magyar nyelvű bibliát, ugyan-
ott mindenki saját kezűleg  ki-
nyomtathatta a biblia borítólap-
ját. Csoportunk merített papír-
ra nyomtatottat kapott, melyet 
a Kolping házunkba bekeretezve 
függesztettünk ki.

Boldogkő vára uralja a kör-
nyéket, jelenleg felújítás alatt, így 
csak kívülről néztük meg, fény-
képeztük.

Vajdácskán meleg vacsorával 
vártak, ezután elfoglaltuk szállá-
sunkat.

Másnap reggeli után a pácini 
Mágochy kastélyt néztük meg, 

majd Karcsára mentünk át. 
Temploma az Árpád-házi kirá-
lyok uralkodása alatt épült. Meg-
néztük a tájházat és a művelődé-
si házban lévő kiállítást is. Egyik 
tagunk idevalósi és az ott élők 
őzpörköltre hívták meg az egész 
csoportot. Ez nem volt beüte-
mezve, titokba lett tartva, ezért 
mindenki számára meglepetés 
volt. Innét mentük Borsiba, a 
Nagyságos Fejedelem szülőhe-
lyére, ezt a kastélyt is most újít-
ják fel.

Sárospatakon a bazilika is fel-
újítás alatt, de látogatható. El-
énekeltük a régi magyar him-

nuszt, éneklésünkre a bazili-
ka plébánosa közénk jött és ér-
deklődött felőlünk. Az ő áldásá-
val mentünk tovább. A Rákóczi 
vár vörös tornyába aki akart, fel-
ment.

A következő nap is tartoga-
tott meglepetéseket Sátoralja-
újhelyen.   A „bortemplomnál” 
álltunk meg, mely egy hatalmas 
bortároló pincerendszer, de tor-
nya is van (ezért a helyi elne-
vezés).  Utána a piarista temp-
lom megtekintése következett, 
ahol elhatároztuk, hogy a hála-
adó szentmisét itt tartjuk. Libe-
gővel mentünk fel a Magas-hegy-

re, innen a csoport egyik fele re-
túrjeggyel visszament, a má-
sik fele 6 személyes kabinnal, 
a „Dongó”-val  átment a Szár-
hegyre, ahol a történelmi emlék-
hely kápolnája, a 100. országzász-
ló és a Magyar Kálvária 14 stáci-
ója volt elérhető. A hegyről lefelé 
gyalogolva a szerpentinen olvas-
hattuk és fényképezhettük a fel-
iratokat.  Szálláshelyünkre érve a 
Gólya-tóba 3 bátor tagunk beme-
részkedett.

Utolsó előtti nap Szatmár me-
gyébe mentünk. Túristvándiban 
a működőképes vízimalmot néz-
tük meg, Tákoson és Csarodán 
a régi református templomo-
kat, Szatmárcsekén az egyedülál-
ló csónakfejfás temetőben sétál-
va Kölcsey Ferenc mauzóleumá-
nál elénekeltük a himnuszunkat. 
Nagyarban a kastély szállodaként 
üzemel, körülötte rózsakert van.

Utolsó nap csomagolás, regge-
li és búcsúzás. A hálaadó szent-
mise után Lillafüred felé vet-
tük az utunkat, itt láttuk a Pa-
lota szállót, a vízesést, függő-
kertet, Szent Anna barlangot és 
a Hámori tavon csónakázókat.  
Még világosban érkeztünk meg a 
Kolping Házunkba.                                                                                                      

Tantos Józsefné 
Pestszenterzsébeti Kolping

A Magyar Pedagógiai Társaság önkénte-
sei az elmúlt évben jóformán a lomok közül 
mentették meg az egykori Balatoni Úttörő-
város féltett gyűjteményét, az 1974-ben ala-
pított Gyermekalkotások Galériája műtár-
gyait. Húszezer rajz, festmény, batik, zománc, 
rézdomborítás, kerámia, textilkép, terrakot-
ta-szobrocska, népi hímzés, szövés alkotta a 
galéria anyagát, a világ minden tájáról, Hon-
durastól Kazahsztánig, Madridtól Indonézi-
áig, és persze megannyi egykorvolt  magyar 
gyermek alkotása, pályamunkái, szaktábori, 
munkái.

Az értékmentők, köztük egykori szakve-
zetők meghatottan ismerték fel egy-egy mű 
(gondosan feljegyzett) neve mögött mai fő-
iskolai tanár kollégájukat, jegyzett művésze-
ket, vagy éppen azóta tragikus sorsra jutott, 
a szegénysorról a szaktáborba jutott gyerekek 
alkotásait (Komlóról, Hajdúhadházról, Deb-
recenből,  Hódmezővásárhelyről és az ország 

megannyi egykor híres vizuális nevelési 
műhelyéből – a Galéria 1990-ig tudott 
működni, anyagot gyűjteni).

Amint Trencsényi Lászlótól, a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság elnökétől, 
Pesterzsébet díszpolgárától megtud-
tuk, a felbecsülhetetlen értékű gyűj-
temény szintén társasági aktivisták jó-
voltából az új, oktatási-közművelődé-
si funkciót nyert – egyébként szintén 
történeti értéket képviselő – 120 esz-
tendős Ónodi utcai iskola épületébe 
került. Megkezdődött a gyűjtemény 
feldolgozása.

Reméljük, hogy az épület történe-
ti-építészeti értékeit is újra megmuta-
tó felújítása után – ebben a munkában 
az új lakók, művészeti és egyéb szakmai 
képzésben részt vevő tanulók  is részt 
vesznek – méltó helyen lesz majd be-
mutatható az anyag.

Ismerjük meg Zemplén és Szatmár megyét!

Nemzeti kincsek Pesterzsébeten
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Bár az influenza elleni vak-
cina hosszú évek óta ingyenes a 
60. életévüket betöltötteknek, 
valamint a krónikus betegségben 
szenvedőknek, a korábbi évek-
ben nem sokan éltek ezzel a lehe-
tőséggel. – Tavaly Pesterzsébeten 
az erre jogosultaknak csupán fele 
oltatta be magát. Ez pedig nem-
csak pénzkidobás, hiszen a fel 
nem használt oltóanyag gyártását 
is ki kellett fizetni, majd meg is 
kell semmisíteni, de azt is jelenti, 
hogy sokan, akik koruknál, álla-
potuknál fogva könnyebben kap-
hatják meg a fertőzést, kiteszik 
magukat a betegség veszélyének 
és az esetleges szövődményeknek 

– tudtuk meg dr. Rurik Imre há-
ziorvostól.

A legújabb típusú oltások kö-
rébe tartozó influenza elleni ol-
tás a kórokozók genetikai állo-
mányának csak egy kis részletét 
tartalmazza, amely önmagában 
nem okoz betegséget. Mivel  ez 
a vírusra nagyon jellemző rész, az 
immunrendszer felismeri, ellen-
anyagot kezd termelni, így sokkal 
felkészültebbé válik a szervezet 
a fertőzésre. Mindez azt is jelen-
ti, hogy a vakcina biztonságos, 
és a közhiedelemmel ellentétben 
nem betegíti meg az embert.

– Elképzelhető, hogy az oltás 
környezete néhány napig érzé-

keny marad, vagy a beadást kö-
vetően enyhe tünetek jelentkez-
nek – mint például hőemelkedés, 
rossz közérzet –, de mindez ele-
nyésző a valódi influenza tünete-
ihez. A korábbi években is sokan 
haltak meg a szövődményekben, 
de ennek nem volt akkora hírér-
téke, mint mostanában a korona-
vírushoz köthető halálozásoknak.

A háziorvos szerint az oltást 
érdemes legkésőbb novemberben 
beadatni, hogy a megfelelő vé-
dettség kialakuljon addigra, ami-
kor az influenza elkezd majd ter-
jedni, a tapasztalatok szerint az év 
legelső hónapjaiban, vagy nyirkos 
időjárás esetén már korábban.

Dr. Rurik Imre hozzátette: az 
oltásra a háziorvosi rendelőkben 
telefonon vagy e-mailben lehet 
jelentkezni. Ez a kapcsolati forma 
egyre elterjedtebbé vált a koro-
navírus megjelenése óta, és bizo-
nyította, hogy korábban túl ma-
gas volt az orvos-beteg találkozá-
sok száma. Persze ez a betegektől 
is több türelmet igényel, mert a 
folyamatosan csöngő telefon mel-

lett az orvosnak és a nővérnek el 
kell látnia gyógyító feladatait is. 
Az előjegyzés egyre elfogadottab-
bá vált a lakosság számára.

A vakcinát mindenképpen 
a rendelési időn kívül adja be 
az orvos vagy a nővér, hogy az 
egészségesek ne találkozzanak 
a betegekkel. Azt, hogy ez me-
lyik napokon, milyen időpontok-
ban történik, természetesen pra-
xisonként változik. Fontos az is, 
hogy csak magukat egészséges-
nek érző, fertőzési tünetektől 
mentes személyek jelentkezze-
nek most oltásra. 

sz. a.

A készlet összeállításánál 
olyan élelmiszereket, alapanya-
gokat válasszunk, amelyeket 
kedvelünk, ismerünk, mert ezzel 
pszichológiailag is könnyebbé te-
hetjük az elzárva töltött idősza-
kot. Nem érdemes újdonságok-
kal kísérletezni, előfordulhat, 
hogy mégsem ízlik, amiből betá-
raztunk, így a szemetesben végzi.

A boltban tartós minőség-
megőrzési idővel rendelkező 
élelmiszereket válasszunk. Elő-
fordulhat, hogy tartós áramki-
maradás miatt nem működik a 
hűtő, nem tudunk melegíteni, 
ezért jó, ha a készletünkben van 
olyan élelmiszer, amely nem igé-

nyel hűtést, illetve akár felmele-
gítés nélkül is fogyasztható.

Gondoskodjunk a megvá-
sárolt termékek felhasználásá-
hoz szükséges eszközökről (pél-

dául konzervnyitó). Az élel-
miszertartalék mellett gon-
doljunk a legszükségesebb 
gyógyszerekre,a vitaminokra és 
étrendkiegészítőkre is.

Veszélyhelyzet bekövetkez-
tekor először igyekezzünk el-

fogyasztani a hűtőben tárolt, 
gyorsan romló élelmiszereket, 
és csak ezt követően nyúljunk 
a tartalékokhoz. Figyeljünk az 
élelmiszer fogyaszthatósági és 

minőségmegőrzési idejére. Ha 
közeledik a lejárathoz, használ-
juk fel, és a következő vásárlás-
nál pótoljuk. A felbontott élel-
miszereket igyekezzünk a kö-
vetkező étkezésnél előnyben ré-
szesíteni, ugyanis a felbontástól 
kezdve a romlás felgyorsul. Ne 
feledkezzünk meg arról, hogy a 
legtöbb tartós élelmiszert felbon-
tás után a hűtőben kell tárolni.

Végül nézzük meg egy felnőtt 
tápanyagszükségletét 2 hétre. A 
beszerzendő áruk: 2 kiló gabo-
na alapú termék, 2 kiló húsféle, 
7 liter tej vagy ennek megfelelő 
mennyiségű tejtermék. Szükség 
van még 10 darab tojásra, 8-10 
kiló, jól tárolható zöldség- és 
gyümölcsfélére, fél liter étolajra 
vagy hasonló mennyiségű egyéb 
zsiradékra, 1 csomag vajra (mar-
garinra), valamint 15 deka ola-
jos magra.

y.s.

Most különösen fontos az influenza elleni oltás

Tartalékoljunk okosan!

Október vége felé megérkezett a háziorvosi rendelőkbe az influen-
za elleni vakcina, amit idén – a koronavírus-járvány miatt – min-
denki számára ingyen elérhetővé tettek. Az oltás kifejezetten aján-
lott a veszélyeztetett csoportba tartozóknak, így a 60 évnél időseb-
beknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, valamint azoknak, 
akik az egészségügyben, illetve gyermekekkel dolgoznak. Az influ-
enza elleni védettségnek most különösen fontos jelentősége van, hi-
szen a koronavírus-járvány felfutóban van hazánkban is, annak pe-
dig, ha valaki egyszerre kapja el a két betegséget, súlyosabb követ-
kezménye lehet. 

Akár egy esetleges karanténra való felkészülés, akár a pánikvásárlá-
sok elkerülése miatt, vagy ha csak kevesebbet szeretnénk idegenek-
kel egy légtérben tartózkodni, érdemes feltankolni otthon a spájzot. 
Nem mindegy azonban, hogy milyen élelmiszereket és mennyit szer-
zünk be a nagybevásárláskor. Ehhez nyújt segítséget a NÉBIH által 
összeállított Élelmiszertartalékolási útmutató. 
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Szeptemberben a Pesterzsé-
beti Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat (PBNÖ), ahogyan azt 
megígérte, megajándékozta azo-
kat a kerületi óvodákat, ame-
lyek részt vettek a tavasszal meg-
hirdetett paradicsomosztási ak-
cióban.  Akkor a PBNÖ paradi-
csom- és paprikapalántákat vitt 
az intézményekbe, hogy a hagyo-
mányos bolgárkertészetet nép-
szerűsítse már a legkisebbek kö-
rében is. A nyár folyamán érdek-
lődéssel figyelték, hogy a kicsik 
hogyan gondozzák, ápolják a pa-

lántákat. Nagy örömükre a pe-
dagógusok együttműködésével a 
növények szépen növekedtek és 
terméseket is hoztak.

A PBNÖ a szorgos munkát ju-
talmazta meg azzal, hogy ajándé-
kokat vitt azokba az óvodákba, 
ahonnan a legszebb rajzokat és ké-
peket készítették a munkáról és a 
növényekről. Néhány óvodában 
már kiosztották a jól megérdemelt 
jutalmakat, de természetesen még 
nem értek a végére, hiszen sok 
óvoda tett eleget a felhívásnak.

s.z.

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda a Magyar Népmese 
Napját rendhagyó módon online, 
IKT eszközök segítségével ünne-
pelte meg a Csili Művelődési 
Központ munkatársainak közre-
működésével. 

A járványhelyzet miatt sze-
mélyes találkozás helyett 
messengeren keresztül, játékos 

interaktív formában emlékeztek 
meg a jeles napról.

A gyerekek külön csoportok-
ban A Méhkirálynő című mesét 
hallgatták meg, és közben a játé-
kos feladatokat teljesítettek, nagy 
örömmel és lelkesedéssel. Juta-
lomképpen –  a sok dicséreten kí-
vül – a mese papírszínházas válto-
zatát is megtekinthették.      -k

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda Bíró Mihály utcai 
óvodásai idén ismét csatlakoztak 
a „Szelektívenjobb” környezetvé-
delmi mozgalomhoz és közösségi 
média kihívásához. Az október 
15-ei program lebonyolításához 
a szülők erre a napra kimosott, 
kifertőtlenített tejes vagy üdítős 
dobozt küldtek be a csoportok-
ba, amelyeket az óvoda udvarán 
egyszerre tapostak össze a gyere-
kek, majd bedobták a megfelelő 
hulladékgyűjtőbe. Az esemény-
ről készült közös fotót feltöltöt-
ték a mozgalom Facebook oldal-
ra. Az idei kampány célja a figye-
lem felhívása a környezetvéde-
lemre, ezen belül is az italoskar-
ton-hulladék szelektív gyűjtésé-
nek fontosságára.

Az intézmény „zöld óvoda-
ként” kiemelt feladatának tartja 
a tudatos szelektív hulladékgyűj-

tést, a környezettudatos magatar-
tás megalapozását, ezért minden 
olyan kezdeményezésbe szívesen 
bekapcsolódik, amely elősegíti 
mindezek megvalósulását.

Ajándékok a paradicsomok 
kis gondozóinak

Népmese napja, másképpen

Összefogás 
a környezettudatosságért
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Lapzárta: 2020. november 10. 12 óra. A lapzárta után ér-
kezett anyago kat a szerkesztőség csak a következő lap-
számban tudja közölni. 

Az óraátállítás után láthatóan rövidülnek a nap-
palok, egyre hűvösebb van. Az ősz utolsó hónapjában 
mégis van mit tennünk a kertben, főként, ha azt akar-
juk, hogy jövő tavasszal az ideihez hasonló – ha nem 
jobb – minőségben pompázzon.

Az első és leg-
fontosabb felada-
tunk a lehullott 
lomb összegereb-
lyézése, hiszen az 
avarban számos 
kártevő és kóroko-
zó szívesen áttelel-
ne, ha hagynánk. 
Az összegyűjtött 
zöldhulladékot az 
FKF november vé-
géig ingyen elszál-

lítja, már ha van megfelelő zsákunk hozzá. Elégetni az 
avart azonban nem érdemes, nemcsak azért, mert jog-
szabály tiltja, így az előírás megszegői büntetésre szá-
míthatnak, de a környezetet is szennyezzük vele.

Itt az ideje a fa-, illetve cserjeültetésnek, ha éppen 
aktuális akár egy-egy növény pótlása, vagy új sövény 
telepítése.

Mivel az éjszakák egyre hűvösebbek, egyrészt vigyük 
a muskátlikat biztonságosabb helyre, másrészt a nyári, 
őszi hagymás virágokat szedjük ki. Ha azt szeretnénk, 
hogy már kora tavasszal színes virágok díszítsék a ker-
tet, ültessük el a tavaszi hagymások gumóit.

A muskátlikra visszatérve: az átteleltetésük előtt 
a futómuskátlit vágjuk vissza egészen a tövéig, az álló 
változatúaknál elég a hajtásokat megritkítani. 

Ha pedig minden munkával végeztünk, már csak 
egy dolgunk van, mégpedig a szerszámok, eszközök 
szakszerű és biztonságos eltétele. Előtte tisztítsuk meg 
őket, amit kell, olajozzunk, a kerti csapot víztelenítsük, 
majd burkoljuk be jól.

d.r.

Utolsó simítások
ZÖLDSAROK GASZTRONÓMIA

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 egy húsmentes ételt, mégpedig a sü-
tőtökös lasagnet ajánlja olvasóinknak, hiszen még 
mindig szezonja van ennek a sokak által kedvelt zöld-
ségnek.

Hozzávalók (a töltelékhez): 1 darab nagyobb méretű sütőtök, bors, só, 2 evőkanál olí-
vaolaj, 4-5 gerezd fokhagyma, 2 fej vöröshagyma, felkarikázva, kevés olívaolaj a vörös-
hagyma karamellizálásához, 40 g kristálycukor, 1 kiskanál oregánó

(a besamelhez): 50 g vaj, 2 evőkanál liszt, 3 dl tej, 1 csipet frissen reszelt szerecsen-
dió, 150 g reszelt mozzarella sajt, só, bors, 250 g lasagne tészta, 150 g reszelt parme-
zán sajt

Elkészítés (a sütőtöké): hosszában vágjuk félbe, távolítsuk el a magjait. Sózzuk, bor-
sozzuk, locsoljuk meg olívaolajjal, és a magok helyére, a mélyedésbe helyezzük a meg-
pucolt fokhagymagerezdeket. Tegyük a tököket a sütőlappal bélelt tepsire lefordítva, 
arra figyelve, hogy a fokhagymagerezdek a tök belsejében, vagyis alatta maradjanak. 
180 °C-ra melegített sütőben süssük 45-50 percig, amíg a tök teljesen puha lesz. Ezt 
villával ellenőrizhetjük. Amíg a tök sül, a vöröshagymakarikákat karamellizáljuk ke-
vés olívaolajon. A készre sült tök héját távolítsuk el, és egy nagyobb méretű tálban pé-
pesítsük, majd adjuk hozzá a karamellizált vöröshagymát is.

(A besamelé): Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a lisztet, 
keverjük el, és pirítsuk meg, majd folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá a tejet és 
a szerecsendiót. A cél, hogy egy puding állagú krémet kapjunk. Ha túl sűrű, akkor ad-
junk hozzá még egy kis tejet. Ha kész, adjuk hozzá a reszelt mozzarellát, sózzuk, borsoz-
zuk ízlés szerint. Tűzről levéve addig kevergessük, amíg a sajt elolvad. Vajazzuk ki a sü-
tőedényt, és kezdjük a rétegezést. Először egy vékony réteg besamellt kenünk a tepsi al-
jára. Erre jönnek a lasagne lapocskák, majd a tökpüré, a besamell és a parmezán, majd 
megint a lasagne lapok és így tovább. Az utolsó réteg sütőtök tetejére parmezán sajt ke-
rüljön. 180 °C-os sütőben, fóliával letakarva 45 percig süssük alsó-felső sütési funkción, 
majd a fóliát eltávolítva, még további 10-15 percet süssük pirító fokozaton, hogy szép 
aranybarna színt kapjon.

További ízletes finomságok receptjei a www.lazarchef.hu oldalon találhatók.

Lázár Chef kedvenc receptjei

PESTERZSÉBET

Sütőtökös lasagne
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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

Köztes-Képek – Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, Érdemes Művész kiállítása 
Helyszín: Gaál Imre Galéria

A kiállítás a biztonsági előírások betartása mellett megtekinthető: 
2020. november 11. – 2021. január 9. között.

Életmű-sorozat – Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria

A kiállítás a biztonsági előírások betartása mellett megtekinthető: 
2020. november 18. – 2021. január 9. között.

Szocreál plakátok – Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum

A kiállítás a biztonsági előírások betartása mellett megtekinthető: 
2020. október 7. – 2021. március 27. között.

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

info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu

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!

Újra a megszokott nyitvatar-
tási időben várjuk Önöket:

Hétfő: 9-16
Kedd: zárva

Szerda: 13-19
Csütörtök: 9-16
Péntek: 13-19
Szombat: 9-13

Kérjük, hogy továbbra is tart-
sák be könyvtárunkban a tá-

volságtartás szabályait, és visel-
jenek maszkot!

Programokat, rendezvényeket, 
klubokat még nem tartunk. 
Kéthetente új megjelenésű 

könyvek széles választékával 
várjuk Önöket szeretetettel a 

könyvtárban! 

Naprakész információt hon-
lapunkon találnak az aktuális 

helyzetről: 
www.fszek.hu/biromihaly 

Facebook oldalunkon is friss 
hírekkel várjuk Önöket: 
facebook.com/fszek20 

A könyvek lejárati határidejé-
nek hosszabbítását továbbra is 
lehet telefonon vagy interneten 

is kérni. 
Elérhetőségünk: 283-0872, 

fszek2002@fszek.hu

Köszönjük szépen türelmüket, 
megértésüket! 

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!

Továbbra sem lesz lehetőség a klubok működésére, 
rendezvényeken való részvételre.

Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni választókörzet képvi-
selőjéhez 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!

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 szeptember 19-én, Budapes-
ten, a KIMBA Sportcsarnoká-
ban megrendezett felnőtt kö-
töttfogású, szabadfogású és női 
országos bajnokságon összesen 
száznegyvenöt birkózó lépett 
szőnyegre. Az ESMTK Birkó-
zó Szakosztálya 8 fővel képvi-
seltette magát, akik közül min-
denki éremmel térhetett haza.

Kötöttfogásban Losonczi 
Ottó (77 kg), Losonczi Dávid 
(87 kg) és Majoros Ármin Mó-
zes (130 kg) sem találtak legyő-
zőre a nap folyamán, ennek ered-
ményeképpen mindhárman a 
dobogó legfelső fokára állhattak 
fel, míg Tösmagi Attila (72 kg) a 
második helyen végzett.  A négy 
éremnek köszönhetően a kötött-
fogásúak csapatversenyében a 
második helyen végzett a szak-
osztály. 

A szabadfogásúak között 
mindkét versenyző, Khalidov 
Gamzatgadzhi (61 kg) és Mester 
Milán (79 kg) is magabiztosan 
birkózta végig a napot, és arany-
érmet szereztek.

A hölgyek mezőnyében Nagy 
Nóra (68 kg) a dobogó harmadik 
fokára állhatott, míg Sleisz Gab-
riella (72 kg) nem talált legyőző-
re a nap folyamán, aranyérmet 
vehetett át, megszerezve ezzel 
pályafutása hatodik felnőtt ma-
gyar bajnoki címét.

Szeptember 25-én a szakosz-
tály háziversenyt rendezett bir-
kózótermében, melyen közel 
negyven ifjú tehetség mutathat-
ta meg tudását.

A fiúk és lányok kilenc 
csoportra lettek szétoszt-
va, ahol igyekeztek leg-
jobb tudásuk szerint küz-
deni, betartva az edzők 
által adott utasításokat, 
valamint alkalmazva az 
edzéseken tanult techni-
kákat.

Külön említésre méltó, 
hogy az ügyes fiúk között 
az igencsak talpraesett lá-
nyok is szépen teljesítet-
tek, sőt, több súlycsoport-
ban is előfordult, hogy a 
végső győztes lány lett a 
fiúk között.

A jó hangulatú házi-
verseny kiváló lehetőség 
volt a birkózópalántáknak arra, 
hogy a világjárvány okozta fel-
borult versenynaptár ellenére 
is össze tudják mérni tudásukat 
egymással.

s.
Az 1. csoport végeredménye:
1. Rékasi Márkó
2. Schmidt Attila
3. Bargau Christian
A 2. csoport végeredménye:
1. Balogh Bence
2. Gribovszky Márk
A 3. csoport végeredménye:
1. Kurdi Dániel
A 4. csoport végeredménye:
1. Varga Daniella
2. Kispál Albu Iván
3. Nagy Roland és Rácz Krisztián
Az 5. csoport végeredménye:
1. Koch Máté
2. Olasz Vencel
3. Kalina Ádám és Horváth Ló-
ránt

A 6. csoport végeredménye:
1. Hluskó István
2. Váradi Schüszler Alex
3. Kiss Bulcsú
A 7. csoport végeredménye:
1. Erszény Csanád
2. Gerhauser Bendegúz
3. Zoltai Alex és Soltész Attila
A 8. csoport végeredménye:

1. Botos Gergely
2. Bak Krisztián
3. Zsiga Ádám és Zatrok Pierre 
Florin
A 9. csoport végeredménye:
1. Molnár Tamara
2. Kovács Márton
3. Gaál Martin és Halmavánszky 
Roland

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

ESMTK háziverseny

Felnőtt országos bajnokság
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Ahogy arról korábban írtunk, 
a koronavírus-járvány miatt az 
idei szezonban mindössze három 
versenyen tudták megmérettetni 
magukat a sárkányhajósok.

A két nyári verseny után a 
szeptember 17-én Sukorón ren-
dezett országos bajnokság volt az 
év utolsó viadala, amelyen 4 ver-
senyszámban, 20-as egységekben 
indulhattak a sárkányhajósok. 
Amint Reményi Péter csapatka-
pitánytól megtudtuk, a pester-
zsébeti Römi KKSK 3 számban 
nyert, a negyedikben – a női kate-
góriában – csak azért nem hozták 
el az aranyat, mert nem indultak.

A vegyes kategóriában, ahol 3 
előfutamot rendeztek, a Römi fu-
tamgyőzelemmel kezdett, bár az 
indulás előtt némi izgalmat jelen-
tett, hogy a rajt előtt az egység do-
bosa megcsúszott az ülésén, és be-
leesett a vízbe. A döntőt azonban 
már fölényesen, negyed hajóval 
nyerték az erzsébeti sárkányosok.

A férfi hajó kategória 200 
méteres távján még ennél is na-
gyobb, fél hajós előnnyel a máso-
dik előtt eveztek be a römis fiúk.

Az országos bajnokság egyet-
len hosszú távú száma a férfi 2 

ezer méteres futam volt. – Itt 
már nagyon együtt volt a csapat, 
és jelentős 30 másodperccel ver-
tük meg a másodikat. Ennyivel 
még sosem nyertünk – nyilatkoz-
ta lapunknak Reményi Péter, aki 
büszkén említette, hogy immár 
15 éve tart a csapat győzelmi so-
rozata a magyar bajnokságokon.

Az eredményeket látva nem 
csoda, hogy az idei bajnokság vé-
gén is a Römi hozta el a legered-
ményesebb csapatnak járó kü-
löndíjat.

s.z.

SPORT

Nem volt egyszerű időpontot 
egyeztetni, végül este fél nyolc-
kor sikerült beszélgetnünk.

– Mindennap ennyire elfog-
lalt vagy? – szegeztem neki a kér-
dést.

– Igen, de sokszor még később 
érek haza – válaszolta, és a foly-
tatásban maradtunk továbbra is 
napirendjénél.

Kiderült, alapozó időszakban 
heti kétszer hajnalban az uszodá-
ban kezd, onnan megy az iskolá-
ba, a tanítás után hazasiet, táskát 
cserél, és fél négyre irány az edzés, 
fél hét-hét körül végez, és megy 
ismét haza. Teszem hozzá, a KSI 
vízitelepe az Újpesti-öbölben van, 
azaz a város másik végén…

Elhallgatva Sára napirendjét, 
tanulásra, házi feladat írásra nem 
nagyon jut ideje.

– Este szoktam tanulni, egyéb-
ként pedig figyelek az órákon.

– Na, de a házi feladatnak 
mindegy, hogy figyelsz az órán… 
– vetettem közbe.

– Az óra utáni szünetben 
megcsinálom – vágta rá.

Ennek ellenére nagyon jó ta-
nuló: 4,6-4,7-es bizonyítvánnyal. 
Elárulta, hogy matematikából, 
angolból és olaszból volt csak né-
gyese tavaly év végén.

– Mit szeretsz jobban tanulni, 
vagy edzeni?

– Edzeni – hangzott a határo-
zott válasz.

Ami egyfelől érthető, más-
részt azonban a kajakozás meg-
lehetősen monotonnak, mond-
hatni unalmasnak tűnik a víz-
partról. Sára azonban ellentmon-
dott: nem unalmas, mert minden 
edzés más és más, főleg, amikor 
kint vannak a vízen.

Noha a kajak vízi sport, no-
vembertől február végéig hétfőn, 
szerdán, pénteken, szombaton 
konditermi edzés zajlik, hajnal-
ban a már említett úszás, kedden 
és csütörtökön, valamint szom-
baton pedig futás.

– Mit szeretsz igazán a kajako-
zásban?

– Kint vagyunk a szabadban, a 
Duna gyönyörű, na és jó a társa-

ság. Minden edzés kihívás, hogy 
elsőre és maximálisan megcsinál-
jam, amit az edző kér – felelte.

Szerencsésen összetalálko-
zott a sportággal, amit nem a szü-
lei oktrojáltak rá, mondjuk azért, 
mert az egyik legsikeresebb ma-
gyar sport.

– Nyolcéves voltam, amikor 
toborozni jöttek a suliba. Ahogy 
hazaértem, azt kértem a szüleim-
től, azonnal vigyenek le edzés-
re. Levittek. Így lettem a volt 
edzőm, Molnár Gábor első tanít-
ványa.

Muszáj volt feltennem a kér-
dést: amikor beültették a kajak-
ba, beborult? Nem borult be a 
vízbe.

– Nem is értette senki, miért 
nem – jegyezte meg.

Kedvence – mint fogalma-
zott: mindenkinek – az egyes, ám 
a párost is szereti, a K 4-et pedig 
első ízben próbálta ki versenyen, 
idén nyáron. Meglehetős siker-
rel, lévén az Olimpiai Remény-
ségek Versenyén (ORV) két és 
fél hajóhosszal nyertek. De Sára 
nem csak abban a számban jeles-
kedett. Gintl Andrea tanítványa 
a Serdülő, Ifjúsági és U23-as Ma-
gyar Bajnokságon, U17 korosz-
tályban K1 200 méteren 2., K1 
500 méteren és K2 1000 méte-
ren 1. helyezést ért el. Ezekkel az 
eredményekkel kvalifikálta ma-
gát a szeptember 17-20. között 
Szegeden megrendezett ORV-
re, az idei év egyetlen utánpót-
lási világversenyére, ahol 22 or-

szág képviseltette magát. Itt K1 
500 méteren ezüstöt, K2 500 
méteren, illetve K4 500 méteren 
aranyérmet nyert.

– Eredményeid, az életmódod 
akár egy profié. Profi sportolónak 
készülsz?

– Az a tervem. 
Ami nem sokáig marad 

terv, lévén Sára tizenegyedi-
kes, azaz közel az érettségi. Ér-
dekli a sportpszichológia, a 
gyógytornászat, ugyanakkor egy 
év múlva az U23-as korosztályba 
lép, amikor is indulhat már fel-
nőtt versenyeken.

Sára csekély szabadidejében 
rengeteg más sportot is kipróbál. 
Szeret falat mászni, sífutni, nyá-
ron körbebiciklizte a Balatont, 
legutóbbi szabad hétvégéjén pe-
dig elindult egy akadályfutó ver-
senyen, ahol 6 kilométeres távon 
a korosztályos és az abszolút női 
kategória győztese lett.

DIA

A jövendő egyik reménysége

Lezárult a sárkányhajó szezon

A Pesterzsébeten élő Fojt Sára tavaly igazolt át a KSI-be, augusztus-
ban és szeptemberben pedig pazar eredményeket szerzett egyesületé-
nek ifjúsági korosztályban.
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SZOLGÁLTATÁS

KERESEK HASZNÁLT Zepter 
Bioptron Lámpát, Színterápiát, Lég-
terápiát és Ceragem ágyat készpénz-
ért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs ka-
zánok telepítését teljes körű ügyinté-
zéssel. 0620/264 77 52

HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁHOZ 
keresünk esztergályost, kispes-
ti telephelyű cégünkbe. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével, kizárólag a 
munkarhodium@gmail.com e-mail 
címre küldve.

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

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes 
kiszállással, készpénzért vásárol régi 
és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, 
képeslapokat, festményeket, por-
celánokat, egyéb régiségeket, tel-
jes hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-94; 
06-30-941-2484.

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

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető 
javítás-szigetelés, külső homlok-
zati szigetelés készítése, épüle-
tek karbantartási munkálatait vállal-
juk lakosság és közületek részére. 
0670/224 93 26, 0620/397 99 98

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

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

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

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

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

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

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

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

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, 
javítása, kamerás csatornavizsgálat. 
Lakásban és udvaron. 0670/544 40 
50

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciával. 
Járvány idején is biztonságban, az 
otthonában. Hívjon bizalommal! Te-
lefon: 0620/980 39 57

INGATLAN

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

Tisztában van a 
szívinfarktus, szélütés 

veszélyeivel?
Műszeres érszűkület-

mérés, diabéteszszűrés, 
tanácsadás, 

foglalkozás-egészségügyi 
alkalmassági, 

belgyógyászati vizsgálat.
Dr. Szabó Zsuzsanna 

1201 Budapest, 
Virág Benedek u. 44.

0630/966 19 61
corpusmedicina@gmail.com

www.corpusmedicina.hu

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2020. november 26-án 

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

Hirdessen a  Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

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

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

tájékozódhat az önkormányzat 
Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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