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„Engem a csend érdekel” –
Budapestért-díjas Galkó Balázs
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A forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

A gyásznapi megemlékezés
hagyományosan a temető ravatalozójánál kezdődött. A városvezetés képviselői a lélekharang
zúgása mellett elhelyezték koszorúikat, majd Szabados Ákos
polgármester a Pesterzsébeti ’56-

kezők, ahol Blatniczky János, a
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség lelkésze beszéde elején Jeremiás könyvéből idézett:
„Sírva jönnek és fohászkodnak,
miközben én vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem, egyenes

os Szövetség nevében eloltotta a
forradalom jelképes lángját.
A temetői séta során a 12-es
parcellához mentek át az emlé-

úton, amelyen nem botladoznak.”. Majd így folytatta: – Ez az
igeszakasz olyan helyzetben íródott, amely nem a magyarokról

szól, nem a mi történelmi helyzetünkről és nem ’56-ról, de Isten
igéje örök ige, és az a novemberi hónap, amiben vagyunk, számunkra sok nehézséget, sírnivalót hoz elő. Ennek a másik oldala is hadd legyen igaz: ugyanazzal a bizalommal lehet odaállni
nekünk, magyaroknak, és emlékezni ’56-ra, mint ahogy annak idején Izrael népe állhatott
oda az összes, saját maga csatazaja közepette az élő Isten elé.
Olyan időkben íródik ez az igeszakasz, amikor nagy a baj, amikor kilátástalannak tűnnek a
dolgok, és olyan jó lenne azt
mondani, hogy majd minden jól
alakul, hamarosan eljönnek a
szebb idők. Mi tudjuk, az akkori november 4-ére visszagondolva, hogy biztos ott volt sokakban
ez a reménység, és azért ragadtak fegyvert, mert azt gondolták, alakulnak majd jól a dolgok.
De nem ezt élték át. Hanem azt,
hogy nem alakulnak jól a dol-

gok. Hadd húzzam ezt a párhuzamot, és hadd tekintsem magunkat Isten népének ilyen tekintetben, amely gyakran néz
szembe fenyegetettséggel. Azért
vagyunk Isten népe, mert Isten

FOTÓK: HARANGI MIHÁLY

November 4-én zárult az 1956-os forradalom és szabadságharc 64.
évfordulója alkalmából rendezett kerületi megemlékezés-sorozat. A
Pesterzsébeti temetőben a zártkörű gyásznapi megemlékezés után a
résztvevők az Országzászlóhoz mentek, ahol levonták a lyukas lobogót.

mellénk áll, és mellettünk állást
foglal. Akkor is, amikor minden
összeomlani látszik. Ma azért állunk itt és emlékezünk, mert annak idején, akik ott voltak, harcoltak és úgy érezték, minden
összeomlik, de közben Isten mellettük állt. Ezért érvényes ma is
a vers, mert eljönnek a nehézséggel, fájdalommal, üldöztetéssel teli idők, és azoknak az emlékidei is. Közben azt mondja Isten, hogy én akkor is vezettelek
benneteket.
A temetői megemlékezés Oltványi László egykori nemzetőr parancsnok nyughelye előtti
néma koszorúzással folytatódott,
ahol Szabados Ákos Pesterzsébet
Önkormányzata, Nemes László alpolgármester pedig a Pesterzsébeti ’56-os Szövetség nevében
helyezte el az emlékezés virágait.
Végül az emlékezők néma főhajtással adóztak a kilencvenhárom
pesterzsébeti forradalmár emléktáblájánál a hősöknek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tartott kerületi rendezvénysorozat az Országzászlónál a
lyukas zászló levonásával zárult.
y.a.

Pesterzsébet | 2020. november 26.

3

4

AKTUÁLIS

Pesterzsébet | 2020. november 26.

Az oldalon található információk a november 20-ai állapotot tükrözik

Az oldalon található információk a november 20-ai állapotot tükrözik

AKTUÁLIS

Pesterzsébet | 2020. november 26.

5

6

MOZAIK
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet területén a kötelező maszkviselés szabályairól
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet területén a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírások figyelembevételével belterületen valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen – kivéve a Duna-part területét –,valamint a játszótereken és a kutyafuttatókban a Korm. rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 14 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendelet hatályának megszűnésével hatályát veszti.

Köszönöm, Ádám bácsi!
A BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, Agárdi Ádám rendőr főtörzsőrmester rövid időn belül felderítette, hogy ki lopta el egy 13 éves kisfiútól a rollerét Pesterzsébeten a Kakasdombon. A környékbéli fiatalok körében Ádám bácsiként ismert körzeti megbízottnak köszönhető, hogy a kisfiú viszszakapta szeretett rollerét, amit Botond levélben köszönt meg neki.

Személyes és családi
irathagyatékokat keresnek
A II. világháború nem csupán
a harcokról, de a civil lakosságtól is súlyos áldozatokat követelt. A civilek ellen elkövetett
erőszakos cselekmények közül,
bár a társadalmi emlékezet részét
képezik, a legkevesebbet a nőkkel szemben elkövetett erőszaktételekről tudjuk.
Budapest Főváros Levéltára évek óta gyűjti a családi múlt
írott és képi emlékeit. A több generáción keresztül megőrzött dokumentumok nemcsak a családtagok számára lehetnek értékesek, de sokszor egy adott korszak
mindennapjairól szinte csak ezek
a források tudósítanak.
A levéltár a Fővárosi Önkormányzat Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete című
projektjének (www.elhallgatva.
hu) résztvevőjeként keresi olyan
személyes vagy családi iratokat

és irathagyatékokat (napló, levelezés, feljegyzés, visszaemlékezés,
interjú, bármely hivatalos jellegű irat vagy okmány, fotó stb.),
amelyek a 20. század háborúit és
forradalmait átélők mindennapjaiba engednek bepillantást. Az
intézmény szeretné megismerni
és az utókor számára megőrizni
a történeteket, többet megtudni
arró1, hogy a fegyveres konfliktusok következtében miként változott meg a civil társadalom élete, a fővárosban élő férfiak, nők
és gyerekek hogyan élték meg,
hogy az erőszak mindennapjaik
részévé vált.
Kérik, hogy aki ilyen tárgyú
személyes vagy családi forrásokkal rendelkezik, értesítse Budapest
Főváros Levéltárát (Lukács Anikó, lukacsa@bparchiv.hu; 06-1298-7598, 06-30-292-8823).
z.

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás? Illegális szemételhelyezésnek vagy szabálytalan parkolásnak szemtanúja? Rendszeresen találkozik rossz állapotú, régóta egy helyen parkoló gépjárművel? Bármilyen más szabálytalanságot észlel a közterületeken? Hívja Pesterzsébet Önkormányzatának Rendvédelmi Osztályát a hét bármely napján,
éjjel-nappal a 061/289 25 08-as,
vagy a 0620/255 58 42-es telefonszámon!
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A Pesterzsébeti Polgárőrség várja a 18. életévüket betöltött,
büntetlen előéletű magyar állampolgárok
jelentkezését, akik önkéntes munkával hozzájárulnának kerületünk
biztonágosabbá tételéhez, valamint tenni
szeretnének közvetlen környezetükért.
Információ, jelentkezés a pesterzsebeti.polgarorseg@gmail.com
e-mail címen vagy a 0670/329 95 06-os telefonszámon.
Honlap: polgarorseg20.hu

MOZAIK

Folyamatosan igényelhető a lakásrezsi támogatás
MIRE JOGOSÍT A VÉDENDŐ FOGYASZTÓI
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL?

Júliusban indította újra a Fővárosi Önkormányzat a 2013-ban
felfüggesztett fővárosi rezsitámogatási rendszert, amelyben évi 24
ezer forint támogatást kaphatnak a rászorult családok. Pesterzsébeten eddig csak kevesen, alig kéttucatnyian adták be igénylésüket,
pedig a rendszerhez való csatlakozás több előnnyel is jár. Ugyanakkor még nem késő kitölteni a jelentkezési lapot, hiszen a programot meghirdető Hálózat Alapítvány folyamatosan fogadja azokat.
Díjtámogatást a távhő-, a víz-,
a csatorna-, valamint a szemétszállítási díj kifizetésére lehet
igényelni a szociálisan rászoruló
vagy fogyatékkal élő fogyasztóknak (azoknak is, akiknek korábban díjhátralékuk halmozódott
fel). Ez távhődíj esetében havi
2 ezer, víz- és csatornaszolgáltatásnál havi 750, szemétszállításnál pedig havi 500 forint segítséget jelent.
Mindazoknak, akik igénylik
a támogatást, el kell intézni az
úgynevezett „védendő fogyasztó” nyilvántartásba vételüket.
Ennek egyik előnye, hogy ha legközelebb áram- vagy gázfogyasztási díjhátralékba kerülnek, akkor jogosultak lesznek különböző
kedvezményekre, például kártyás
mérőóra felszerelésére.
A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól, egy teljes éven keresztül

jár, azt lakásonként csak egy fő
veheti igénybe. A támogatás feltétele a díjtámogatással csökkentett összegű számlák időbeni kifizetése. Aki a számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90
napig nem fizeti meg, elveszíti az
adott hónapra a díjtámogatást,
amely visszavonásra kerül.
A támogatás folyósítását és az
egyéb adminisztratív feladatokat
a programot meghirdető és bonyolító Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
Alapítvány szakemberei végzik,
de a szükséges kérelmeket Pesterzsébet Önkormányzatához kell
benyújtani.
Az érintettek kérdéseikkel,
kérelmükkel az önkormányzat
Közművelődési, Egészségügyi és
Szociális Osztályához, illetve a
Humán Szolgáltatások Intézménye Családsegítő Központjához
fordulhatnak.
y.s.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének értelmében
a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság által
2020. december 13. napjára kitűzött örmény nemzetiségi időközi önkormányzati képviselő választás elmarad.
Az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését
követő 15 napon belül fogja kitűzni
a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság.
dr. Demjanovich Orsolya
Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda vezetője

• A szociálisan rászoruló fogyasztónak joga van a részletfizetéshez, a fizetési haladékhoz, valamint az előre fizető mérőórához.
• Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló áramfogyasztó a második fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül, a
szociálisan rászoruló gázfogyasztó a második fizetési
felszólításban megjelölt határidőig kérhet részletfizetési
kedvezményt vagy fizetési haladékot.
• Előre fizetős mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli. Az előre fizető mérő
felszerelésének a költsége az elosztó hálózati engedélyest terheli.
• Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó csak abban
az esetben kapcsolható ki az áram- és gázellátásból, ha az előre
fizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja.
• Amennyiben a lakossági fogyasztó szociálisan rászorulóként a
díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás
miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg
- a nyilvántartásba történő felvételének esetére - kérheti az előre
fizető mérő felszerelését.
• A fogyatékkal élő védendő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. Fizetési
késedelem esetén sem lehet kikapcsolni az áramszolgáltatásból
az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek a kikapcsolás az egészségét vagy az életét veszélyeztetné.
• Védendő fogyasztói nyilvántartásban lévők esetén
a nyilvántartásból törlik azt, aki a jogosultságának ismételt
igazolására köteles, de ennek a kötelezettségének
tárgyév március 31-ig nem tesz eleget.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
a vírusjárvány idején telefonos fogadóórát tart.
Rendje: az előzetes bejelentkezőket képviselő úr a fogadóóra idején visszahívja.
Előzetes bejelentkezést a
06 1 211 3307-es telefonszámon várunk.
A telefonos fogadóóra december 10-én
17 órakor kezdődik.

ELMARAD A KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A 484/2020. (XI. 10.). kormányrendelet értelmében idén
elmarad a hagyományos karácsonyi vásár a sétáló utcában.
Az adventi gyertyagyújtást online láthatják majd
Pesterzsébet Önkormányzatának Facebook oldalán
a 4 adventi vasárnapon.
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E-ÜGYINTÉZÉS

Szabadon, kényelmesen, gyorsan
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás – mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Már minden
magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a
saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak, amelynek jelentősége most, a koronavírus-járvány kellős közepén különösen felértékelődött.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon
tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak, és automatikusan a hosszú sorban állás jut
róla eszünkbe. Ez a kép azonban

mára teljesen megváltozott, mert
az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül egyre több ügyet
elektronikusan is intézhetünk,
amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális
térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon.
Első lépésben saját

magunk beazonosítása történik,
majd a lakossági, illetve vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt
követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb
módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak,
az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír
szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat
a belépést követően azonosítja a

rendszer, majd az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt.
A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk
elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár
kattintás után megismerhetik a
folyamatok aktuális állapotát és
megnyithatják a lementett űrlapokat.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el, illetve Pesterzsébet Önkormányzata weboldalán, a https://
pesterzsebet.hu/ oldalon is.
s.y.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is
kényelmesen teljesíthetik helyi
adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi
adóegyenlegüket.
Az online rendszerbe való
belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít
meg a rendszer a felhasználónak,
ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve
jelennek meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy
indítható, többek között ipari és
kereskedelmi, hagyatéki, birtok-

védelmi, valamint szociális, sőt
az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb
ügy is benyújtható elektronikus
úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik
az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart
az adott ügy, illetve az előzetesen
már kitöltött űrlapjaikat is könynyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál az https://e-onkormanyzat.
gov.hu oldalon, illetve a https://
pesterzsebet.hu/ oldal főoldalán
is elérhető.
s.z.

Online ügyintézés
vállalkozóknak is
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
nemcsak a magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül bármikor, az ország bármelyik
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat,
hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása,
vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még a polgármesteri hivatalt is útba ejteni. Szerencsére
manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre
több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek
sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést

igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők a vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés
és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld-adó jelenthető be, valamint
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is
van mód. A helyi iparűzési adó
bevallása a portál segítségével
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
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Jézus Krisztus eljövetelére várva
Beléptünk az adventi ünnepkörbe, így ebben a témában hívtuk segítségül Szláby Tibor atyát, a pesterzsébeti Szent Lajos-templom és
Szent Antal-templom plébánosát, aki a járványhelyzettel kapcsolatban előrebocsátotta: lehet, hogy mégiscsak be kell zárni a templomokat. Akkor maradnak az online szentmisék. A családok otthoni készületét ez nem befolyásolja, sem az egyéni lelki készületet a karácsonyra. Persze a félelem, aggodalom mindent befolyásol.

Advent
Kezdjük azzal, mit is jelent az
advent kifejezés? Az adventus,
azaz eljövetel szóból ered. Az
advent a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka, amikor
Isten Fiának emberekhez való
első eljövetelére emlékezünk. A
katolikus egyház eredetileg minden héten szerdán és pénteken
böjtöt, szombaton a hústól való
tartózkodást rendelte el. Ennek
megfelelően tilos volt a zajos
mulatság, tánc, lakodalom. A
vallási előkészületeket a böjtön
kívül a hajnali misék, roráték
jelentették. Advent az imádság ideje, bűnbánati idő; Krisztus eljövetelére való várakozás
és a Messiás utáni vágy jellemzi; ezen kívül fontos vonása a
Szűzanya leggyengédebb tisztelete. A harmadik vasárnap kivételével a liturgia színe a bűnbánat és vezeklés színe, a lila, viola, ám nem olyan szigorú idő,
mint a nagyböjt. Egyszerre várjuk ilyenkor Krisztus születését
és második eljövetelét. Az egyik
inkább örömet, a másik inkább
félelmet vált ki. Az öröm melletti félelem abból ered, hogy a
világunk összedől. Ugyanakkor
hitünk örömet sugároz, amiért
mindez a minket szeretetből te-

remtő és üdvözíteni akaró Isten
tenyerén történik.

Ünnepkör
Az adventi időszak a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól vízkeresztig tartott. De vajon miért éppen addig, és mit ünneplünk január 6-án? A gallikán
liturgiában a vízkereszti (január
6.) felnőttkeresztelésre előkészítő négyhetes időszak volt. Az 5.
században a karácsony (december
25.) vált a jelentősebb ünneppé,
és ez előtt alakult ki először hathetes, majd Szent Szimpliciusz
pápa (5. század) alatt a mai négyhetes formája. Vízkeresztkor, a
karácsonyi ünnepkör zárónapján
Jézus három megjelenésére emlékezünk. „Epiphania Domini”,
azaz az „Úr megjelenése” néven
tartott ünnepi megemlékezés: Jézus születése, megkeresztelkedése a Jordánban, és működésének
kezdete a kánai menyegzőn.
Az adventi ünnepkör kiemelkedő napja az első, amelyik az
egyházi év kezdete. Ám többféle évkezdetet használnak a különféle naptárak, akad januári, márciusi polgári évkezdés is;
az advent pedig a megtestesüléssel kezd, illetve az arra való
felkészülés időszakával. A fejlő-

dés korai fokán élő népek életét az idők önmagába visszatérő változása (tavasz-nyár-ősz-tél,
esős évszak-száraz évszak egymásutánja) közvetlenül és döntően határozta meg. E népek az
önmagába visszatérő időben éltek, és a már tapasztaltak visszaérkezésére vártak. A visszatérő
idő élményét egy-egy, a közösség
életét megrázó esemény befolyásolta, azonban ciklikus időszemléletük uralkodó maradt.
Már kiment a szokásból az
ilyenkor tartott kisböjt, de december 24-e mégis böjti nap,
mint az adventi idő utolsó napja. Ez még nem karácsony, de a sötétség beálltával fokozódik a várakozás,
mert tudjuk, hogy ez
az az éjszaka, amikor
megszületik az Úr. A
régebbi egyházfegyelemben még ez a nap
böjti nap volt, ezért
hagyományos ételeink böjtösek ezen
az éjszakán: a hal, a
mákos guba. A várakozás az éjszakai misével ér véget, ahol
meghalljuk az örömhírt: megszületett.
Jelenleg nincs böjti előírás, de a viszszafogottság, csend,
több ima és lelki olvasmány mind ajánlott. Fontos azonban,
hogy tiszta szívvel várakozhassunk, ezért minél előbb éljünk a
bűnbocsánat szentségével.

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében
1. A közelgő adventre és karácsonyra tekintettel, felhatalmazást adok minden gyóntatási
fakultással rendelkező papnak, hogy a tavasszal meghirdetett feltételekkel általános
feloldozást adjanak.
2. Főegyházmegyénkben a plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel
kellfüggeszteni.
3. Este 7 óra után nyilvános szentmisét kezdeni sehol nem szabad.
4. A templomokat a szentmisék között alkalmas módon szellőztetni és fertőtleníteni kell.
5. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést
adok mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna.
6. A felelős lelkipásztorok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják.
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Adventi koszorú
Ami
megmaradt,
sőt
deszakralizált formában is jelen van, az az adventi koszorú.
Az elsőt a 19. században egy német evangélikus lelkész készítette, és naponta mindig eggyel
több gyertyát gyújtott rajta. Ennek egyszerűsített változata terjedt el aztán. A koszorú otthonainkba varázsolja a várakozást,
a meghittséget, főleg, ha a család este le tud mellé ülni egy kis
időre.
Olyan kapocs a koszorú,
amely se nem liturgikus, se nem

profán. Paraliturgikus, amely
összeköti otthonainkat templomainkkal. A négy gyertya a
négy vasárnapot jelzi. Minden
vasárnap eggyel többet gyújtunk meg; ahogy megyünk bele
a sötétségbe, az egyre hoszszabb éjszakákba, úgy nő a fény
a koszorún, végül pedig a karácsonyfa borítja fénybe a leghoszszabb éjszakát.
A liturgikus színek is megjelenhetnek a gyertyákon, a lila
és rózsaszín miseruhákra utalva.
De ez nem szabály, és nem érdemes leszólni azokat, akiknek
négy lila vagy akár négy piros
gyertyájuk van.
D. A.

FŐVÁROSI HÍREK 11

Átadták a pesti fonódó villamoshálózat első elemét
November 6-án adták át a pesti fonódó villamoshálózat első
elemét, a Haller delta projektet, amely az idei év egyik legjelentősebb villamosközlekedést érintő fejlesztése. Az újonnan létesült összeköttetésnek
köszönhetően hosszabb távon
a főváros egy új hálózati kapcsolattal gazdagodhat, növelve
ezzel a villamosokkal átszállás
nélkül elérhető helyszínek körét. Mindezek mellett pedig egy
újabb lépés történt a kötöttpályás, egyben zöldebb közösségi
közlekedés előnyben részesítése felé Budapesten.
Az elmúlt hónapokban a ferencvárosi Haller utca és a Soroksári út között nemcsak pályarekonstrukciós munkák zajlottak, hanem egy olyan fejlesztés
indult a pesti fonódó első ütemének kiépítésével, amely a későbbiekben hozzájárul Budapest
villamosközlekedésének hatékonyabbá tételéhez, az utasok
számára pedig még előnyösebb
és komfortosabb utazást tesz lehetővé.

A Haller delta projekt kiviteli tervei 2019-ben készültek el a
BKK megbízásából. Ezt követően a Fővárosi Önkormányzat és a
BKV Zrt. között 2020 áprilisában
kötött, 1,8 milliárd forint összegű fejlesztési megállapodás tette lehetővé a munkák elindítását
2020. május 23-án.
A Haller utca és a Soroksári
út találkozásánál megépült új villamosvágány elkészülésének időpontja nem véletlenül esett egybe az M3 metró középső szakaszán indult felújítási munkákkal.
A vágánykapcsolat megépítésével közvetlen kötöttpályás kapcsolat jött létre a Haller utca felől a 2-es villamos belváros szakasza felé, így a november 7-étől
az új vágányon közlekedő 2M villamossal a Nagyvárad térről közvetlenül érhető el a belváros.
Az új villamosjárat a Keleti pályaudvartól indulva a 24-es vonalán éri el a Nagyvárad teret, majd
a Haller utcáról a Soroksári útra
fordulva a 2-es villamos útvonalán a pesti rakparton keresztül a
Jászai Mari térig jár, kiszolgálva a
belváros számos csomópontját.

FOTÓ: BKK

A BKK a metrófelújítás idején, ahogy az elmúlt években, a
legtöbb városrész felől most is bővíti a lezárt metrószakaszt elkerülő járatok kínálatát, hogy a metrópótló buszok mellett további valós alternatívákat kínálhasson a Budapesten közlekedőknek. Kötöttpályás járatként az új
villamos mindig az aktuális forgalomtól függetlenül, gyorsan, akadálytalanul haladhat.
A fejlesztés során megépült
1204 méter vágány, 8 kitérő, 3
vágányátszelés, váltófűtés, ki-

cseréltek 770 méter távközlési és 750 méter közvilágítási kábelt, 227 méter ivóvíz nyomócsövet és 29 felsővezeték-tartó oszlopot. Új közúti jelzőt helyeztek
üzembe, felújították az utat, a kereszteződés megállóit, a közvilágítást. Az építkezés során 9 fát
kellett kivágni, melyeket 51 fiatal fa ültetésével pótoltak.
A projekt összetettsége miatt
a villamosforgalmat nem érintő
munkálatok várhatóan még év
végéig zajlanak.
d.r.

Nem ritkultak a járatok
A fővárosi közösségi közlekedési járatok
nappali menetrendje egyelőre nem változik a Magyar Kormány által elrendelt kijárási tilalomhoz kapcsolódóan, a legnagyobb
forgalmú csúcsidőszakokban pedig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sűrűbb
járatkövetést biztosít számos vonalon – értesítette a fővárosi utazóközönséget a BKK.
Az éjszakai járatok vonalán új menetrendet vezettek be a belvárosi szakaszok sűrűbb lefedettségét biztosító járatindulások
kiiktatásával.
A BKK a nappali közösségi közlekedési járatokat a kijárási korlátozásoktól függetlenül
változatlan menetrenddel indítja, hogy a folyamatos munkarendben – azaz nem a 8 és
16, vagy 9 és 17 óra között – dolgozók munkahelyre történő eljutását, illetve hazajutását
biztonságosan lehetővé tegye a járvány idején
is. A Budapesti Közlekedési Központ a következő időszakban kiemelt erővel vizsgálja a já-

ratok kihasználtságát, valamint azt,
hogy az utazási igények jó kiszolgálása
érdekében milyen közlekedésszervezői
intézkedéseket szükséges még megtennie. Amennyiben a felmérések alapján
a fővárosi járatok menetrendjében változás lép életbe, arról a BKK előzetesen
tájékoztatást ad.
Módosult ugyanakkor az éjszakai járatok közlekedése november 13-ától, FOTÓ: SHUTTERSTOCK.COM
péntektől a veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban. Minden járat továbbra is rainak nyitvatartása is. A pénztárak minden
közlekedik, új menetrendjük szerint azonban nap egységesen 5:30 és 19 óra között tartanak
Budapest belső területén 15 percenként indul- nyitva, ez alól csak a Corvin-negyednél találnak a buszok. A külsőbb kerületek központja, ható konténerépületben elhelyezett pénztár
illetve a nagyobb lakótelepek felé tartó jára- képez kivételt, amely hétfőtől péntekig 6 és
tok 30 percenként, az ezeken túli külső terüle- 18 óra között várja a vásárlókat. A BKK ösztek felé közlekedők pedig 60 percenként köve- szes ügyfélközpontja 7 és 19 óra között tart
tik egymást. Az éjszakai járatok új menetrend- nyitva, kivéve a Budapest Liszt Ferenc nemje elérhető a https://bkk.hu/ oldalon.
zetközi repülőtéren található ügyfélközponA járványügyi intézkedésekhez kapcsoló- tokat, amelyek átmenetileg bezártak.
dóan változott a BKK jegy- és bérletpénztás.z.
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A Kapitánypusztai Melegedő télen és az évben

Az idei tél különleges lesz abból a szempontból, hogy most a
gondozottak fő ellensége nem a
hideg lesz, hanem a járvány, gondolná az ember, ám Ónodi Zoltán elmagyarázta: eddig – az
utóbbi évtizedben, az elég nagy
számú szálláshelyek miatt – nem
a hideg számított fő ellenségnek,
mert a halálesetek fő oka nem a
fagyás, a kihűlés, hanem a szív-

és érrendszeri betegségek, valamint a rák voltak.
– A helyzet annyiban változhat, hogy most több időt kell kint
eltölteniük a fedél nélkülieknek,
mivel a koronavírus-járvány miatt szigorodtak a bejutási lehetőségek – mondta az alapítvány elnöke, majd meglepő információval szolgált: covid megbetegedések ugyan előfordulnak a hajléktalanok körében
is, azonban haláleset mindöszsze egyetlenegy
akadt az első hullámban, a másodikban ez idáig
egy sem.
Örök
vita:
van-e elegendő
melegedő/szálló, és ha van,
akkor azok túlzsúfoltak-e? A
KERAK Pestre és Pest megyére
kiterjedő ügyeletet ad,
a Menhely Alapítvány koordinálása mellett,
amelynek kere-
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tében menedékhelyekre, egészségügyi központokba szállítanak
rászorulókat.
– Téltől a szállók ugyan befogadnak mindenkit, azonban
rendes fekhely híján sok esetben csak matracot biztosítanak
a folyosón, ami arra enged következtetni, hogy kissé szűkös a
hely ebben az időszakban – osztotta meg tapasztalatait Ónodi
Zoltán, megjegyezve: van hely,
de a komfortszint más, majd kifejtette: a koronavírus-járvány
óta nem szállíthatnak szállókra
– ahová negatív teszt nélkül nem
lehet bekerülni –, csak helyben
nyújthatnak segítséget.
– Oktalannak tűnhet, ám az
elnevezés okán jogos a kérdés:
mi történik egy nappali melegedőben nyáron? – vetettük fel.
– Jogos, az elnevezés már harminc éves. A nappali melegedőt látogató emberek szükségletei a melegedésen, vagyis a környezeti hatásoktól való védelmi

nem törvényi kötelezettségük, az
adományok – élelmiszer és ruha
– újraosztásával, amúgy alapfeladataik mellett. A hajléktalanok részére étkezés, tisztálkodási, mosási, pihenési lehetőség biztosításával, illetve minden olyan
tevékenységnek teret, lehetőséget adnak, amelyet az átlagemberek otthonukban végezhetnek,
de a hajléktalanoknak az utcán/
szállón/sufniban nincs rá lehetőségük. Így például a fürdéshez törölközőt, sampont, szappant, borotvát adnak.
– Minden nap 13 óráig lehet
leadni a mosatlant, névvel ellátva. A szennyest szociális munkás, vagy ha alkalmas embert találunk, akkor egy közfoglalkoztatott munkatársunk mos ki mosógéppel – árulta el Ónodi Zoltán.
Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki
hét hónapnál nem régebbi tüdőszűrő-igazolással rendelkezik, és
a házirendet elfogadja.

igényen jóval túlmutatnak. Most
már fontosabbnak látszik ennél,
hogy egyéb szolgáltatásokhoz
hozzájussanak, mint például adományokhoz, telefonálási lehetőséghez, internethez – magyarázta
az alapítvány elnöke, hozzáfűzve:
erre abból is lehet következtetni,
hogy igazán rossz időben alacsonyabb az intézmény látogatottsága, mint átlagos vagy jó időben.
Így kiegyenlített az év, mert
annak nagy részében olyasmivel foglalkoznak, ami egyébként

Végezetül lássuk a számokat! A
nappali melegedőben minden hétköznap 35 adag meleg ételt osztanak, a Baptista Szeretetszolgálattal
együttműködve, kihelyezett népkonyhaként. Tavaly az átlagforgalom naponta 89 fő volt. Másként kifejezve 22455 ellátást biztosítottak egész évben. Az ellátottak
28 százaléka nő, 82 százaléka férfi.
Korcsoportonkénti megosztás szerint nézve az 50 év körüli férfiak
látogatják leginkább a Kapitánypusztai Melegedőt.
D. A.

FOTÓK: HARANGI MIHÁLY

Noha évközben kevéssé, télvíz idején odafigyelünk hajléktalan
embertársainkra. Ki panaszkodva elhúzódik tőlük, ki megpróbál
segíteni rajtuk a maga módján. Pesterzsébet Önkormányzata a hajléktalan nappali ellátást a Keresztény Adventi Közösség Szociális Szolgálata Alapítvánnyal (KERAK) kötött szerződés keretében
biztosítja a Kapitánypusztai Melegedőben. A téli időszak és a járványhelyzet adta feladatokról Ónodi Zoltánnal, az alapítvány elnökével beszélgettünk.

INTERJÚ

„Engem a csend érdekel”

– Többen jelezték, hogy gyakorta látják Erzsébeten, a piacon, illetve a Vécsey lakótelepen…
– Ez azért lehet, mert itt lakom, közel a Vécseyhez.
– A járvány második hullámában online adták át a kitüntetést.
– Igen, online kaptam meg,
ami vicces. De ma sok az ilyen
vicces dolog.

– Egy világjárvány annyira
talán mégsem vicces.
– Dehogynem. Elmászkálunk
a Holdra, ahol lábnyomokat hagyunk, a Marsra olyan gépet küldünk, ami mintát vesz és kielemzi. És akkor jön egy kis vírus,
amivel szemben védtelenek vagyunk. Ilyen egyszerű az élet és
ilyen összetett.
– A viccet félretéve, ön éppen a veszélyeztetett korosztályba és csoportba tartozik.
– Ugyan, hagyjuk ezt a
korosztályosdit! Mindenki veszélyeztetett korosztály, aki megszületett. Ugyanis meg fog halni.

– Na de nem mindegy, hány
évesen, meg például egy ilyen
vírus miatt a 21. században.
– Mihez képest nem mindegy,
hány évesen? Mennyi ideig élt Al
Capone, és mennyi ideig Mozart,
vagy József Attila? A legvégén
persze már mindegy lesz.
– Azért ez nem tűnik igazságosnak…
– Mi az igazságos a világegyetemben? Talán a tömegvonzás. Megkérdezték
Stephen Hawkingot,
nem sokkal halála
előtt, mi volt a nagy
bumm előtt? Ő ezt
válaszolta: a nagy
bumm előtt nem volt
„mi volt?”. Az a baj,
hogy az ember véges,
és képtelen elképzelni a végtelent. Nézzük a sci-fi-ket. Képtelenek vagyunk elképzelni, hogy a
földönkívüli lényeknek ne legyenek végtagjaik, szemük, érzékszerveik, noha teljesen másképp is kinézhetnek, azonban
azt nem tudjuk elképzelni.
– Talán emiatt, a
másfajta gondolkodása miatt nem klasszikus színészkarrier az öné?
– Mi az a klasszikus színész
karrier?
– Az öné úgy indult. Sikeres
Ki mit tud szereplés 1968-ban,
ami után felvették a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára, amit
azonban nem fejezhetett be…
– Miért nem fejezhettem be?
– Tényleg, miért?
– Azért, mert más voltam.
– Nem pont azokat a tehetségeket kereste a főiskola, akik
másmilyenek?
– Nem, akkor még nem. Én
akkor is, most is mást gondolok

a színházról. Számomra az úgynevezett alternatív színjátszás az
igazi színház.
– Ilyenben is kezdte pályáját,
a 25. Színházban, ami a korszak
alternatív társulata volt.
– De csináltam színházat
Malgot Istvánnal (az Orfeo alapítójával – a szerk.),
vagy a Merlin Kommandót. De mi is
az alternatív? Ami
más. A világ pedig
nem szereti a mást.
A világ nem szerette Esterházy Pétert,
egészen addig, amíg
meg nem szokta.
Ahogy
Kazinczy
írta: „Berki szokottat imád. Nekem az
kecses a mi szokatlan; / A mit Berki
szeret, megavúlttá
válhat; az újért /
Hamvamat a maradék áldani fogja,
tudom.” A legjobb példa Vincent
van Gogh, aki életében egyetlen
egy festményét tudta eladni. Ráadásul azt is a testvére, Theo vette meg álnéven. Most pedig ki az
egyik legdrágább, legkeresettebb
festő? Vincent van Gogh.
– Miért van az, hogy minden
kérdésre képes idézeteket hozni
a magyar költészetből?
– Mert sokat olvastam. Megjegyeztem. Még jól működik az
agyam. Aztán majd lesz, amikor már nem, mert belemásznak
a kukacok. Pontosabban belülről kezdik felfalni a férgek. Mert
azok, ugye, nem kívülről jönnek,
a koporsót átrágva.
– Térjünk vissza az életbe, mint ön, egy meglehetősen
nehéz életszakaszát követően.
Ami lezárult, és most pazarul
alakít a József Attila Színházban. Mint Bereményi Eldorádójában, amit volt szerencsém
látni, és nagyon tetszett.
– Azért csinálom. Bár nem az
érdekel elsősorban, hogy mit szól
a közönség ahhoz, amit csinálok.
– Egy színészt nem érdekli?
– Gondoljunk van Gogh-ra…
– De ön színész, nem festő!

– És?
– A színészi munka egyik része a közönség reakciója, a tetszésnyilvánító taps például.
– Engem a csend érdekel. Tudok-e csöndet varázsolni. Vagy
mosolyt. De az előadás végi taps
nem érdekel. Miért kellene engem megdicsérni? Falra mászom
attól, hogy a koncertek végén,
éppen lecseng a zene, és a közönség máris tapsol, ahelyett,

FOTÓK: KÁLLAI-TÓTH ANETT, FORRÁS: JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ

Budapestért-díjjal tüntették ki november 17-én, a Főváros Napján
a közkedvelt színészt, Galkó Balázst. Mivel nem akartuk veszélyeztetni az egészségét, telefonon hívtuk. Csak beszélgetésünk végén
derült ki, hogy a színész mindvégig kertjében, a kerítésnek támasztott létra tetején állt, és nyírta az elburjánzott borostyánt.
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hogy gondolkodna kicsit. Vagy
az milyen, amikor megtapsolják
a karmestert, mert bejön a koncert elején. Az talán nem véletlen, hogy a liturgiák végén nincsen taps, sem a remekül sikerült
szentbeszédek után. Ebben az országban igazán még nem bukott
meg színház. Azért tartunk itt,
ahol tartunk, mert kérdezés nélkül elfogadunk mindent. Mint
Gregory Corso Bomba című versében írja, Juhász Ferenc fordításában: „Mert jaj élni nem tudok
egy világban amely mindent elfogad / A kisded rózsákat a pisilő
gyermeket a parkban a kamaszcsókot az ember-hús-sülést a villamosszékben”.
– Visszakanyarodva a színházhoz, éppen hogy elindult az
évad, és máris le kell állni.
– A focimeccsek nézését nem
állították le egy hónappal ezelőtt,
akkor lehet, hogy nem kellene a
színházakét leállítani most. De ez
már a hatalom hülyesége. Megjegyzem: a hatalom három szó:
hat a lom. Ha beírjuk a szövegszerkesztőbe így, és kérünk szinonimát, akkor azt kapjuk: működik
a silányság.
D. A.
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Zenei inspirációra született alkotások
Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész idén
ünnepli 75. születésnapját. Ebből az alkalomból nyílt meg november 18-án az Életmű – sorozat című kiállítása a Gaál Imre Galériában, amely a járványhelyzet alakulása miatt sajnos nem látogatható. A gazdag életmű anyagából válogatott izgalmas kiállítást, ha a
helyszínen nem is, de online változatban, a Pesterzsébeti Múzeum
facebook oldalán, illetve honlapján megtekinthetik az érdeklődők.
Budahelyi Tibor az az ausztriai Feldbachban született 1945ben. 1966 és 1982 között a Csepeli Képzőművészeti Szabadiskolában tanult, 1976-tól részt vett
a tokaji művésztelep munkájában, ahol 1983-ban és 1984-ben
Joláthy Attilával szita-kurzust vezetett. 1989-1991 között a királdi
Alkotótelep szobrász szekciójának vezetője volt; 1990-1993 között a győri Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium szervezésében vett részt. 1991-től a győ-

Ám a kortárs szövegek esetében leleményhez kellett fordulnia, például Weöres Sándor esetében két V rovást helyezett egymás mellé, nem lévén dupla V.
Az köztudott, hogy jobbról
balra írják, pontosabban róják a
szövegeket. Mohácsi Sándor Antal ehhez hozzátette: akár a többi
ősi nyelvben.
– Számtalan helyen szerepel
nyelvünkben a rovás szó: valakinek van a rovásán valami, másvalaki lerótta a tartozását. Ez
utóbbi azt jelentette, hogy volt
egy bot, amire felrótták az adósságát, és amikor azt kifizette, az
adott rovásokat lehántották –
mesélte a festőművész, megemlítve: a rovásírást például használták Mátyás király korában az
adó kirovásakor.
Ha már Mátyás, a 20. századi
hivatalos tudomány elutasította
a rovásírást, azt egyszerű hamisításnak titulálva, amit az igazságos uralkodó idejében kreáltak.
Ezen elmélet kihatott kora képzőművészetére is.
Furcsának tűnhet, mégis pontosan datált a rovásírás újrafelfedezése, ami 1902. szeptember 22én esett meg, amikor az erdélyi
Zilahon leleplezték Fadrusz János Tuhutum emlékművét. Ennek tetején turulmadár fészkelt,
oldalait pedig rovásírás díszítette.

A négyméteres obeliszk egészen
1968 nyaráig magasodott a városban, amikor az egyik nyári estén eltüntette a román hatóság.
Visszatérve a jelenbe, megjegyeztük: ritka manapság, hogy
képzőművész egyaránt alkosson
figuratív és nonfiguratív képeket,
jó ideje erősen megosztott már a
szakma.
– Én összevarrtam magam,
művelem mindkettőt, tudomásul véve, hogy ez némelyeknek
következetlenségnek hat, azonban engem kifejezetten irritál, ha
doktriner a művészet – fejtette ki
a mester, majd rámutatott: sok
művészeti író nyomás alatt tartja
elvárásaival az alkotókat.
– Ez alól azért tudom mentesíteni magamat, mert nem vagyok különösebben ismert – vallotta be, a folytatásban kifejtve:
számos jeles képzőművész alkot,
akik „nem ugyanazt az egy képet”
festették egész életükben.
– Barcsay Jenő figurális és
absztrakt képeket egyaránt a
legmagasabb színvonalon alkotott. A nemrégen elhunyt mesterem, Szabados Árpád pályája
alatt számtalan alkalommal váltott stílust.
Végül így sommázta gondolatmenetét:
– Az ember minden nap másként kel föl.
DIA

ri Nemzetközi Grafikai Biennálé
szervező bizottságának tagja.
1992 óta vesz részt a Szimpózium
Társaság, 1993-tól a bárdudvarnoki üvegművészeti szimpózium
munkájában. 1989 óta szabadfoglalkozású művész. Budapesten
él. A ’70-es évek második felében Csiky Tibor munkásságának
és egyéniségének hatására fordult a szobrászat felé. Munkásságában jelentős az éremművészeti tevékenysége, de objekteket,
objektfotókat is készít.

Rovásjelek a képzőművészetben
Mohácsi Sándor Antal neve nem ismeretlen Pesterzsébeten, hiszen tavaly 3. helyezést ért el az Önarckép Biennálén a Csiliben,
ahol kiállítása nyílt volna december 6-án. Noha a kiállítás elmarad,
a meghirdetett megnyitó apropóján beszélgettünk az alkotóval a figurális és a nonfiguratív művészetről, a rovásírásról, valamint az ősi
oghamikról.

A művész önmaga válogatta
tárlatán figurális és nonfiguratív
munkák egyaránt kiállításra kerültek volna a portrétól, a tájképen át, emellett külön csemegét
kínáltak volna rovásbotjai. A rovásírás nem kizárólag a botokon
jelenik meg, ugyanis festett képeket rovásszöveggel. A mester-

Konstruktivista szellemiségű,
geometrikus alapformákból szerkesztett kisplasztikákat, domborműveket, érmeket és monumentális térplasztikákat alkot.
A különböző fémekből – vas,
acél, bronz – és fából alakított

kompozícióit ipari, műszeripari
eljárásokkal munkálja meg. Műveinek jellegzetes vonása a ritmikus rend, az ismétlődés, visszatérő motívumai a fúrt lyukak, az
elemek csavarokkal való összefogása. Munkái közül számos zenei
inspirációra született, érmei nemegyszer hangszerekként is megszólaltathatók.
d.r.

rel beszélgetve megjegyeztük, hogy manapság
nem sokan olvassák a rovásjeleket.
– Ezért a közérthetőség kedvéért láthatók
majd a latinbetűs átiratok a botok mellett.
De honnan a vonzalom a rovásírás iránt,
ami művészetének egyik
felismerhető bélyegéül
szolgál?
– Manapság már lényegesen többen ismerik a rovásírást használó alkotásokat, mint két
évtizeddel ezelőtt, amikor megismerkedtem a rovásírással. Mindjárt megtetszett,
nem pusztán maga az alakja, hanem annak logikája – elevenítette fel a kezdeteket, majd elmagyarázta: minden hangot külön jelölnek, például a „cs” nem
„c” és „s”, hanem külön rovásbetű.
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Nyugodtan készülni az anyaságra
Sokaknak és sok szempontból nehéz a mostani időszak, az egészségügyben dolgozók megfeszített munkával harcolnak a koronavírus-járvánnyal, gyógyítják a fertőzötteket. De az élet még ilyen körülmények között sem áll meg: azok a családok, akik e kihívásokkal teli körülmények között várják a legifjabb családtagot, most is
részt tudnak venni a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségfejlesztési Irodájának „Baba érkezik” programjában.
– Közel 40 éve dolgozom a
kórház szülészet újszülött részlegén, és lassan 30 éve veszek részt
a szülésre, a kisbabás létre felkészítő kismama tanfolyamokon –
mondja Borcsik Istvánné Marika, az Újszülött Osztály gyermekápolója. – Lényegesnek tartom,
hogy az első pillanattól kezdve
segítsük a leendő édesanyákat,
a megszülető új családokat – teszi hozzá.
– Teljesen egyetértek Marikával, szerintem is nagyon fontos, hogy a leendő anyukák választ kapjanak a kérdéseikre,
megoszthassák velünk az aggodalmaikat – folytatja Juhász
Nóra, aki a SOTE Egészség-

tudományi Karának elvégzése
után 2018 óta dolgozik védőnőként a Szülészet-Nőgyógyászati
Osztályon. – A program több
részből áll, két különálló előadás formájában. Mindegyiket
havonta egyszer tartjuk meg. Az
egyik kifejezetten a szoptatásra
készít fel, a másik pedig az újszülöttek első napjairól, az ápolásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról ad átfogó
képet. Beszélünk az újszülött
osztály működéséről, a szükséges vizsgálatokról, szűrésekről,
a rooming-in fogalmáról, valamint az újszülöttek ellátásáról
az öltöztetéstől a köldökápoláson át a pelenkacseréig. A leg-

főbb célunk az anyák segítése abban, hogy magabiztosan
hangolódhassanak rá a babáikra. De ha valakiben a gyermek
születése után merülnek fel kérdések, akkor is tud csatlakozni
hozzánk, szívesen segítünk akár
szoptatás, akár a csecsemő ellátása kapcsán. Most, a járvány
miatt online formában tartjuk
meg az alkalmakat.
– Módosul-e a „tananyag” a
Covid-19 járvány miatt?
– A WHO ajánlásai alapján a járványhelyzetben különösen fontos a csecsemők anyatejes táplálása, még a Covid pozitív édesanyák esetében is. A fertőzött anyukák a szoptatással tehetik a legtöbbet újszülöttjük
egészségének védelméért és immunrendszerének kialakulásáért.
Ezen kívül beszélünk a helyes és
rendszeres kézmosásról, kézfertőtlenítésről és az általános higiénés szabályokról is, amelyek most
megkerülhetetlenek.

Hidegben is kell a folyadékutánpótlás
Aki azt gondolja, a folyadékveszteséget legnagyobb mértékben az izzadás okozza, ezért a téli hónapokban kevesebb folyadékkal is beérhetjük, téved. A hideg idő is fokozza a vízvesztés mértékét, ezért
ilyenkor is nagyon oda kell figyelni az utánpótlásra – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).
Bár az őszi-téli szezonban talán kevésbé érezzük, a hideg időjárás is fokozza a vízvesztés mértékét. Télen a belélegzett levegő
tipikusan alacsony, míg szervezetünk magas víztartalmú, a kilélegzett levegő páratartalma ezáltal
magasabb, ami megnövekedett

vízveszteséggel jár. Ez körülbelül 250-250 millilitert jelent naponta, de a ténylegesen elvesztett mennyiséget nagymértékben
befolyásolják a környezeti viszonyok is, így a levegő hőmérséklete, páratartalma, a szélsebesség,
valamint a fizikai aktivitás szintje.
A hideg, száraz levegő belélegzése körülbelül óránként 5
milliliterrel növelheti a légúti
vízvesztés mértékét. Ez önmagában nem
sok, de a hidegben végzett aktív testmozgás
(túrázás, síelés,

korcsolyázás) akár 3-9-szeresére is növelheti ezt a veszteséget.
Mindez azt jelenti, hogy a téli
időszakban is fontos a folyamatos
hidratálás.
A folyadékot egyrészt italok fogyasztásával (1,5-2 liter),
ételek víztartalmából (körülbelül fél liter), illetve a szervezet anyagcsere-folyamatai során
a hidrogéntartalmú anyagokból
(fehérjékből, zsírokból, szénhidrátokból) keletkező, úgynevezett
metabolikus víz formájában (körülbelül 2 deciliter) pótolhatjuk.
Az MDOSZ ajánlása szerint a
folyadékot alapvetően vízzel, ásványvízzel pótoljuk (fizikai aktivitás során ez utóbbiból válaszszunk magas magnéziumtartalmút). A borongós, hideg időben
jólesnek a különféle teák, amit
lehetőleg cukor nélkül igyunk.
Tehetünk bele gyümölcsdarabokat – citromot, narancsot,
fagyasztott bogyós gyümölcsöket –, de kísérletezhetünk fűsze-

– Milyen visszajelzések érkeztek az eddigi alkalmak után?
– Nagy boldogsággal tölt el
minket, hogy folyamatosan kapjuk a pozitív visszajelzéseket. Azt
tapasztaljuk, hogy a programot
elvégző kismamáink másoknál
nyugodtabban, magabiztosabban
tudnak megfelelni az anyai feladataiknak, kifejezetten ügyesek
a babák ellátásában, sikeresek a
szoptatás terén.
sz.
További információ, jelentkezés a
programra:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1 289 62 12
facebook.com/pesterzsebetiefi

resebb ízvilággal is. A gyömbér, a
citromfű, a kardamom, a menta
vagy a bazsalikom különlegesebbé teheti az ízt, ráadásul táplálkozás-élettani hatásuk is pozitív.
Szervezetünk hidratáltságáról, vagyis arról, hogy a bevitt
vízmennyiség mennyiben felel
meg a tényleges igényeinknek,
hétköznapi körülmények között
a szomjúságérzetünk, valamint
a vizeletünk színe és mennyisége alapján tájékozódhatunk, mivel mindkét tényező érzékenyen
mutatja a testtömeg 2 százalékát
meghaladó folyadékhiányt. A fokozott szomjúság, illetve a sötétebb színű, kevesebb mennyiségű
vizelet azt jelzi, hogy pótolnunk
kell a folyadékot. Ez pedig nagyon fontos, mivel a dehidratált
állapot növeli a vesekő előfordulási gyakoriságát, rontja a sebgyógyulást, növeli a kórházi tartózkodás és szövődmények kockázatát, gyakoribb húgyúti fertőzéssel párosul, de negatívan befolyásolja a keringési betegségek
halálozását, valamint a migrénes
fájdalmat is.
y.s.
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Pesterzsébeti helytörténeti érdekességek
Pesterzsébet, mint városnév
120 évvel ezelőtt nem létezett,
nem volt olyan magyar mondat,
amiben emlegették volna, pedig
háromszáz éve már folyamatosan lakták. Ez ellen semmi kifogása sem lehet annak az embernek, aki nem itt él. Viszont joggal kérdezheti az a polgár, aki
itt született ebben a kerületben,
hogy mi ez a talaj a lába alatt?
A mostani állapotához képest
legtöbbször egy lakatlan, gyéren lakott vidék volt a XIX. század elejéig. Miért? Erre csak egy
magyarázat létezik: a Duna! A
Duna mindent elsöprő áradása
ellen egy ilyen sík vidéken nincs
hová menekülni. Főleg a tavaszi áradások ellen, amikor jégtáblákat is sodort magával a folyam. Ennek a területnek az átlagos tengerszint feletti magassága

110-115 méter között van, amit
egy 10 méterrel emelkedő folyó
simán beterít és hónapokig belvízzel áztatja. Korábban a magasabb földhátakon elszórtan átmeneti vagy nyári szállásként használt fából épült hajlékok állhattak. Az őszi áradások kezdetével
elhagyták inkább ezt a területet
az emberek.
Pesterzsébet területén legelőször a korai bronzkorból a „harang alakú edények” kultúrájának
népe települt meg. Sajnos nincsenek írásos emlékeink a római kor
előtti és az azutáni 1000 éves időszakról sem, a terület a Pannóniát védő dunai védőrendszeren kívül esett. Régészeti ásatás során
néhány avar kori sírt tártak fel,
amiben az akkori temetkezési szokásoknak megfelelően a holttesteket magzatpózban helyezték el
pár használati eszközükkel.

Pesterzsébet kialakulása az 1870-es évekre dokumentálható (idén 150
éve). Ez valóban így volt!
Magyarország történelmében a legutolsó nagy földbirtokosok közé tartozó Kende Kanuth, Hitel
Márton, Török Flóris, Szabó József, Pap Lajos és Jókai Mór nagy szerepet játszottak végleges kialakulásában. Róluk majd később
teszünk még említést.
Ám a történet nem itt
az 1528-as Deák Lázár
kezdődött el, hanem az
nagy Magyarország-térkép
országalapítás ideje után,
amikor a Gubacs nevű
ófalut és javait Aba nembeli Pé- tek is utalnak. Később a prédium
ter ispán a Százdi apátságnak (földesúri gazdasági telep) egy
adományozta. Ez az okirat az része faluvá alakult a XII–XIII.
első írásos emlék a településről, században, saját templommal is
amire a Csepeli átjáró közelében rendelkezett.
Abai István
lévő Tatár-dombi régészeti lele-

Őszi bolgár ünnepségek
A magyar és a bolgár parlament 2016 szeptemberében október 19-ét a Magyar-Bolgár Barátság Napjává nyilvánította.
Október 19-ére esik Csodatévő Rilai Szent János ünnepnapja, aki az ortodox egyház szentje
és Bulgária védőszentje. A szenttel kapcsolatos egyik legendának magyar vonatkozása is van.
III. Béla magyar király 1183-ban
hadjáratot indított Bizánc ellen,
és sereggel tört be a bizánci uralom alatt álló bolgár területekre.
A hadjáratból hazafelé tartva a
magyarok magukkal vitték Rilai

Szent János ereklyéit, és Esztergomban elhelyezték el. A legenda szerint az érsek, Bánfi Lukács nem hitt a szent közbenjárásában, és többször is nyilvánosan megtagadta azt. Lukács nyelve egy alkalommal megdagadt,
hangja eltűnt, megnémult. Csak
miután bűnbánatot gyakorolt és
megérintette az ereklyét, nyerte vissza a hangját. Béla ez után
úgy döntött, hogy visszaszállíttatja az ereklyét Bulgáriába, ami
meg is történt 1194-ben. (Forrás:
Dr. habil. Cselényi István Gábor
(www.parochia.hu)).

A bolgár-magyar barátság napi ünnepség
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Az idei bolgár-magyar barátság napja alkalmából rendezett
ünnepségen Borisz nevrokopi
metropolita mellszobrát avatták fel.
Szaloniki Szent Demeter vértanú az ortodox egyház egyik legtiszteltebb szentje.
A bolgár tradicionális naptár szerint október 26-a Demeter napja. Szent Demeter napja mélyen beágyazódott a bolgár
tradícióba.
Fontos dátum a magyarországi
bolgárok naptárában, és az egyik
legfontosabb ünnepe is; a mun-

Szent Demeter napján

kavégzés időszakának végét jelzi és egyben az így szerzett haszon szétosztásának idejét is. Éppen ezért a Szétosztás napjának
is nevezik, amiről közös ünneppel emlékeznek meg.
A Demeter-nap eltelte után
a vendégmunkások készülődni kezdtek, hogy hazatérjenek
Bulgáriába. Szent Demeter napja a téli időszak kezdetét is jelenti. Ahogy a bolgár közmondás mondja: Szent Demeter hozza a telet, Szent György pedig a
nyarat.
s.z.
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GASZTRONÓMIA

Még lehet metszeni

Lázár Chef kedvenc receptjei

Amennyiben nem sikerült időben minden kerti
munkát elvégeznünk, a fagyok beálltáig még pótolhatjuk azokat.
Ezek közé tartozik a fák, cserjék téli metszése, amit
december elején még megtehetünk. Azért jó ez az időszak erre a feladatra, mert a csupasz ágakat könnyebb
alakítanunk, ráadásul könnyen megláthatjuk a beteg
részeket.
A cserjéket mindenképpen meg kell metszeni akkor, ha azt látjuk, az ágai megsárgultak és lefelé lógnak.
Bátran
vágjuk
vissza az ágakat,
ebben az időszakban – a csapadéknak köszönhetően – a növény
visszaszívja a nedveket és regenerálja magát, így
tavaszra egészségesen pompázhat.
A
sövényre
ugyanez igaz, ha megritkítjuk, metsszük az ágait, nem
kell aggódnunk a felkopaszodás miatt, ami tönkre is teheti eredeti – térhatároló, eltakaró – funkcióját.
Fontos az is, hogy a lehullott leveleket összegereblyézzük. Ha nincs kedvünk bezacskózni az avart, be is
áshatjuk a földbe, mert ott a levelek tavaszig elkorhadnak, talajjavító humusszá alakulnak.
Ha ősszel fiatal facsemetét vagy bokrot ültettünk,
azokat meg kell védeni a téli időjárási viszonyoktól. A
tövük körül halmozzunk fel fűkaszálékot és falevelet,
azokat pedig takarjuk le egy-két lapát komposzttal vagy
sima földdel.
Ha mindezt megtettük, elkezdhetünk gondolatban
kertészkedni, eltervezni, jövő tavasszal milyenné szeretnénk alakítani kertünket, milyen új növényeket, virágokat telepítünk bele.
d.e.

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.
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Gyömbéres, mézes lazacderék
baconos brokkolival

Hozzávalók: 1 darab lazacfilé bőrrel, 15 dkg bacon
nagy kockákra vágva, 45 dkg brokkoli, 1 evőkanál
akácméz, 5 evőkanál olívaolaj, 1 darab citrom leve, 5
dkg gyömbér, 10 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál só.
Elkészítés: Először is ellenőrizzük a lazacot, hogy valóban szálkamentes-e. Ezt úgy
tudjuk a legegyszerűbben megtenni, hogy a mutató- és a középső ujjunkat összefogjuk, és a halfilé közepe mentén haladva, kicsit lenyomva, összefogott ujjainkkal végigsimítjuk a halat. Ha akad benne még szálka, azt meg fogjuk érezni. Ezután körülbelül fél centi távolságra egymástól, kereszt irányban, bőréig bevágjuk a halat.
Ügyeljünk arra, hogy nehogy átvágjuk a hal bőrét, mert akkor nem tudjuk egészben megsütni. A vágások helyére vékonyra szeletelt, tisztított fokhagymaszeleteket
helyezzünk úgy, hogy közben félig fedjék egymást. Ügyeljünk arra is, hogy ne vágjunk a fokhagymából túl vastag szeleteket, mert akkor a viszonylag rövid sütési idő
alatt nem lesz elég idő a fokhagyma erőteljes ízének tompulására, és így nagyon könnyen elronthatjuk ezt a nagyszerű ételt. Miután minden vágásba behelyeztük a fokhagymaszeleteket, tegyük
a halat sütőtepsire. Mivel a lazac elég zsíros hal,
a sütés előtt nem kell meglocsolnunk semmilyen
zsiradékkal. Sóval hintsük meg, és 180 °C-on, alsó-felső sütési módon, 15 percig süssük. Közben a
gyömbért tisztítsuk meg, reszeljük le, és keverjük
össze az akácmézzel, az olívaolajjal és a citromlével. A halat közvetlenül a sütőből kivéve locsoljuk meg az öntettel. Forrón, pirított bacon kockákkal és párolt brokkolival tálaljuk.

A JÁNLÓ

Dilemma
A címben szereplő cím B. A. Paris legújabb regényének, amit thrillerként népszerűsítenek. Manapság nagyon bejön nekem a pszichothriller, olyannyira, hogy falom a műfajban fellelhető könyveket. B.
A. Parist is olvastam már, így örültem,
amikor ráleltem az új regényére.
Hát, korai és hiába volt az öröm. Pedig tényleg kitartottam, oldalról oldalra vártam, mikor fordul pszichothrillerbe
a sztori. A sztori, ami egyébként alapvetően nem rossz, az pedig, hogy egy ilyen
helyzetben mit kéne tenni, mi volna a legjobb, sokunkban, megkockáztatom, a legtöbbünkben felmerülne.
Az író megpróbálja ugyan csavarni
a sztorit azzal, hogy van egy dolog, amit
az anya tud, és van egy, amit az apa sejt.
Mindketten vívódnak, hogy mi legyen,
főleg akkor, azon a napon, amire a fele-

ség idestova 20 éve
várt, nevezetesen a
40. születésnapja alkalmából szervezett partin,
amire vagy százan kaptak
meghívást.
Mindketten érzik, ha fény derül a tudásukra/sejtésükre, a bulinak lőttek, és ezt igazából
egyikük sem akarja. Aztán nagyjából enynyi az egész feszültség a regényben, azon
túl, hogy ami végül valójában megtörtént,
tragikus, és egyetlen családnak sem volna
szabad ilyet megélnie.
y.s.
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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
info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324

Gaál Imre Galéria

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031

Köztes-Képek
Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, Érdemes Művész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria | 2020. november 11. – 2021. január 9. között.
Életmű-sorozat
Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria | 2020. november 18. – 2021. január 9. között.
Szocreál plakátok
Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum | 2020. október 7. – 2021. március 27. között.

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

Gaál Imre Galéria

• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

A jelen helyzetben kiállításaink online verzióban tekinthetők meg honlapunkon.
A Pesterzsébeti Múzeum, a Gaál Imre Galéria és a Rátkay – Átlók Galéria
2020. november 11-től zárva tartanak.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ.
KÖNYVTÁRA
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly

Tisztelt Olvasóink!
A koronavírus-járvány második hulláma
miatt, a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
alapján, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtára és tagkönyvtárai
2020. november 11-től visszavonásig
nem fogadnak olvasókat.
A könyvtári tagságok, olvasójegyek, illetve a
kikölcsönzött könyvek és egyéb
dokumentumok lejárati idejét a könyvtár
automatikusan meghosszabbítja.
A szolgáltatások felfüggesztésének idejére
késedelmi díjat nem számolunk fel.
Távszolgáltatásaink a http://www.fszek.hu/
honlapon keresztül továbbra is használhatók.
Köszönjük megértésüket!
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FSZEK XX/4. SZ. FIÓKKÖNYVTÁR
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu

Tisztelt Olvasóink!
A koronavírus-járvány második hulláma miatt, a 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet alapján, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtára és tagkönyvtárai
2020. november 11-től visszavonásig nem fogadnak olvasókat.
A könyvtári tagságok, olvasójegyek, illetve a kikölcsönzött
könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét a könyvtár
automatikusan meghosszabbítja.
A szolgáltatások felfüggesztésének idejére
késedelmi díjat nem számolunk fel.
Távszolgáltatásaink a http://www.fszek.hu/honlapon
keresztül továbbra is használhatók.
Köszönjük megértésüket!
Vigyázzanak magukra!
Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni választókörzet
képviselőjéhez forduljanak bizalommal, amennyiben
megoldást keresnek felmerülő problémákra körzetükben.
Hívható a +36 30 505 1843 telefonszámon.
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Vigyázzunk
a karácsonyi forgatagban!
A közelgő ünnepek miatt emberek sokasága keresi fel a nagyáruházakat, a
kirakodó vásárokat. A forgatag aktivizálja az elkövetőket, akik figyelme főként a pénztárcák vagy annak látszó tárgyak felé irányul, kihasználván azt,
hogy a vásárlás lázában kevésbé ügyelünk értékeinkre – hívja fel a figyelmet
évről évre a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A trükkös lopások elkövetői karácsonyi időszakban sem pihennek, álcaként
utazó árusoknak, házalóknak, segélyosztónak kiadva magukat kopogtatnak
az idősek lakásának
ajtaján. Éppen ezért
nagyon
fontos,
hogy ne engedjük
be lakásunkba idegen személyeket.
Vásárlásnál mindig nézzük át a viszszakapott összeget, bankjegyeket.
Az elhasználódott
bankjegyek mellett
ugyanis a hamisítottak is gondot okozhatnak. Figyeljünk rá, ha esetleg a megszokottól eltérő tapintású pénzjegyet kapnánk vissza.
A zseblopások megelőzése érdekében ügyeljünk arra, hogy az utcán a táskáink zárva legyenek, és ne tartsunk magunknál sok készpénzt, ha pedig
mégis, akkor az több zsebben legyen.
A karácsony előtti hetekben, a családi, ünnepi bevásárlások idején az autóforgalom is többszörösére növekszik. A sok őrizetlenül hagyott autó megkönnyíti az elkövetők dolgát. A gépkocsiban ne hagyjunk semmit látható
helyen. A vásárolt áru gépkocsiba történő bepakolásánál ügylejünk értékeinkre, ne hagyjuk azokat őrizetlenül.
A nagyobb bevásárlóközpontoknál – ahol több különálló épületben vannak
az üzletek – ha a már a megvett ajándékokat, egyéb árukat betesszük autónkba, de még más üzletbe is vissza szeretnénk menni, soha ne hagyjuk
őrizetlenül járművünket. A tele csomagtartós autókat gyorsan kiszemelik a
bűnelkövetők, akár követhetik is a következő áruházig.
s.

A magas vérnyomás ellen
A vérnyomást alapvetően kevesebb
sóbevitellel, nagyobb fizikai aktivitással, valamint a testtömegindex csökkentésével lehet kordában tartani.
A felsoroltak közül talán az első a
legfontosabb. Míg hazánkban sokan napi 9-12 gramm sót fogyasztanak, az ajánlott mennyiség ennek
harmada, negyede, azaz 3-4 gramm.
A sófogyasztás csökkentésével több
mint 6 ponttal csökkenthetjük vérnyomásunkat.
A sportolás rugalmassá teszi az artériákat, amelynek szintén vérnyomáscsökkentő hatása van. Bár sokan talán nem gondolnák, már a mindennapok során végzett házimunkával
– a bevásárlással, a takarítással, az
ablakpucolással –, illetve szokása-

ink megváltoztatásával – például ha
többet gyalogolunk, vagy a lift helyett a lépcsőt választjuk – is teszünk
egészségünkért.
Ezeknél azonban hatékonyabb a rendszeres, legalább hetente 2-szer vég-
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Csak mértékkel
Az év végi ünnepek közeledtével, akár karácsonyi bulikon, akár családi körben, de
pláne szilveszterkor általában
alkohol is kerül az asztalra.
Ezzel alapvetően semmi baj
nincs, ha ügyelünk a mértékletességre, ha nem hergeljük egymást az ivásra, és legfőképpen ha nem keverjük a különböző fajtákat.
A gond az, hogy ilyenkor sokan nehezen tudnak megállni egy pohárnál, így
másnap jön a macskajaj, főleg azoknál, akik szervezete nincs hozzászokva
a méreghez. Igen, méreghez, hiszen mind az alkoholban lévő etanol, mind
bomlástermékei, az acetaldehid és az ecetsav azok.
Ezzel együtt a másnaposságnak mégis főleg emésztőrendszeri okai vannak, émelygést és hányingert az alkoholnak közvetlenül gyomorra gyakorolt hatása miatt érzünk.
Mit tehetünk, ha elér minket a macskajaj? Először is igyunk sok folyadékot. A legjobb a víz, mert az felhígítja a szervezetben felhalmozódott toxikus
anyagokat, de akinek bírja a gyomra, nyugodtan próbálkozhat gyümölcslével vagy üdítővel, mivel a cukrok is segítenek az alkohol feldolgozásában,
és a vércukorszintet is helyrerakják. Ha lehet, kerüljük a fájdalomcsillapító
bevételét, hiszen a májnak éppen elég dolga van ilyenkor, ne terheljük mg
a gyógyszer feldolgozásával is.
A másnaposságon és a fejfájáson enyhít a könnyű fizikai mozgás és a friss
levegő, ezért vegyünk erőt magunkon, és induljunk el egy legalább fél órás
tempós sétára. Ha ez megvolt, jöhet a jól megérdemelt pihenés az elsötétített szobában, hiszen az alvás gyógyító ereje ilyenkor is megmutatkozik.
D.R.

zett, és legalább 30 perces testmozgás. Ez – a háziorvossal való megbeszélés alapján – lehet akár otthon
végzett súlyzózás, ami erősíti a szívet
és csökkenti a vérnyomást. Aki nem
szeret zárt helyiségben izzadni, választhatja akár a tempós sétát. A kissé
emelkedő pulzusszám és az enyhe izzadás ugyanis a szakemberek szerint
segíti a gyógyszerek hatását.

A magas vérnyomásúaknak azonban
nagyon fontos a belemelegítés és a
fokozatos terhelés betartása, csakúgy, mint a pulzusszámmérő használata, ezen a kívánt pulzust szintén
az orvossal való konzultáció szerint
kell beállítani.
Mindezek mellett az alkoholfogyasztás visszaszorítása is kedvezően hat
a vérnyomásra. Kutatások támasztják
alá, hogy azoknak, akik hetente 20-30
egység italt fogyasztottak, 4 ponttal
csökkent a vérnyomásuk, amikor ezt
a mennyiséget 7-14 közé redukálták.
Végezetül még egy jó tanács: a rendszeres mozgás mellett a szív- és érrendszeri betegségek elkerülésében,
illetve kordában tartásában nagy szerepe van az egészséges táplálkozásnak, azaz a zsírban és cukorban szegény, rostban gazdag táplálkozásnak,
a megfelelő fehérjefogyasztásnak.

y.a.
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Két győzelem, két vereség

Mester Milán ötödik lett
Az ESMTK Birkózó Szakosztálya a junior vb-bronzérmes Mester
Milán révén képviseltette magát a 2020. évi felnőtt szabadfogású
Ziólkowski-emlékversenyen, Varsóban, amit november első hétvégéjén rendeztek meg.

Az LU12-es gyermekbajnokság IX. csoportjában szereplő ESMTK
lány kézilabdacsapat október utolsó hétvégéjén két-két mérkőzésen
lépett pályára, és négy pontot szerzett.
A 2009-es és 2010-es születésű erzsébeti lányok az első nap a
Kistarcsai Városi Sportközpontban a Malév SC ellen nagyarányú
győzelmet arattak, a félidei 16:2 után 33:5-re győztek. A második
meccs sajnos nem így alakult, a Kispest NKK 25:3-ra győzte le a piros-fehéreket.
A második körban, a Soroksári Sportcsarnokban először a Hort SE
várt a lányokra. A fizikálisan erősebb ellenféltől 20:10-re kaptak ki a
pesterzsébeti lányok. Ezt követően ismét a Malév SC-vel csaptak öszsze, akiket ismét megvertek, ezúttal 20:12 lett a végeredmény.
S.
Az ESMTK Kézilabda Szakosztálya várja azoknak a 2005 és 2010
között született lányok jelentkezését, akik szeretnének kézilabdázni. Edzések hétfőn 16-tól 17.30-ig az Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskolában, szerdán és pénteken ugyanebben az
időpontban a Kruj Iván Sportcsarnokban. További információk a
06 70 453 70 25-ös számon Martinkó Máriától kérhetők.

Mégis folytatódhat a bajnokság
A november 11-én megjelent új kormányrendelet megjelenése előtti napon a Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy félbeszakítja az NB III bajnokságot. Az aznap éjjel nyilvánosságra hozott
szabályozás azonban mégis lehetőséget adott a folytatásra, igaz, szigorúbb feltételekkel, így többek között a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött játszhatók.
Az ESMTK NB III-as felnőtt
labdarúgó csapatának októberi
mérlege három döntetlen és egy
győzelem. Ez utóbbi azért is kiemelendő, mert a piros-fehéreknek 67 nap után sikerült újra hazai győzelmet aratniuk október
18-án Kozármislény ellen, azt
megelőzően a bajnokság elején,

augusztus 12-én nyertek itthon
utoljára.
Ezzel, úgy néz ki, megtört a
jég, ugyanis két héttel később,
november első vasárnapján ismét
hazai győzelemmel zárult az aktuális forduló. Az ESMTK a Paks
FC II-t látta vendégül, amelyet a
sok hiba ellenére sikerült 3:1-re

Ötnapos nemzetközi megmérettetéssel szakította meg a koronavírus-járvány okozta versenymentes időszakot a Lengyel Birkózó Szövetség.
Az ESMTK Birkózó Szakosztálya a felnőtt szabadfogású férfi
Ziólkowski-emlékversenyen
volt érdekelt, méghozzá a 79 kilogrammos súlycsoportban, ahol
Mester Milánért szoríthattunk.
Milán jól kezdte a rangos nemzetközi versenyt, hiszen az első
fordulóban mindjárt legyőzte a
felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes, kadet Európa-bajnok török
Batuhan Demircint. A mérkőzést
Milán magabiztosan birkózta végig, ami a 6-0-ás végeredményben
is látszik.
A második fordulóban a lett
Alans Amirovs következett, aki
az első fordulóban moldovait múlt felül pontozással. Mester
Milán jóval nagyobb csatára késztette riválisát, ám sajnos legyőzni
legyőznie. A hazai csapat szereplését nehezítette, hogy eltiltások,
illetve sérülések miatt több kulcsjátékos nem léphetett pályára. A
november 3-ai meccsen Turi Zoltán vezetőedző kénytelen volt a
csapatot két utánpótlásból érkezett két fiatallal, a 18 éves Korcsok Ádámmal és a 16 esztendős
Rigó Ferenccel feltölteni.
Rá egy hétre a csepeli stadionban játszott a Liza az Újpest II ellen. Bár a piros-fehérek csaknem
végig jobban és
veszélyesebben
játszottak, és kétszer is vezettek,
ez mégsem volt
elegendő a győzelemhez. A mérkőzés 3:3-as döntetlennel zárult,
úgy, hogy a játékvezető két, igencsak megkérdőjelezhető tizenegyes ítélt a liláknak, az utolsót

nem tudta őt, 4-3-as lett végeredmény született.
Milán a bronzcsatában egy
újabb török versenyzővel nézett
farkasszemet. Ramazan Sari két
éve junior Európa-bajnok lett, valamint az U23-as korosztályban
is büszkélkedhet világ- és Európa-bajnoki érmekkel. A mérkőzés
igencsak szorosra sikerült, végül
azonban 4-1 arányú török győzelem született, így Mester az ötödik
helyen zárt Lengyelországban.
s.
ráadásul a 90. percben, miközben
3 sárga lapot is kiosztott a pesterzsébetiek között.
Az ESMTK az első zárt kapus
mérkőzését november 15-én játszotta, a sereghajtó Majosi SE-t
fogadta az Ady Endre utcában.
A meccs papírforma szerint zárult, a piros-fehérek, végig uralva
a meccset, 2:0-ára győztek. A 18.
forduló után a pesterzsébeti csapat az 5. helyen áll a tabellán.
s.z.
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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
KERESEK
HASZNÁLT
Zepter
Bioptron Lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

FAVÁGÁSSAL, ALPIN favágással, telekrendezéssel, kertészettel, kertépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 0670-617-7940

galmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44

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

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

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

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

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

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 0620/264 77 52

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 061/260 70 90,
0630/296 55 90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu

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

CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolatjavítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 0670/541 90 22

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, for-

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

EGÉSZSÉG

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10

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

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

INGATLAN

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47

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

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

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

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. december 17-én
jelenik meg, hirdetésfelvétel december 1. 12 óráig
kizárólag e-mail-ben: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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