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Városházi napló
A koronavírus járvány miatt ismételten elrendelt veszélyhelyzet
nem ad lehetőséget képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására. A döntéshozás hatásköre és joga ebben a különleges jogrendi helyzetben a polgármesteré, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt előírásokra. Szabados Ákos polgármester – a tavaszi veszélyhelyzeti eljárással egyezően – a döntések meghozatala előtt kikérte a frakcióvezetők és a frakción kívüli képviselők véleményét. Az ilyen formán megvalósuló széleskörű egyeztetést követően többek között
az alábbi döntések születtek.
Az elfogadott 2021. évi képviselő-testületi munkaterv szerint január 21-én, február 25én, április 1-jén, május 6-án, június 10-én, július 15-én, szeptember 23-án, október 28-án,
valamint december 2-án lesznek testületi ülések. A közmeghallgatást 2021. szeptember
23-án 17 órakor tartják, a dísz-

ülést pedig november 18-án 18
órakor.
***
2021. január 1-jétől az eddigi 48 ezer forintról 55 ezer forintra nő a köztisztviselők illetményalapja. A döntés hátterében egyrészt az áll, hogy a jelenlegi öszszeg 2019. január 1-je óta nem
változott, másrészt a 23 fővárosi

Karácsonyi köszöntő
Idén az adventi készülődés
napjaiban sokunk gondolatai
forognak a korlátozások között
megtartott ünnepről, megváltozott életünkről és szeretteink
távolmaradásáról. Úgy érezhetjük, egyedül maradtunk, a megszokott találkozások hiánya mélyen megérinti a lelkünket. A velünk és a körülöttünk történő
események nehezebben engedik
meg számunkra, hogy kiteljesedjen bennünk a karácsony üzenete és az ünnepek hangulata, pedig a szeretet fénye ugyanúgy ott
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van mindannyiunk szívében. A
nagyobb közösségeink adta érzelmi biztonság nem veszett el a változások sodrásában, még akkor
sem, ha közben a biztonságosabb
online térbe költöztünk sokan.
A tartozni valahová érzése a
lelkünk szeretetét táplálja akkor
is, amikor nem látjuk magunk
előtt mindazokat, akikkel egynek
valljuk magunkat. Persze nehéz
mindig ugyanúgy, ugyanazzal az
erővel hinni abban, hogy a gondterhelt napok majd újra jóra fordulnak, és legalább ennyire ne-
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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 2021. január 7-én
17 órakor kezdődik.
kerület közül csak két kerületben
(az egyik Pesterzsébet) van 50
ezer forint alatt az illetményalap.
***
Szándéknyilatkozatot ír alá
Szabados Ákos pesterzsébeti polgármester és Bese Ferenc,
Soroksár polgármestere az illegális szemetelők elleni közös
fellépésről. A dokumentumban
rögzítik, hogy az illegális hulladéklerakás megakadályozásával
kapcsolatos tevékenységek öszszehangolása közös érdek, amely
érdemben segítheti a tiszta, élhető környezet védelmét, a természet megóvását.
A szándéknyilatkozatban foglaltak szerint a helyi környezet- és természetvédelem, valamint a környezet-egészségügy
közfeladatok ellátási színvonalának emelése, valamint az illegális
hulladéklerakás megakadályozása érdekében a hatékony önkormányzati fellépéssel kapcsolatos
javaslatokat, megállapodás-ter-

vezeteket azok megfogalmazását
követően a polgármester a képviselő-testület soron következő
ülése elé terjeszti.
***
Megadta az önkormányzat
a tulajdonosi hozzájárulást az
ESMTK Zodony utcai sporttelepén TAO pénzből megvalósítandó öltözőfelújítási, napelem/napkollektor beruházási, pályavilágítási, valamint korlátépítési munkák elvégzésére.
***
Pesterzsébet Önkormányzata
15 millió 500 ezer forint támogatást nyújt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak ultrahang készülék
és defibrillátor beszerzésére. A
támogatás biztosításának feltétele, hogy az eszközök a járványveszély elmúltával a többségében
pesterzsébeti lakosokat ellátó
III. Belgyógyászati Osztályon, illetve az Intenzív betegellátásban
kerüljenek felhasználásra.
Sz. A.

héz egy újabb nagy levegőt venni és menni tovább a remény útján. Pedig a karácsony pont annak az új reménynek adhat keretet az adventi várakozás beteljesüléseként, amely a szeretet mindenekfelettiségét
hirdeti a világban.
Hiszem, hogy karácsony
napján képesek vagyunk
meglátni magunkban és másokban is a szeretetet, és azt
is hiszem, hogy ez a szeretet
az alapja annak az összetartozásnak, amely közösen átsegít minket minden bajon
és nélkülözésen.
Mindenkinek a saját hite
és a Jóisten segítsége kell ahhoz, hogy együtt, egymást támogatva úrrá legyünk félelmeinken és szorongásainkon.

Ha el tudjuk fogadni, hogy
idén más lesz az ünnepünk és
más lesz a szentesténk, akkor jóval könnyebb lesz megtalálni magunkban azokat az érzéseket is,
amelyek ünnepi hangulatot hoznak a házunkba.
Tudom, hogy mindannyiunknak hiányoznak a közös élmények és a találkozások, de azt
is tudom, hogy hamarosan újra
együtt lehetünk majd szeretteinkkel, és ez megnyugvással tölt
el. Azt kívánom, hogy legyen
mindenkinek reménnyel és szeretettel teljes az ünnepe, hozzon
boldog pillanatokat a karácsony
és az előttünk álló új év.
Áldott, békés karácsonyt!
Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere
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A bűnbánattal kapcsolataink gyógyulnak
szakban élünk, ahogy a Szentírás fogalmaz, van egyfajta sötétség, ami ráborul a világra, azért
gondoljunk arra, hogy okunk is
van a reményre. Az első adven-

– Az adventi koszorú első
gyertyáját gyújtjuk meg ma. A
szó, hogy első, nagyon reményt
keltő. Többet jelent, mint az egyszeri. A koldusok vannak olyan
helyzetben, hogy egyszer valakitől kapnak adományt, és ott
vége is a történetnek, nem tudják, hogy mi lesz legközelebb. De
akik az „első” szóban élnek, akiket az első hatások érnek, azok
tudják, hogy jön még folytatás.
Az első hír, amikor befekszünk a
kórházba, és úgy jön a nővér a lelettel, hogy ez már jobbat mutat,
mint korábban, az egy jó hír. Persze tudjuk, hogy még benn kell
maradnunk a kórházban, be kell
tartani az orvosi utasításokat,
mégis, az első jó változások beálltak a szervezetünkben, elkezdtünk gyógyulni – fogalmazott Katona Béla.
További példának hozta fel
az első gyermek érkezését a csa-

ti gyertyáról jusson eszünkbe a
bűnbánat is, legyen az úgy számunkra az első reményt keltő lépések szimbóluma, mint ahogy
tudjuk, ha megtesszük az első
lépést, amit majd idővel a többi követ, akkor valami jó fog kibontakozni. Ha a bűnbánat az
első lépés, akkor a kapcsolataink
gyógyulnak. A bűnbánat első lé-

ládba, aki gyökeresen megváltoztatja életünket, az első fizetésünket, ami jövőnk és egzisztenciánk építésére ad lehetőséget. – Gondoljunk minderre,
amikor az első gyertyát gyújtjuk
meg, ami szimbóluma az első lépéseknek – mondta a lelkipásztor, majd áttért a kapcsolatokra.
– Miközben eléggé aggódó idő-

Ingatlanok előtti
közterületek gondozása
Felhívjuk a kerületben élő lakosok figyelmét, hogy a közösségi együttélést szabályzó rendeletek
mind a kertes házas övezetek ingatlantulajdonosaira, mind a társasházakra vonatkozó feladatokat, kötelezettségeket fogalmaznak meg.
Az ingatlanhasználóknak és a
társasházaknak gondoskodniuk
kell az ingatlanon belüli és az ingatlan előtti terület úttestig terjedő részének (járda és zöld sáv,
vagy burkolt padka) gondozásáról.
Az ingatlan előtti terület tisztántartása magában foglalja a te-

rületen található szemét összeszedését, a járda rendszeres söprését,
a zöldsávban lévő cserjék, sövények metszését és gondozását,
őszi időszakban az avar eltávolítását (társasházak esetében is!).
A zöldterületek kaszálása folyamatos figyelmet igényel,
ahogyan a téli hóeltakarítás,
síkosságmentesítés is kiemelkedően fontos feladat.
A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell továbbá az ingatlanról a közterületre benyúló, gyalogosközlekedést akadályozó vagy
zavaró faágak, gallyak visszametszéséről.
Tájékoztatjuk az ingatlanok
tulajdonosait, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása esetén
Pesterzsébet Önkormányzata hatósági eljárást indíthat, mely során közigazgatási bírság kiszabására is sor kerülhet.
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A hagyományos adventi gyertyagyújtást a járványra való tekintettel idén csak az interneten követhették, követhetik nyomon az itt
élők. A kerület adventi koszorújának első gyertyáját Katona Béla,
a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lelkipásztora gyújtotta meg
november utolsó vasárnapján.

pése után az ember Istennel való
kapcsolata nagyon kiteljesedhet,
de családon belül, a házasságokban, a szülő-gyermek kapcsolatban, szomszédi viszonyban egyaránt értelmezhető első lépésként egyfajta alázat, magunkba
szállás és bűnbánat.
Katona Béla végül Ézsaiás
próféta könyvéből idézett: – „A
sötétben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyog
fel.”, majd így folytatta: – Ettől
kezdve kezdte Jézus prédikálni:
„Térjetek meg, mert elkövetkezett a mennyek országa”. Ez volt
Jézus első üzenete, ez volt az emberiség első nagy reménye, és talán most, ebben a furcsa világban ez lehet az első és a legfontosabb, amit tennünk kell. Egy kicsit szálljunk magunkba, tegyük
mérlegre emberi kapcsolatainkat és az Istennel való kapcsolatunkat. Legyen olyan első lépés
a bűnbánatunk, amit követ még
számtalan másik szép, hogy kapcsolataink és az öröm kiteljesedjen az életünkben.
y.s.

Elhunyt Pintér Gyula (1936-2020)

Már a szülei is Pesterzsébetiek
voltak, és ő is itt született.
Lokálpatriótaként
segítette a kerület szociális intézményeit, a rászorulókat. Támogatta a Pestszenterzsébeti Főplébánia
előtt álló Szent Erzsébet szobor, a
templomban látható életnagyságú
Mindszenty József bíboros szobor
elkészítését, a Kosutiban álló szö-

kőkút építését. Nemzeti gondolkodása és Istenbe vetett hite segítette a vitézi és lovagi ranghoz. A vitézi rend tagja volt és lovagi rangot is
kapott. 2003-ban Pesterzsébet Önkormányzata a Pesterzsébet Mecénása kitüntető címet adományozta számára.
Nyugodjék békében, emlékét
megőrizzük!
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Online adták át a kitüntető címeket
Pesterzsébet vezetése minden évben kitüntető címeket adományoz
azoknak, akik kiemelkedően hozzájárultak a Pesterzsébeten élők
életminőségének javításához, a kerületi intézmények és társadalmi
szervezetek fejlődéséhez. Talán már említenünk sem kell, annyira
természetessé vált, hogy a járvány miatt a Pesterzsébet Gyermekeiért, a Pesterzsébet Egészségügyéért, a Pesterzsébet Szociális Munkáért, a Pesterzsébet Közbiztonságáért, a Pesterzsébet Sportjáért kitüntetések, valamint a Polgármesteri Dicsérő Oklevél átadására is
csak online keretek között kerülhetett sor.
– A pandémia miatt elmaradt a képviselő-testület szokásos díszülése, amelyen Pesterzsébet Önkormányzata kitüntető címeket adományoz azoknak, akik példaértékű munkájukkal hozzájárulnak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez, kérem Önöket, hogy
tisztelettel fogadják mindazokat, akiket az Önök javaslata alapján a
képviselő-testülete elismerésben részesít. Ők kiemelkedő munkájukkal, az elmúlt években Pesterzsébetért tanúsított önzetlen magatartásukkal érdemelték ki a lakosság többségétől az elismeréseket – mondta az online átadón Szabados Ákos.
A polgármester további sok sikert és legfőképpen jó egészséget kívánt további munkájukhoz, majd reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező években, hasonló helyzetbe nem kerülve, lehetőség lesz újra
személyesen, egy kézszorítás kíséretében átadni a kitüntető címeket.

Pesterzsébet Gyermekeiért 2020
Őrfi Krisztina, a Hajós Alfréd Általános Iskola intézményvezetőjét
az idei tanévben 5. alkalommal választottak újra az iskola élére. Rendkívüli gyermekszeretete, empátiája vitathatatlan.
Magatartásával, munkabírásával példát mutat pedagógustársainak. Nyitott az újításokra, szívesen fogadja kollégái észrevételeit, javaslatait, melyeket vezetői munkájában kamatoztat.
Nagy szerepet vállal az iskola életének kialakításában, fejlesztésében. Kiemelkedően tevékenykedik különböző pályázatok előkészítésében és megvalósításában.
Támogatja és szervezi a különböző iskolán kívüli programokat, táborokat, melyek a gyermekek hasznos időtöltéséhez, testi, lelki egészségük fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulnak.
Évek óta részt vesz a Magyar Olimpiai Akadémia munkájában. A
sport mellett nagy jelentőséget tulajdonít hagyományaink megőrzésének, a különböző nevelési-oktatási területek fejlesztésének.

Pesterzsébet Egészségügyéért 2020
Dr. Hollósi László, a Bácska téri felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosa 1968-ban diplomázott általános orvosként a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1974-ben üzemorvostanból tett szakvizsgát,
majd 1984-ben belgyógyászatból, 2009-ben pedig háziorvostanból.
2018-ban címzetes főorvosi címet kapott. 1985-ben került a Bácska téri rendelőbe, ahol 1994-től privatizált orvosként dolgozik a mai
napig. Munkássága példamutató, a magas szintű betegellátás mel-
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lett emberségével is segíti betegei gyógyulását, akikkel személyes kapcsolata van, szeretik, tisztelik, ragaszkodnak hozzá, szívesen fogadják tanácsait.

Pesterzsébet Szociális
Munkáért 2020
Hoffmann Ferencné Antónia a Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője. A csoportjába
járó gyermekekkel türelmes, odafigyelő, jó érzékkel és szakmai tudással támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését.
Sok éves szakmai tapasztalatával segíti a pedagógiai képzésben résztvevő tanulók gyakorlatát, szívesen vesz részt továbbképzéseken
és osztja meg az ott szerzett tudását a kollégáival. Aktívan részt
vesz a bölcsőde szépítésében és
dekorálásában. A szülőkkel és a
munkatársaival egyaránt jó kapcsolatot ápol. Ez év februárjában
a csoportjában egy ájult, majd
pulzus nélküli kislányt mesterséges lélegeztetésben részesített.
Egészségügyi végzettsége és lélekjelenléte nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyermek életben maradjon. Cselekedete példaértékű
minden munkatárs számára.

Pesterzsébet Közbiztonságáért 2020
Kriston Imre rendőr főtörzs-zászlós szakmai karrierjét mind a stabilitás, mind pedig a körülményekhez történő legjobb alkalmazkodás
képessége jellemzi. Személye, szakmai életútja tökéletes megtestesítője a kisrendőrnek, aki szorgalommal és a rendőri hivatáshoz való
elköteleződésével jutott egyre feljebb a ranglétrán. Munkája során
mindig kiemelt figyelmet fordít a lehető legjobb, legmagasabb szintű munkavégzésre, melyet mindig megkövetel az irányítása alatt álló
közterületi állományától is. Szívügye az itt élő lakosság közbiztonságérzetének növelése, a rend és a
fegyelem betartatása. A kerületi rendőrkapitányságon eltöltött
30 éve alatt rendkívüli jó kapcsolatot alakított ki mind a helyi
társzervekkel, mind az itt élőkkel. Munkájának elismeréseként többször részesült Budapest
Rendőrfőkapitánya által adományozott elismerésben. Pesterzsébet Önkormányzata 2008-ban
Sárkányölő Szent György-díjjal
tüntette ki. Hivatásos rendőri
pályáját jellemzi a mindig hangoztatott és megszokott szlogen:
„Szolgálunk és Védünk!”.

ÖNKORMÁNYZAT
Pesterzsébet Sportjáért 2020

Polgármesteri Dicsérő Oklevél 2020

Varga Sándor Pesterzsébet Önkormányzatának
nyugalmazott sportreferense. 2005-től a Pesterzsébeti
Pedagógiai Intézetben látta
el a kerületünk diáksportjával és egyesületi sportjával kapcsolatos feladatokat, melyeket 2009-től már
az önkormányzat berkein belül végzett el. Munkáját egyaránt meghatározta a
gyermekek és a sport szeretete. Éveken keresztül segítette a diákok sportolói fejlődését, egyesületi elhelyezkedését. Vidám, jó hangulata mindig meghatározta a
versenyek légkörét. Rendszeres résztvevője és szervezője az iskolák és az óvodák sportnapjainak, a tanár-diák mérkőzéseknek, egyéb iskolai és óvodai meghívásos versenyeknek, rendezvényeknek. Nemcsak sportszervezőként, hanem játékvezetőként is emelte az
általános iskolás és a középiskolás bajnokságok színvonalát.

Horváth Gyöngyi gyógyszertári szakasszisztens a kerületünkben
működő Erzsébet Gyógyszertár 25 éve kiváló teljesítményt nyújtó
dolgozója. Igazi hivatástudattal jellemezhető munkatárs, szakmailag
felkészült, lelkiismeretesen és precízen dolgozik.
A betegekkel segítőkész,
empatikus, méltán örvend nagy köztiszteletnek a pesterzsébeti lakosok körében. Az Erzsébet Gyógyszertár működése, és ezáltal a lakossági gyógyszerellátás érdekében felmerülő rendkívüli munkavégzés szükségességéhez a magánéletben is kész alkalmazkodni. Gyakran volt erre
példa az elmúlt sok-sok
év alatt és a mögöttünk
álló hónapokban, a koronavírus-járvány miatti helyzetben. Az elmúlt
negyed évszázadot egyetlen kieső munkanap nélkül teljesítette.
(Az ünnepség megtekinthető az ESTV youtube csatornáján:
https://bit.ly/2KcbfWQ)
s.z.

Elismerés a szociális ágazat munkatársainak

– Azok, akik idén elismerésben részesülnek, az elmúlt néhány hónap során különösen kiemelkedő tevékenységet végeztek, és együtt dolgoztak az önkormányzattal azért, hogy Pesterzsébeten minél nagyobb biztonságban és minél jobb ellátásban részesüljenek a rászorulók. Munkájukat nagymértékben meghatározta a járvány, amely megnehezítette az egyébként is sok elhivatottságot és odafigyelést igénylő
feladat végrehajtását. Köszönettel tartozunk nekik, mint ahogy a

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A koronavírus-járvány miatt rendhagyó módon, online díjátadón
köszöntötte Pesterzsébet Önkormányzata a szociális ágazatban
dolgozókat, így köszönve meg pótolhatatlan munkájukat, amely
ebben az évben még inkább kihívásokkal és megoldandó problémákkal telített. A Szociális Munka Napja alkalmából idén a szociális ágazatban dolgozók közül tizenhatan vehettek át virtuálisan
elismerést, illetve hűségjutalmat.

szociális ágazat valamennyi munkatársának helytállásukért, és az
elkövetkezendő időben is számítunk munkájukra, együttműködésükre. Ezt nemcsak az önkormányzat és a képviselő-testület,
hanem valamennyi pesterzsébeti lakos nevében mondom – fogalmazott köszöntőjében Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere.
Az ünnepség megtekinthető
az ESTV youtube csatornáján:
https://bit.ly/38KtyN9
y.s.

KITÜNTETETTEK
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja 2020
Szabó Béla Imréné, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója gazdasági
ügyintézője
Harkányi Zsuzsanna, a Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) Gyermekek Átmeneti Otthona nevelője
Kőrösi Mónika, a Vörösmarty
Bölcsőde kisgyermeknevelője
Az Év közalkalmazottja 2020
Kovács Krisztina, a HSZI
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozója
Balázs Dániel, a HSZI intézményi központ gazdasági ügyintézője, rendszergazda
Molnárné Németh Beatrix,
a Mártírok Bölcsőde kisgyermeknevelője
Szuromi Edit, a HSZI Marót
utcai szociális Szolgáltató Központ asszisztense
Mészáros Edina, Pesterzsébet Önkormányzatának HSZI
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ, Időskorúak Át-

meneti Gondozóháza ápolója
Boris Andrea, a HSZI Vágóhíd
utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozója
20 éves hűségjutalom:
Balogh Zsuzsanna, a HSZI
Család- és Gyermekvédelmi
Szolgálat technikai dolgozója
Nádudvariné Farsang Györgyi,
a HSZI Marót utcai Szociális
Szolgáltató Központ gondozója
Pfeifenrót Ferencné, a HSZI
Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadója
Torda Zsuzsanna, a HSZI
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátás
vezetője
30 éves hűségjutalom
Szentesi Istvánné, a HSZI Kossuth Bölcsőde kisgyermeknevelője
35 éves hűségjutalom
Járainé Varga Éva, a HSZI Ady
Bölcsőde kisgyermeknevelője
Misurák Miklós Béláné, a
HSZI Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője
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AKTUÁLIS
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.
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Isten éltesse, Pali bácsi!
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Nagy Pál, az egykori Központi Műhely munkatársa, későbbi vezetője, a Kossuth Lajos
Gimnázium tanára, aki 1992 óta tagja a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesületnek.
Nagy Pál egy Nógrád megyei
kis faluban látta meg a napvilágot,
a család 14. gyermekeként. Kitanulta az ács szakmát és számos
belvárosi középület viseli keze
munkáját. Később leérettségizett
és szaktanítói képesítést szerzett.
Édesanyja, aki 100 évig élt,
büszke volt fiára, és mindig hangoztatta: ennek a pedagógus fiamnak még születnie kellett!
1960-ban került a Török
Flóris Általános Iskolához tartozó Központi Műhelybe, amely a
technika tantárgy anyagszükségletét biztosította az iskoláknak.
Itteni munkája nyomán kiderült,
hogy ügyes kezével, alkotó képzeletével mindent életre tud hívni.
Amikor a Kossuth Lajos Gimnáziumban el akarták indítani a
technika tantárgy oktatását és
tanárt kerestek, őrá esett a választás. Összeállította a szerszám-

készletet, és diákjaival együtt sajtolták ki a hozzá való szerszámtartó tálcát. Ezt az újítást minden
budapesti iskolában átvették.
Később visszatért a Központi
Műhelybe, mint annak vezetője,
és innen ment nyugdíjba.
A kerületben végzett lelkes
munkája mellett Horváth Ferenc grafikusművész irányításával sok kiállítást készített. Így
került kapcsolatba a honfoglalás kori leletekkel, dél-amerikai
indiánok tolldíszeivel. A Néprajzi Múzeumban évekig látható volt a hókunyhó, mexikói piactér, maszáj kunyhó. Megépítette Rátkay Endre festőművész
óriás képkereteit, festőállványát,
ami ma is látható a múzeum kiállításán. Ercsiben az Eötvös József
Múzeum kiállítását is ő kivitelezte. Elkészítette a tanyasi iskola és
a jövő iskolája makettjét, az előb-

Vitaminok idős korban
A kor előrehaladtával több olyan vitaminra és ásványi anyagra lehet szükségünk, melyek változó szervezetünkben fenntartják az
egészséget, a jó hangulatot, a fittséget. Egyre több mindenre kell
vigyáznunk; a csontokra, az idegekre, a szívre, az érrendszerre, az
immunrendszerre, és persze nagyon lényeges a megfelelő energiaszint fenntartása.
Idős korban az egyik legfontosabb a megfelelő kalciumbevitel, ugyanis a korral sajnos több
ásványi anyagot veszíthetünk,
mint amennyit felszív a szervezetünk. Emiatt csontritkulás alakulhat ki, ami a csontok
könnyebb törését okozza. Az 50
év feletti nőknek és a 70 feletti férfiaknak 20 százalékkal több
kalciumot kell fogyasztaniuk,
mint az annál fiatalabb felnőtteknek. Jó kalciumforrás a tej, a
joghurt és a sajtfélék.
A D-vitaminra több okból
is nagy szükség van, egyrészt ez
a vitamin kell a kalcium felszívódásához, másrészt segít az izmok, az idegek, az immunrendszer jobb működésében. Ez utób-

bi a mostani járványos időszakban különösen fontos. Szakemberek azt tanácsolják, hogy na-

bi évtizedekig az Országos Pedagógus Könyvtár
folyosóját díszítette.
Egész életét hajtotta
a két kézzel való teremtés, és ez nyugdíjas éveire is érvényes.
Tovább bővítette balatoni nyaralóját, szépítette kertjét, melyben a bőség uralkodott
és minden megtermett.
A szőlő is, amiből többször is aranyérmes bor
forrt ki.
Mikor unokáját kísérte a Csili rajzszakkörébe, bekukkantott az
agyaggal munkálkodók
csapatához is. A hívogató szó nyomán közéjük
telepedett, és egy-kettőre fabrikált néhány
agyagszobrot. Férfi és nő
alakját, a falusi koldus figuráját, a
juhászt, fénykép alapján megmintázta Antal József mellszobrát.
Mindegy volt, hogy konyhabútor, építőkocka, gyertyatartó
vagy agyagfigura, csak a szellem
szárnyalása az anyagban tökéletesen legyen megformázva!
ponta legalább 2-3 ezer NE D-vitamint fogyasszanak az idősek.
A B12-vitamin segíti a vér- és
idegsejtek előállítását. Természetes úton csak állati élelmiszerekből
jutunk hozzájuk, például hús, hal,
tojás és tejtermék fogyasztásával.
Persze idős korban is nélkülözhetetlen a C-vitamin, ami a
citrusfélékben, a paprikában található nagy mennyiségben.
A magnézium segít a testnek
fehérjét és csontot előállítani,

Teremtő képzelete ma is él,
jól mutatja ezt, hogy amikor lánya megkérdezte tőle: „Mit vegyünk 90 éves jubileumi pénzedből?”, így válaszolt: „Pergetőt.”
„Minek az nekünk?” „Itt az ideje a méhészkedésnek.”
z.
valamint a vércukrot is stabilan tartja. Dióból, magvakból,
leveles zöldségekből hozzájuthatunk.
A vitaminok szedése mellett
az időseknek különösen oda kell
figyelniük a megfelelő táplálkozásra. Számukra a dietetikusok
három, változatosan összeállított főétkezést javasolnak, külön odafigyelve arra, hogy mindegyik tartalmazzon állati eredetű fehérjét, ami kulcsfontosságú az izomtömeg megőrzéséhez.
A már említett tej és tejtermékek fogyasztása mellett alapvető
lenne a kevés zsír, a sok zöldség,
gyümölcs, a teljes kiőrlésű gabona, illetve a hidegen sajtolt olajak fogyasztása is.
Arra is figyelni kell, hogy 65
év felett csökken az energiaszükséglet, nőknél 1800, férfiaknál
pedig maximum 2300 kilokalóriára van szükség naponta. A túl
nagy kalóriabevitel hízáshoz vezet, a túlsúly pedig az ízületeke,
a keringésre és az anyagcserére is
plusz terhet ró.
y.s.
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A fény ünnepe, a hanuka
Meglehetősen közkeletű félreértés, miszerint a hanuka a zsidók
karácsonya lenne. Hogy ez mennyire nem így van, azt Totha Péter
Joel főrabbi segített tisztázni.
Kereszteket és menórákat
egyaránt szokás állítani köztereinken. Adventkor a keresztállítás mindenki számára érthető
jelkép, míg a menóraállítás kevésbé. Tulajdonképpen mit jelképeznek a gyertyák, a gyertyatartó?

– Szeretnék egy kicsit pontosítani a kérdésen – fogalmazott
Totha Péter Joel –, menórának
azt a gyertyatartót nevezzük,
amelynek hét ága van. A menóra
olyan olajlámpás volt, ami Mózes
II. könyvében leírt utasítás alapján készült, és a pusztai hajlék és
a jeruzsálemi szentély legkifejezőbb szimbóluma volt egyúttal.
Maradva a menóránál, többféle magyarázat létezik alakjára és az előírásokra. A legelfogadottabb értelmében a hét ág
a teremtés hét napját jelképezi.
Az pedig, hogy állandóan, a hét
minden napján égett, az állandóságot jelképezte. A középső tartó
a szombat szimbóluma, míg a másik 3-3 a páratlan, illetve a páros
napoké. A páratlan napokon teremtett újat az Örökkévaló, és a
párosokan elrendezte azokat.
Másik vélekedés szerint a
gyertyalángok az emberi szellem
alkotásainak megfelelői: a hét
szabad művészeté. Ezeket tanították a zsidó iskolákban, természetesen a Tóra (Mózes öt könyve) mellett.
A harmadik magyarázat úgy
gondolja: a menóra az emberi vi-

lág ősi jelképe. A kabbala szerint
az életfával azonosítható. A 3-3
oldalsó ág a világ irányait mutatja: jobbra, balra, előre, hátra,
fent, lent. Középütt az Isten. Felé
kell forduljon az egész világ. Zakariás könyvének 4. fejezete, a
Látomás a lámpatartóról és a két
olajfáról című
10. verse így
fogalmaz: „Az
a hét mécses
pedig az Úr
szemeit jelenti, amelyek
áttekintik az
egész földet”.
A főrabbi
felhívta a figyelmet, hogy
a
hanukai
gyertyatartónak már nem
hét, hanem
nyolc ága van, ami a zsidóság
az i.e. 165-ben a szír-görög uralom felett aratott csodálatos győzelmének a jelképe. A következőkben áttértünk arra a közkeletű tévedésre, amely szerint a
hanukát zsidó karácsonynak nevezik, ami nyilván az időpont átfedéséből adódik.
– Igen, hajlamosak az emberek összemosni a két ünnepet,
de közel sem hasonlítanak egymásra, hiszen mást ünnepelnek
keresztény barátaink karácsonykor, és mást mi hanukakor – fejtette ki Totha Péter Joel, elmagyarázva: ami talán közös lehet a
két ünnepben, az a fény, mint a
világosság szimbóluma. Az tény,
hogy a hanuka nyolc napja igen
gyakran esik közeli vagy azonos napra, mint a karácsony. A
hanuka a csoda ünnepe, hiszen
a szír görög uralkodó fel akarta
számolni a zsidó vallást, és ráerőltetni a zsidóságra a hellén
kultúrát és pogány vallásgyakorlatát. Sőt, odáig fajultak a dolgok, hogy a jeruzsálemi szentélyben felállították Zeusz szobrát,
ami előtt áldozatot kellett volna hozni. Ez volt az utolsó csepp
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a pohárban, hiszen a zsidó vallás
óva int mindennemű kép, szobor
vagy faragott tárgy ábrázolásától
a templomokban, pláne az előtte
való hajbókolástól. Így Modiin
nevű városból indult el a felkelés Matitjáhu vezetésével, ami
aztán olyan méretet öltött, hogy
elsodorta az ellenséget, és vissza
tudták foglalni Jeruzsálemet és a
szentélyt is. Ezután eltávolították Zeusz szobrát, majd megtisztították a szentélyt, és újból felavatták azt.
– És itt történt a csoda, hiszen
a felavatáshoz nem találtak elegendő olajat, csak egy hordónyit,
ami egy napra lett volna elegendő, ám mégis nyolc napig égett.
Pont addig, míg tudtak hozni újra szent olajat a szentélybe,
ahol a fénynek állandóan égnie
kellett. Így lett a hanuka a csoda és a fény ünnepe – részletezte
a főrabbi, akitől megkérdeztük:
– Idén eltérő időre esik a két
ünnep, amennyiben Hanuka egy
héttel megelőzi a karácsonyt. Miért nem minden évben azonos
időpontra esik a felszentelés ünnepe?
Totha Péter Joel válaszában
kifejtette: a zsidóság a hónapokat és az ünnepeket az első tavaszi hónaptól, vagyis március-áprilistól kezdve számítja. Ennek az

ünnepet, így a zsidó ünnepek
mindig más időpontra esnek.
– Egy érdekességet azért megemlítenék, a zsidó naptárban a
napokat estétől következő estéig
számítják, ezért az ünnepek mindig az esti csillag feljövetelével
kezdődnek. Ennek a napszámításnak átvétele, hogy a Karácsony a
naptári napot megelőző este, vagyis Szentestével kezdődik.
A karácsony megünneplésével, az ajándékozással, az éjféli misével, a Szenteste böjtös vacsorájával szinte mindenki tisztában van, ellenben a hanuka ünneplésével, főleg az ünnep történetével már aligha.
– Hogyan változott az évezredek alatt az ünneplés? – érdeklődtünk.
– Azt lehet mondani, hogy
bár a Szentély elpusztult, a
hanuka megünneplése változatlan maradt, hiszen az ünnepeink
adnak erőt számunkra – fogalmazott a főrabbi, majd megjegyezte:
így még inkább jelentőséggel bír
annak üzenete, vagyis hanuka a
remény szimbólumává vált, azaz
az igazság, mint a fény utat tud
törni, és győz a gonoszság a sötétség felett.
– Van-e sajátos ünnepi istentiszteleti liturgia? – tettük fel a
kérdést.

az oka, hogy a hagyomány szerint Mózes ekkor, vagyis a héber
naptári hónap szerint niszán hónapban vezette ki a zsidókat az
egyiptomi rabszolgaságból a szabadságba. És ehhez az időponthoz, illetve a holdciklusok váltakozásához számolnak minden

– Az ünnep erejét a minden
nap eggyel több láng meggyújtása adja, az áldás elmondása és a
dalok eléneklése. Ennél szebb liturgia nincs, mikor ott állunk a
fények előtt és éneklünk a családdal – világosított fel a főrabbi.
D. A.

FŐVÁROSI HÍREK 11

Elindult a Főváros CT-, MR-programja
November végén elindult a főváros CT-, MR-programja,
amitől rövidebb várólistát és
gyorsabb diagnózist várnak –
közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
A főváros és a kormány korábban megállapodott arról,
hogy megépülhet az atlétikai stadion, amelyért cserébe a főváros
5 év alatt 50 milliárd forintot kap
egészségügyi fejlesztésekre a központi költségvetésből.
Ennek részeként érkezett meg
a Fővárosi Önkormányzat számlájára az aktuális 2 milliárd forintos támogatás, amelyet a főváros

azonnal a diagnosztikai vizsgálatok számának növelésére, és ezzel
együtt a budapesti daganatos betegséggel beutalt betegek várólistájának csökkentésére költ – írták.
A pénzből 31 ezer 770 CT- és
9 ezer 846 MR-vizsgálatot vásárol a Fővárosi Önkormányzat. Ez
az előző évhez képest az onkológia iránydiagnózissal végzett CTvizsgálatok 88 százalékos, az MRvizsgálatok 62 százalékos bővülését jelenti.
Emellett életbe lép a daganatgyanúval beutalt betegek esetében a 7+3 napos szabály, vagyis
az, hogy 7 napon belül a vizsgálatot elvégzik, és további 3 nap

Szorosabb együttműködés
a balesetek megelőzéséért
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti
Rendőr-főkapitányság (BRFK)
kibővíti projektalapú együttműködését, és stratégiai partnerként működnek együtt a
jövőben. A két szervezet szorosabb szakmai kooperációval, közös kommunikációval,
figyelemfelkeltő és edukációs
videókkal szeretné csökkenteni a közösségi közlekedéssel
összefüggő közúti balesetek és
szabályszegések számát.
A két társaság már számos alkalommal szervezett közös akciót, legutóbb a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya – a
korábbi időszak tapasztalatai és
a BKK jelzése alapján – indított akciósorozatot a fővárosban
a buszsávokban szabálytalanul
közlekedő és parkoló járművek
kiszűrésére októberben.
A BKK és a BRFK december elején arról határozott, hogy
stratégiai partneri kapcsolattal kívánják javítani a közlekedők biztonságát Budapesten.
Ennek érdekében a két társaság kerekasztal-beszélgetést, közös workshopot tartott, amelyen
kijelölték a főbb irányvonala-

kat, és meghatározták azokat a
témákat, amelyek kapcsán első
körben aktivitásokba kezdenek.
Megegyeztek abban, hogy a
jogosulatlan buszsávhasználatot
a továbbiakban is rendszeresen
ellenőrzik, emellett pedig figyelemfelhívó kampányt indítanak
a gyalogosgázolások visszaszorítására. Terveik között szerepel
továbbá a gyalogosátkelők jobban láthatóvá tétele, a járdák
szélének felfestése, valamint közös gyártású edukációs kisfilmek
készítése.
Ugyancsak fontos ügyként kerülhet elő a közeljövőben a büntetőfékezés témaköre. Az utóbbi
időszakban ugyanis többször fordult elő olyan eset, hogy egyes autósok vélt vagy valós sértettségüket úgy bosszulták meg a közösségi közlekedési járművekkel szemben, hogy éles fékezéssel hirtelen megállásra késztették azokat. A BRFK képviselői jelezték,
hogy a későbbiekben még szigorúbban lépnek fel azokkal a sofőrökkel szemben, akik a BKK járművei előtt büntetőfékeznek, főképp akkor, ha az adott autóbuszon vagy trolin személyi sérülés is
történt a váratlan manőver miatt.
s.z.

alatt a felvétel leletezése is
megtörténik –
emelték ki.
A Főpolgármesteri Hivatal
tájékoztatása szerint az
Eurostat adatai
alapján az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a
legmagasabb a
daganatos megbetegedések aránya, ezek jelentik a második leggyakoribb halálokot Magyarországon.
Hangsúlyozták: minden negyedik haláleset megelőzhető

vagy kezelhető lenne az országban. Tavaly Budapesten 21 ezren
haltak meg, és ebből 5488 volt a
daganatos halálozás.
s.y.

Útfelújítás
két kerületi főútvonalon
November végén – a veszélyhelyzet miatt a Fővárosi Közgyűléstől
átvett jogával élve – Karácsony Gergely főpolgármester két pesterzsébeti főútvonal egy-egy szakaszának felújításáról is döntött.
Ennek értelmében 2021-ben új aszfaltburkolatot kap a Kossuth
Lajos utca – a kis Kosuti – Jókai Mór utca és Szent Erzsébet tér közötti része, valamint a Mártírok útja Határ út és Kossuth Lajos utca
közötti szakasza.
A két, összesen mintegy másfél kilométernyi útszakasz felújításának befejezési határideje jövő év decembere.
s.z.

Gyerekeknek csak egy százas
Az év utolsó hónapjában jelképes,
100 forintos jeggyel
utazhatnak a gyermekek az idén jubileumukat ünneplő
Libegőn (3-14 éves
korig) és a Budavári Siklón (3-18 éves
korig).
A sikló decemberben naponta 10
és 18 óra között,
a Libegő pedig 10
óra és 15.30 között
üzemel.
s.z.
FOTÓ: BKK
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Online, offline Csili
– Előre sejtettük, hogy hasonló sors vár ránk, mint tavasszal,
így felkészültünk rá – árulta el
Polyák Edit igazgató.
Mint elmondta: lényegesen
jobb minőséget képesek produkálni, lévén nem teljesen zárt az
intézmény, így a munkatársaknak nem otthonról, saját, többnyire nem a legjobb minőségű
eszközökkel kell elkészíteniük az
online műsorokat.
– A hátrányok mellett előnyökkel is szolgált a helyzet,
gondolok arra, hogy másféle
gondolkodással tudunk közelíteni az online térben való megjelenéshez – utalt az igazgató a
gyakorlat gazdagította tapasztalataikra.
Elárulta azt is: sajnos a tizenévesek számára való közvetítés
komoly nehézséget jelent, amenynyiben nem a Facebook az ő platformjuk, amelyen a Csili aktív,
sem saját honlapjuk, amit nem
látogat az említett korosztály.

– E mellett nem egyszerű a
nekik szóló programok előállítása sem – fejtette ki Polyák Edit.
Megtudtuk az igazgatótól,
hogy a csoportok, mint a Városi
Vegyeskar, vagy a népdalkör korlátozott aktivitással működnek,
amennyit az online közös jelenlét
korlátai megengednek. Az elmaradt kiállításokat, programokat,
rendezvényeket, színházi előadásokat, koncerteket pedig jövőre
tervezik bepótolni.
– Akadnak olyanok, amiket
tavaszról tettünk át őszre, és még
tovább kellett tolnunk, jövőre
– fogalmazott, ám pontos dátumokkal még nem tudott szolgálni, tekintettel a bizonytalanságra, mikor és milyen feltételekkel
nyithat ki ismét a Csili.
A könyvtár, az előírásoknak
megfelelően, zárva tart az olvasók előtt, ugyanakkor munkatársai dolgoznak.
– Most fejezzük be a tavaszszal megkezdett állományfeltá-

rást – így Polyák Edit, hozzáfűzve: ennek keretében kiegészítik
az esetlegesen nem teljes online
katalógusokat.
A Csili együttműködik például a zeneiskolával, és az általuk
felvett, zárt koncerteket megosztják weboldalukon, így növelve a nézőszámot.
A Csili honlapján elindult
az online adventi kalendárium;
minden nap 9 órakor újabb ablak
nyílik ki, amely mögött a házban
rendszeresen megforduló, amatőr és profi előadók produkciói
tekinthetők meg.
– Mindenkitől személyes üzenetet is kértünk – emelte ki az
igazgató.

Múzeum a virtuális térben
Amit biztosan leszögezhetünk, hogy a Covid-járvány Sárkány Győzőt művészként érezhetően sújtotta. Méghozzá kétszer! Először,
amikor tavasszal, az első hullám miatt online térbe került a Trianon 100 sorozatából kiállított válogatás, másodszor pedig, amikor
november közepén, szintén virtuális térbe került a Köztes-Képek
tárlata. Vajon mi a helyzet a többi, Gaál Imre Galériába tervezett
programmal, időszaki kiállítással és a Pesterzsébeti Múzeummal?
dőre előre tervezik meg a galéria programját, idén a járványhelyzet miatt meg kellett tanulni rögtönözni is.
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– Még nem tudom, mi lesz a
januárra tervezett kiállítással,
ami Sárkány Győzőét váltaná, hiszen nem tudni, kinyithatnak-e a
múzeumok jövő év elején – árulta el kérdésünkre D. Udvary Ildikó, múzeumigazgató.
A Ferenczy Noémi-díjas, érdemes művész Sárkány Győzőé mellett ugyancsak online
látogatható a Munkácsy-díjas Budahelyi Tibor szobrász- és
éremművész 75. születésnapjára
rendezett életműkiállítás.
A Pesterzsébeti Múzeum igazgatója elmondta: bár két eszten-

– Többek között elmaradt novemberben az egyébként rendkívül népszerű Neményi Lili-est,
ezért kárpótlásul feltettünk a születésnapján, november 28-án egy
anyagot a világhálóra a művésznőről – tudtuk meg D. Udvary Ildikótól, aki hozzátette: a szintén
közkedvelt Adventi-est pótlására online Borbála-napi művészettörténeti válogatással igyekeztek
kedveskedni.
Ezek mellett remek és tartalmas időtöltést kínál a Pesterzsébeti Múzeum gyűjteményéből
összeválogatott szocreál plakátkiállítás virtuális bebarangolása.
– Hetente egy-két érdekes
online anyaggal próbáljuk fenntartani látogatóink érdeklődését
– fogalmazott Ildikó.
Mint említettük, két évre előre terveznek, azonban többek
tárlatát már az első hullámkor elhalasztották, azaz a jövő évi és
az azutáni program egésze csúszni fog vélhetően. Mint például a

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A kényszerű tavaszi tapasztalatok alapján vélhetően gyakorlottabban lépett a virtuális térbe a Csili Művelődési Központ, a koronavírus-járvány második hulláma okán elrendelt részleges bezárás miatt.

Mindezek mellett a művelődési központ azért valódi, nem
kizárólag virtuális működést szintén produkál.
– Minden hétfőn és csütörtökön az utcáról is megtekinthető a fényfestés az épület falán,
– mesélte Polyák Edit. – A délután ötkor kezdődő vetítéseken a
Csiliben kiállító művészek alkotásai kerülnek a B épület falára.
A korlátozások sem tántorították el a művelődési központot, hogy ismét cipősdoboz ajándékgyűjtő-pont legyen. Az adományozni kívánók a B épület
két ajtaja közé helyezhették el
dobozaikat.
DIA
Tavaszi Tárlat, amely jelen állás
szerint nem kerülhet megrendezésre, a meghívottak és a résztvevők jelentős száma miatt.
– Elmaradt az Erzsébetfalva
150 éves alapítása alkalmából
tervezett ünnepségsorozat, ami
teljes egészében 2021-re kerül
át a tervek szerint – magyarázta
a múzeumigazgató, hozzáfűzve:
a virtuális anyagok összeállítása
mellett a múzeum dolgozói nem
pihennek.
– Új raktárt kaptunk a
Kosutiban, a Gaál Imre Galéria
szomszédságában, oda költöztetjük át, rendezve a gyűjteményt
– mesélte, majd megjegyezte: az
ESTV-vel együttműködve portrék készültek a városrészben élő,
a galériában kiállító művészekről.
Ezeket a csatorna Youtube oldalán, míg a galéria anyagait a
Pesterzsébeti Múzeum weblapján
és a Gaál Imre Galéria Facebook
profilján nézheti meg minden érdeklődő.
DIA

INTERJÚ

„Erzsébeti vagyok, és kész”
Az év zenésze díjban részesült Ferenczi György, akivel a telefonon
készített interjú elkerülhetetlennek bizonyult, lévén a muzsikus
önkéntes karanténba vonult, amikor kiderült, a zenekar egyik tagja, az egyik pesti racka koronavírusos.
– Sajnálom, hogy a december
eleji, online Gastroblues Fesztivál fellépésünk elmaradt. Úgy
kellett volna, mint egy falat kenyér, végre muzsikálni egyet. Ráadásul Szalonnáékkal. A három
évvel ezelőtt felvett „Mindenek
szerelme” anyagot toltuk volna
élőben. Biztos nem értünk volna
haza este nyolcra.
– Az év zenésze díj, amit
a közelmúltban vehettél
át, kevéssé közismert. Mit
kell tudnunk róla?
– Ennek a díjnak tényleges értéke van, mert a
Hangszeresek
Országos
Szövetsége, a HANOSZ
Öröm a Zene szakmai díja.
Tíz kategóriában, mint például zenész, újságíró, hangszerész, helyszín, hangmérnök, zenepedagógus adja
át a hangszerkereskedőket összefogó szövetség.
Ők csinálják a Hangfoglalást, a Gitármánia Tábort.
Meghívtak a gálára, de számomra csak a színpadon
derült ki, hogy díjat kapok,
ami jólesett, mert kiderült: ezek
az emberek nem tartanak trógernek.
– Biztos jó vásárlójuk vagy…
– Ők meg jó kereskedők.
Olyanok, mint a zenészek. Kéthetente biztosan elmegyek egy
hangszerboltba, vagy nagykerbe.
– Akkor, amit megkeresel
muzsikálással, mindjárt el is
költöd…
– Pont ez a karantén egyik tapasztalata. Nem volt anyagi gondunk. Nekünk, ha van pénzünk,
akkor nincs pénzünk.
– Lehetett volna, de a korlátozások miatt nem lett, mert elmaradtak a koncertek.
– Igen, a végén több mint egy
év kihagyás lesz. Már bulik terén.
Mert eddig megcsináltunk egy
lemezt, illetve Szirtes Edina Mókussal a János vitéz zenei anyagát, amit ő írt át Kacsóh Pong-

rác daljátékából a Rackának. Elengedtük az ipar részét, újraindítottuk a zenekart, kitaláltuk előre a következő 10 évet. Mi jól fogunk kiszállni a válságból.
– Jó ezt hallani a sok panasz
után.
– Aki nem tud egy évet megoldani, az ne legyen zenekarvezető. Én 35 év alatt megtanultam

beten. Meg átjártunk a Hős utcába Sárközy Palihoz.
– Akkor tehát a Herfli
Davidson, a Dioptrió, meg a
Rackajam is blues.
– Igen. A környezet változott
sokat az egy szál bluesharmonika
körül. Ezért próbálok ki mindent,
tanulok és gyakorlok sokat. A diatonikus (hétfokú) szájharmonika körülbelül 30 figurára ad lehetőséget, amit már 1994-ben meguntam. De, amit azóta csinálok,
azt annyira élvezem, hogy le sem
ugrik a vigyor a képemről. Mert

a szakmát. Aki nem tudja megoldani, az menjen munkahelyre.
Mi választottuk a szabad életet.
Senki sem ígérte, hogy el fog tartani minket, különösen nem az
állam.
– Az említett 35 év alatt
többször váltottál műfajt, nem
maradtál meg a bluesnál.
– De. Kérdés, mi a blues? Ami
már Jimi Hendrixnél is kérdés
volt.
– Korunknál fogva, a mi első
blues élményünk a Hobo Blues
Band volt…
– És a Vadászaton már nem
is találni klasszikus blues szerzeményt. De őket megelőzte
Radics Béla…
– Akit élőben mi már nem
hallhattunk.
– Ez igaz, de akik minket erre
a muzsikára szocializáltak, azok
mind Radicsra jártak itt, Erzsé-

folyamatosan változtattam a zenei környezetet.
– Mennyi az a sok gyakorlás?
Tátrai Tibor legendás munkanapnyi csúcsait döntögető?
– Világ életemben gyakoroltam. Gyakorlás nélkül nem adnak oda semmit. Állandó kapcsolatban vagyunk Tibusszal, ő
a legnagyobb szólista példaképem. Annyi a különbség, hogy ő
„csak” gitározik, én pedig a többi hangszert is tanulom a herfli
mellé. Hegedűn kezdtem a zenei tanulmányaimat, így azt a tudásomat, a brácsát, de a gitárt, a
basszusgitárt is fejlesztem, napi
rendszerességgel.
Ezzel tartom nyitva folyamatosan a zenei gondolkodásomat. Mindezek után jön a harmonika. Azt egész nap nyomom,
még az autóban is. A János vitézben kromatikus hegedűdal-
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lamokat kell blues harmonikán
játszanom…
– Magyarán 12 hangot a 7
hangos hangszeren?
– Magyar gyártmányú, speciális hangszeren játszom már hetedik éve, amin az összes hangot
lehet hajlítani – nem úgy, mint a
gyári herfliken. A János vitéz miatt kényszerültem újratanulni a
kottát, persze kottaolvasás közben
muszáj szolmizálnom, mert mégiscsak diatonikus a hangszer. Ilyet
utoljára kezdőként csináltam.
– Zenei tanulmányaidat Erzsébeten kezdted?
– Igen.
– Miért pont hegedűn?
– Nagymamám kiválóan zongorázott és énekelt, ha nála
voltam, állandóan a billentyűket nyomogattam. Észrevette, hogy jó a hallásom,
mert minden dallamot jól
játszottam le, mindenféle
hangszeres tudás nélkül.
– Tehetséged volt a
zongorához, hát beírattak
hegedülni…
– Lakótelepen laktunk,
ahová nem fért be zongora. Mai napig imádom Erzsébetet. Erzsébeti vagyok,
és kész. Itt volt az amerikai hangmérnökünk, aki
megkért, mutassam meg,
hol nőttem fel. Elvittem
lángosozni, a világ legjobb
lángosozójába, a vásárcsarnokba. Vége volt. Állt, mint a
mennyországban.
– Járvány ide, járvány oda,
hogy zajlik majd a karácsony?
– Együtt lesz a család, még
a gyerekek pasijai is, összesen
hatan. Az egyik srác az otthoni
ünneplés után átjön, a másik pedig portugál, aki nem tud hazamenni. Olyanok a lányaim, hogy
csak normális fiúkat hoznak
haza. A Jóisten áldása van rajtunk. Meg úgy is lettek nevelve.
– Zenére is lettek nevelve?
– Egyikük zongorázik és
néptáncol, ugyanakkor a nyelvek akadtak be nála. De ha beül
a bandába, két próba alatt eljátszik, elénekel bármit. A kisebbik
hegedül, közben a MOME animációs szakára jár, a nyári turnékat pedig végigdolgozza a bandával: road-ol és vokálozik.
D. A.
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Vigyázat, a trükkös lopások elkövetői karácsonykor is aktívak!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően idén is megerősített szolgálatot lát el az ünnepi időszak alatt, hogy lehetőleg zavartalanul, és teljes nyugalomban pihenhessük ki a mögöttünk hagyott év fáradalmait. De ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson, ránk, állampolgárokra is szükség van.
A BRFK ezért kéri, hogy az ünnepi hangulatban még fokozottabb
figyelemmel vigyázzunk értékeinkre, a szokásosnál is legyünk körültekintőbbek.
Tudvalevő, hogy a trükkös
lopások elkövetői magukat jellemzően álcaként utazó árusoknak, házalóknak, vagy hivatalos személynek kiadva kopognak
be jobbára egyedül élő nyugdíjasokhoz. A lakásba bejutva aztán valamilyen ürüggyel elterelik
a sértettek figyelmét, és elemelik a készpénzt, illetve az értéktárgyakat. Jövetelük célját sokféle mendemondába csomagolják – például vásárlás, eladás, valamilyen szolgáltatás ígérete –, de
a szándék mindig ugyanaz, a jogtalan haszonszerzés, a lopás.
Előfordulhat, hogy postásnak, rendőrnek adják ki magu-

kat, mondván hamis bankjegyet
kaptak a nyugdíjkézbesítés során, melyet ellenőrizni, lefoglalni
szükséges. Sajnos sok hiszékeny
ember átadja a pénzét, holott a
nyugdíjjal kapott pénz soha nem
hamis, mivel többszörös ellenőrzésen esik át.
Az elkövetők gyakran a jó
szándékunkat próbálják kihasználni, például jótékony célt színlelve, karácsonyi segélyt gyűjtőkként kopogtatnak. Ilyenkor is legyünk elővigyázatosak, udvariasan kérjük meg az illetőt, hogy
az ajtó előtt várakozzon, és a biztonsági lánc vagy az ajtón lévő,
kihajtható ablak mögött hall-

A BRFK HASZNOS TANÁCSAI A TRÜKKÖS
LOPÁSOKKAL SZEMBEN:
- Ne engedjen be idegent a lakásába, mielőtt nem győződött meg hitelesen annak valódi kilétéről!
- Legyen körültekintő és „egészségesen” bizalmatlan! Figyelem! Az
ilyen tolvajok nagyon életszerű történetekkel állnak elő, és sok esetben ápolt megjelenésük bizalmat gerjeszt.
- Kérje el az érkező igazolványát, és ellenőrizze telefonhívással, hogy
valóban az adott helyről, szervtől érkezett-e a személy!
- Használjon széles látószögű optikai kitekintőt, valamint biztonsági
láncot a bejárati ajtón!
- A lakókörnyezetében élőkkel alakítson ki bizalmi kapcsolatot, és
kölcsönös megegyezés alapján helyezzenek el elektromos jelzőkészüléket (például vezeték nélküli kapucsengőt) egymásnál, melyet
baj esetén használhatnak!
- A lakókörnyezetében gyanús személyek és gépjárművek megjelenése esetén figyelje meg a személy kinézetét, jegyezze meg a rendszámot, a jármű típusát, színét, és tájékoztassa a körzeti megbízottat, a rendőrjárőrt, vagy a helyi polgárőrséget!
- Ha valaki túlzott magabiztossággal, követelődző hangnemben,
esetleg erőszakosan lép fel, azonnal hívjon rendőrt!

gassuk meg. Talán, ha valóban
jótékonyságról van szó, egy,
a szervezet nevére szóló postai csekk elkérése a legbizto-

Válasszunk körültekintően tüzelőanyagot!
A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező, a szálló por miatt ugyanis romlik a levegő minősége. A szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. A gázfűtés, a távhő és az alternatív fűtési módok használata
mellett jellemző fűtési mód a szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés.
Nem mindegy azonban, hogy mivel tesszük azt.
A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. Legismertebbek közülük a
fa és a szén. Ha a kettő közül kell
választani, akkor javasolt a fával
való fűtés, mert a szén – főképp
a rosszabb minőségű barnaszenek

– használata sokkal jobban szenynyezi a levegőt.
A fa történelmünk során a
legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben
helyesen használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nemcsak
kevésbé szennyezzük a levegőt, illetve veszélyeztetjük saját és családunk egészségét, hanem a fűtés
költségeit is jelentősen csökkenteni
tudjuk.
Meg kell említeni a szilárd tüzelőanyagok sorában a szalma- vagy
fabrikettet, illetve
a faaprítékot is.
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A kezeletlen fa és papír származékok kivételével tilos minden hulladék/háztartási hulladék
égetése. Így többek között a „kezelt” fák (például ajtó- és ablakkeret), a bútorlap, rétegelt lemez,
az építési fahulladék, a színes „fényes” papírhulladék, valamint a
műanyagok, PET palackok stb.
És akkor nézzük az ezt szabályozó rendeletet is. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 27. paragrafusa alapján: (2): „Hulladék nyílt
téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt
téri hulladékégetésnek minősül,
ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.”
A (3) pont szerint pedig „Lábon álló növényzet, tarló és nö-

sabb segítségnyújtás, ez ugyanis
a postán biztonsággal befizethető. Készpénzt azonban soha ne
adjunk át senkinek!
sz
vénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri égetése tilos.”
Azt is tudni kell, hogy Budapest területén az avart és kerti
hulladékot elégetni tilos.
„Budapest Főváros szmogriadótervéről
szóló
Budapest Főváros Közgyűlésének
69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján: 4/A. §
(1) Az avar és kerti hulladék
tekintetében Budapest Főváros
közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen
kell eljárni:
1. a) elsősorban helyben komposztálni kell,
2. b) másodsorban a háztartási
hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,
3. d) elégetni tilos, kivéve, ha
arra egyébként külön jogszabály
alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.”
z.d.
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Karácsony, másképpen
December 21-én tudjuk meg, hogy hogyan alakulnak a karácsonyi időszakra vonatkozó korlátozások. Ez azt is jelenti, hogy másképpen kell készülődnünk a karácsonyra, mint a korábbi években, és jó eséllyel másként is telik majd az ünnep. A Pesterzsébeti
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kollégái segítettek átgondolni, hogyan alakíthatjuk a korlátozó körülmények ellenére is meghitté a
karácsonyunkat.
Soha olyan rugalmasságot
nem kívánt még a járványügyi
helyzet tőlünk, mint az utóbbi
hetekben. Nem csoda, hogy némelyek felelősséggel kezelik a járványt, így zokszó nélkül viselik a
maszkot az utcán is, másokat pedig a közlekedési eszközökön is
figyelmeztetni kell erre. Eközben
pedig azt érezzük: elég volt a bezártságból, a feszültségből, a szorongásból, legalább az ünnep legyen végre felhőtlen!
Olyan ünnepi időszak elé nézünk, amelyben a családi összejövetelek, érintkezési formák, rituálék a megszokottól eltérőek
lesznek, vagy csak részben valósulnak meg. Erőt kell, hogy merítsünk abból a tudatból: a családunkat, szeretteinket védjük,
ha óvatosan mozgunk, és lemondunk a személyes találkozásokról. A családi összejövetelek

megszervezésekor gondolkodjunk a szűkebb családi és baráti körben, betegen pedig semmiképpen ne menjünk közösségbe!
Különösen az idősebbeknek
eshet nehezére, ha idén nem
ölelhetik meg az unokáikat, de
próbáljuk megnyugtatni őket: ez
csupán átmeneti állapot, a lemondásra azért van szükség,
hogy még sokáig örülhessünk
egymásnak.
A teljes adventi időszakban
éljünk hasonló felelősségvállalással. Ha ritkítjuk a bolti vásárlásokat, és mások is megteszik ezt,
azzal jó eséllyel életeket mentünk. Ha csökkentjük a kórházaink zsúfoltságát, akkor a szeretteink szükség esetén jobb ellátáshoz jutnak.
Próbáljunk a helyzet előnyeire
koncentrálni: elmarad az ünnep
előtti rohanás, a bevásárlási láz.

Egyébként is vannak, akik egy
ideje csökkentett munkaidőben
dolgozhatnak vagy a jövedelmük
lett kevesebb, így a takarékosságnak is ideje van.
Újragondolhatjuk a karácsonyi menüt is, hiszen nem feltétlenül kell a halászlétől a mákos
kalácsig valamennyi tradicionális
ételt az asztalra tenni, kimerülve
a több napos készülődéstől. Ünnepivé és egyedivé varázsolhatjuk a fogásokat másképp is: sok
különféle étel helyett kipróbálhatunk egy új, időigényesebb receptet, vagy szentelhetünk több időt
az ünnepi asztal feldíszítésének.
Vannak, akiket évről évre
megvisel a „kötelező” vendégeskedések, céges és baráti karácso-

Egészséges magvak és termések
A téli időszak fontos tápanyagforrásai a diófélék és az olajos magvak,
hiszen koncentrált tápanyagtartalmuk miatt már kis mennyiségű fogyasztásuk is érdemben hozzájárul egészségünk védelméhez.
A diófélék – ide tartozik a mogyoró, a mandula és a pisztácia
is – folsavban, B-vitaminokban,
antioxidáns hatású tokoferolban,
a koleszterin felszívódását lassító
fitoszterolban gazdagok, valamint
fontos kalcium-, magnézium- és
káliumforrások. Az olajos magvakban sok antioxidáns hatású
vegyület (karotinoid, fitoszterol
és flavonoid) található.
Mindkét
élelmiszercsoport
magas esszenciális zsírsav-, valamint omega 3-zsírsav-tartalommal bír. Rendszeres fogyasztásuk
hozzájárul az erek egészségének
fenntartásához, és így a szív- és
érrendszeri betegségek, illetve

egyes daganatos betegségek megelőzéséhez, a légúti betegségekből, valamint a cukorbetegségből
fakadó halálozás csökkentéséhez.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szerint azonban nem mindegy, hogy
milyen változatban fogyasztjuk
őket. A szervezet ajánlása szerint a natúr, illetve pörkölt verziót együk, míg a sózott termékeket csak alkalomszerűen. Ennek
az az oka, hogy a túlzott sóbevitel
hozzájárulhat a nálunk népbetegségnek számító magas vérnyomás kialakulásához.
A közhiedelem szerint a magvak, diófélék fogyasztása – ma-

gas kalóriatartalmuk miatt – diéta esetén nem szerencsés. Az
MDOSZ álláspontja az, hogy a
megfelelő mennyiség (adagonként körülbelül egy zárt maroknyi) – a napi energia- és tápanyagszükségletbe számítás mellett – beilleszthető a csökkentett
energiatartalmú étrendbe is.

nyozások hosszú sora: idén ezekre nagy valószínűséggel nem kerül sor. Az így felszabaduló időben készülhetünk az ünnepre a
velünk egy háztartásban élőkkel.
Ha soha nem készült mézeskalács,
most kereshetünk egy egyszerű
verziót, elmehetünk minden délután egy közös sétára, vagy készíthetünk díszeket a karácsonyfára.
A filmes videótárakban már november végén feltűntek a szórakoztató vagy megható karácsonyi
történetek. Esténként gyújtsunk
meg egy-egy gyertyát, hallgassunk
karácsonyi dalokat, így hangolódva az ünnepre.
A beszerzendő ajándékok,
alapanyagok bevásárlását próbáljuk online intézni, vagy kevésbé
zsúfolt üzletekben, kevésbé forgalmas időszakokban.
Eközben pedig ne felejtsük el:
a legfontosabb ajándék az egészség, próbáljuk meg ezzel is megajándékozni környezetünket és
magunkat is!
Ha úgy érzi, hogy segítségre,
lelki támogatásra van szüksége, az
EFI munkatársai várják hívását!
További információ, jelentkezés a
programra:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1 289 62 12
facebook.com/pesterzsebetiefi

Fogyasztásuk további előnye,
hogy makrotápanyag- és élelmirost-tartalmuknak köszönhetően hosszan tartó jóllakottságérzetet biztosítanak, így főétkezéseink között biztosítják az egészséges tápanyagbevitelünket.
Emellett feldobhatjuk velük
a salátákat, a kását, a saját készítésű péksüteményeket, ropogtatnivalókat, de akár a desszerteket is.
y.a.
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Pesterzsébeti helytörténeti érdekességek II.
Pest határfalvai nem sokkal az 1514-es parasztháború után végképp
elpusztultak. Az egyik ütközet éppen Gubacspuszta közelében zajlott. Száleresi Ambrus jobbágy serege ötezer bátor hajdúból és egy
tekintélyes méretű szekérvárból állt. Szemben pedig Bornemissza János vezette királyi elsöprő lovas hadteste, aminek nem tudtak ellenállni az elkeseredésből fellázadt jobbágyok. A dél-pesti határfalvak a
török uralom 150 éve alatt lakatlanul maradtak, a törökök csak a réteket használták.
Hogyan létezhetett az ember
egy olyan területen, amit kényekedve szerint elönt egy megállíthatatlan folyó? Az 1838-as nagy
pesti árvíz tragikus figyelmeztetéssé vált. Váráshelyi Pál terveiben felhívja a figyelmet, hogy
Pest alatti „zátonyodás” okozza a jeges torlaszokat. Vásárhelyi
1842-ben elkészítette a katasztrófa megelőzésének terveit. Csak
a kiegyezés után, 1870-ben indult el a szabályzást támogató tervek elfogadása. A korábbi években a rendszeres árvizek bebizonyították szükségességét. A magyar kormány átvette és folytatta
a budapesti dél-Duna szakasz sza-

bályozására vonatkozó intézkedéseit. 1871 és 1875 között 8,18
millió forint költségvetéssel kiépítették a Soroksári Duna-ág végleges elzárását, és kialakították a
lágymányosi Duna-szakasz párhuzamműveit. Ekkor épült meg a
főváros rakpartja is.
Na de ugorjuk vissza néhány
évszázadot a törökök kiverése
utáni 100 esztendővel. Ez a Gubacsi terület része volt a Gödöllőtől Hatvanig terjedő óriási földuradalomnak, amire a herceg
Grassalkovich Antal koronaőr
tett szert hatalmas befolyásával a
XVII. században. A Grassalkovich
család három nemzedék után

fiú örökös nélkül
maradt,
ezért gróf Viczay
Héderé lett a
birtok (ő III.
Grassalkovich
Antal lánytestvérének az unokája). Csakhogy
nem bírta fenntartani az uradalomra nehezedő
1870-ben egy német térképen feltűnik a két hajdanagy adósság mini település, Erzsébetfalva és Kossuthfalva
att, így 1840-ben
báró Sina György bankár meg- egy versenyló kantárjába kapaszvette tőle. Ám fia, Sina Simon kodva felvásárolták az árverésen
1864-ben eladta André Lap- földterületé tett műveletlen progrand Domonceaunak, a brüssze- vinciát, és tovább parcellázták.
li Banque de Credit Foncier telj- Róluk sok utcát is elnevezett kéhatalmú cégvezetőjének 7 millió sőbb a városháza. 1870-ben már
800 ezer forintért. A bank csak- közel nyolcvan ház épült fel, és
hamar felhagyott a mezőgazdasá- Budapest közelsége további meggi műveléssel, és jobbnak látta az élhetési lehetőségeket kínált az
uradalmakat kisebb részletekben embereknek. Két kisebb település nőtte ki magát több száz fővel
eladni.
A korábban említett nemesek és felmerült a névadás kérdése is.
Abai István
a lehetőséget megragadva, mint

Bolgár karácsony
Noha az ortodox karácsony január 6-án van, a karácsonyt a bolgárok
a magyarokhoz hasonlóan mégis december 24-én, 25-én és 26-án
ünneplik 1916 óta, amikor áttértek a Gergely-naptár használatára.
Az ünnep náluk is a szentestével kezdődik, amelynek neve
bolgárul Badnivecser vagy Malka
Koleda (kiskarácsony). Ez a nap
főként az ünnepi vacsorára való
felkészülés jegyében telt. A gazdasszony már korán reggel elkezdte dagasztani az ünnepi kenyeret. A legöregebb férfi a családban begyújtotta az ünnepi tüzet

a tűzhelyben, és rátette az erre az
alkalomra tömjénnel és mirhával
megáldott fatuskót, a badniket.
A tűznek egész éjjel nem volt
szabad kialudnia, ezért valaki a
családból folyamatosan őrködött
felette.
Régen a karácsonyesti ünnepi asztalt földre tett szalmán terítették, rajta hét-, kilenc- vagy
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tizenkétféle böjti, húsmentes étel
sorakozott – minden, ami a gazdaságban megtermett. Hét, mert
ennyi nap van egy héten, kilenc,
mert ennyi hónapig tart a terhesség, tizenkettő, mert ennyi hónapból áll egy év.
Karácsony estére hagyományosan készült főtt búza, bab,
töltött káposzta és szőlőlevél,
amelyek tölteléke fűszerezett rizs
vagy búza, esetleg szárított gyümölcsökkel keverve. Ezen kívül
az asztalra került még minden
más, ami régen a birtokon megtermett – fokhagyma, méz, dió,
gyümölcs, bor, pálinka stb.
Miután az ünnepi asztalt
tömjénnel megszentelték, eljött az ünnepi kenyértörés ideje. A kenyérbe általában egy
fémpénzt sütöttek, ami szerencsét és gazdagságot hozott annak, akinek a darabjába került. Az első darab kenyeret az
elhunytaknak szentelték és az
ikon mellé tették, a további darabokat a családtagok és a háziállatok kapták.

A vacsora végeztével a család
együtt áll fel az asztaltól – étkezés
közben ez tilos volt –, hogy jó termést hozzon a gabona. Az asztalt
nem szedték le, mert a hiedelem
szerint a halottak eljönnek vacsorázni, és gondoskodni fognak
az élők szerencséjéről.
Éjfélkor indulnak a karácsonyköszöntők, a koledarok,
akik ünnepi népviseletben járják
a házakat egészen reggelig. Útközben, a házak előtt és bent karácsonyi köszöntő énekeket énekelnek, amelyekkel főképp családi boldogságot és a gazdaságban termékeny évet kívánnak.
A háziak az erre az alkalomra sütött cipóval, pénzzel, hússal, szalonnával, babbal, liszttel, borral
ajándékozzák meg őket.
A karácsonyköszöntés közös
evés-ivással ér véget, amelyre a
házas férfiakat is meghívják. A
megmaradt élelmiszereket utána
eladják, és a pénzt a szegényeknek, a templomnak, az iskolának
vagy a művelődési háznak adják.
s.z.
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Lázár chef kedvenc receptjei – Ünnepi menü

Rovatunkban Kovács Lázár
chef ajánl gyorsan és könnyen,
idényzöldségekből elkészíthető,
nem utolsósorban egészséges és
finom ételeket, amelyeket – és ez
legalább olyan fontos szempont
– a család apraja-nagyja szívesen
megeszik.
Lázár ezúttal egy karácsonyi
menüsort kínál olvasóinknak

Leves
Halászlé helyett. Ha valakinek nincs ideje, kedve halat
passzírozni, vagy éppenséggel valami újdonságot szeretne kipróbálni, ne keressen tovább. Megtalálta. Ez a zöldséges halleves
kiváló választás az ünnepi menü
tervezésekor.
Hozzávalók (4 adaghoz): 15
dkg afrikai harcsafilé, 1,5 dl száraz fehérbor, 1,2 liter zöldség
alaplé vagy víz, 3 evőkanál olívaolaj, 12 dkg póréhagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2-2 darab sárgarépa, fehérrépa, burgonya, 1 da-

rab citrom leve, 1 g sáfrány, 1
kisebb babérlevél, 1 késhegynyi
őrölt fehér bors, 2 teáskanál só.
Elkészítés: A póréhagymát és
a babérlevelet az olívaolajon lepirítjuk, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, felöntjük a fehérborral, és alaposan kiforraljuk. Erre azért van szükség, hogy
a bor alkoholtartalma teljesen
elpárologjon az ételből. Közben
megtisztítjuk a sárgarépát, a fehérrépát és a burgonyát, majd
felkarikázzuk és hozzáadjuk a lepirított, babérleveles póréhagymához. Utána felöntjük zöldség alaplével vagy vízzel. Sózzuk,
borsozzuk, hozzáadjuk a sáfrányt,
majd közepes lángon felforraljuk.
Miután a zöldségek is megpuhultak, eltávolítjuk a babérlevelet,
majd hozzáadjuk a nagyobb kockára vágott afrikai harcsafilét.
Főzzük 4 percig, ízesítsük frissen
csavart citromlével, ízlés szerint.
Forrón tálaljuk.

Főétel
Az aszalt szilvás, sonkával
és sajttal göngyölt csirketekercs
diós bundában recept neve magáért beszél. Kicsit időigényes,
de nem tart több ideig elkészíteni, mint egy „sima” rántott
húst, és mindenképpen megéri
rászánni azt a kis plusz időt. Almakompóttal és kurmplipürével
tökéletes.
Hozzávalók a tekercshez: 60
dkg bőr nélküli csirkemellfilé, 15
dkg aszalt szilva, 8 szelet gépsonka, 8 vékony szelet trappista sajt,
1 mokkáskanál őrölt fekete bors,
1 mokkáskanál só.
Hozzávalók a bundázáshoz: 3
egész tojás, 10 dkg liszt, 15 dkg
zsemlemorzsa, 10 dkg darált dió,
étolaj a sütéshez.
Elkészítés: A csirkemellfilét
hosszában kettévágjuk, kiterítjük, majd klopfolóval megütögetjük. Finoman megszórjuk sóval, őrölt fekete borssal. Ráterítjük a szeletelt sajtot, a gépsonkát, az aszalt szilvát középre helyezzük, majd szorosan, rolád formára feltekerjük. A csirketekercset kívülről két oldalán és közé-

pen fapálcával megtűzzük, majd
bepanírozzuk úgy, hogy a liszt és
a felvert egész tojás után a darált
dióval összekevert zsemlemorzsába forgatjuk. Forró, bő olajban
minden oldalról szép pirosra sütjük. A sütést magas hőmérsékleten kezdjük, majd alacsonyan
folytatjuk azért, hogy a csirketekercs belülről is átsüljön. Almakompóttal és burgonyapürével
tálaljuk.

jesen simára elkevert
palacsintatésztából
egy merőkanál segítségével átmerünk anynyit, hogy az a serpenyőben egyenletesen
vékonyan elterüljön.
Miután a palacsintánk
egyik oldala megsült,
átfordítjuk, és készre sütjük. Vékonyan
megtöltjük a kiválasztott gyümölcslekvárral, majd hajtsuk háromszögekbe és alacsony hőmérsékletű
sütőben lefedve tartsuk melegen. A csokoládémártást szintén
melegítsük föl, és tartsuk melegen. A tálaláshoz készítsünk elő
4 tányért, egy evőkanalat, egy gázgyújtó, vagy hoszszú méretű grill gyújtó gyufát. Ezután a rumot tegyük egy kisebb,
mikróban használható edénybe, és műanyag fóliával zárjuk
le. Melegítsük meg a palacsintákat, és a lefedett rumot tegyük
mikróban 8 másodpercre. Az előkészített tányérokra helyezzük rá
a palacsintákat, öntsük le a forró
csokoládémártással, szórjuk meg

Desszert
A palacsinta klasszikus, örök
és megunhatatlan. A hétköznapi
palacsinta is ünneplőbe öltözik a
kedvünkért, ha lángoló palacsinta formában készítjük el.
Hozzávalók: csokoládémártás,
gyümölcslekvár ízlés szerint, 6
dkg kandírozott vegyes gyümölcs
kocka, 8 evőkanál rum (80%-os
alkoholtartalmú), 20 dkg liszt, 3
dl tej, 2 dl szódavíz, 2 db egész tojás, 0,5 dl étolaj, 1 csipetnyi cukor, 1 csipetnyi só.
Elkészítés: Nagyobb tálba öntjük a lisztet, hozzáadjuk a sót és
a cukrot, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a tejet, simára keverjük, majd jöhet
a szódavíz, a felütött tojás és az
étolaj is. A vékonyan olajozott,
felforrósított serpenyőbe a tel-

kandírozott gyümölcsökkel, csurgassunk minden palacsinta tetejére 2 evőkanál meleg rumot, és
gyújtsuk meg.
d.
További ízletes finomságok
receptjei a www.lazarchef.hu
oldalon találhatók. Újdonság az
oldalon: webshop.lazarchef.hu
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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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„Csak a vírus tudott megállítani bennünket!”
2006. november 26-án vettek részt az ESMTK Birkózó Szakosztályának sportolói először
versenyen a Vasas Fáy utcai birkózótermében. Akkor a tizenhárom indulóból heten érmet
is szereztek, ami óriási sikernek számított. Azóta a szakosztály fejlődése töretlen. Az elmúlt
14 évben 1115 versenyen vettek részt, amelyeken 8119 érmet szereztek; 3856 arany-, 2062
ezüst- és 2201 bronzérmet. Az ESMTK birkózói összesen 32 éremmel lettek gazdagabbak világversenyeken, és 7 alkalommal csendült fel a magyar Himnusz ESMTK-s birkózó tiszteletére. A járvány azonban, mint olyan sok mindent, a birkózók életét is fenekestül felforgatta.
Az ESMTK Birkózó Szakosztálya mintegy
300 magyar bajnoki címet birtokol, 2019-ben

18 válogatott versenyzőt biztosított a magyar
birkózás számára, akik közül kilencen dobogóra állhattak Európa- és világbajnokságokon, dicsőséget szerezve ezzel hazánknak és
Pesterzsébetnek.
Az egyesületek közötti országos rangsorban már 2007-ben az 56. helyet szerezték
meg a 100 szakosztály között, az elmúlt években pedig toronymagasan végeztek az országos rangsor élén.
– 2020-ban minden esélyünk megvolt
arra, hogy sikertörténetünk tovább folytatódjon, hiszen idén minden versenyen, amelyen
elindultunk, eredményesen vettük az akadályokat. Az igencsak csonka versenyszezon ellenére 19 magyar bajnoki címet szereztünk, a
felnőtt országos bajnokságon egyedül szakosztályunknak sikerült 6 súlycsoportban is döntőbe kerülnie, melyből ötöt meg is nyertek
versenyzőink. Összességében a magyar bajnokságokon szerzett érmek száma az elmúlt
14 évben közelít az 1000-hez – summázza az
idei esztendőt Losonczi Ottó. Az ESMTK

Pesterzsébet | 2020. december 17.

Birkózó Szakosztályának vezetője hozzáteszi:
– A magyar birkózás történetében egyedülálló, hogy egy szakosztály, amely a
nulláról indul, egy 12x10-es méretű
szőnyegen, egy alagsori kis tornateremben, az ország és a világ birkózótérképére ilyen rövid idő alatt felírja
magát, hiszen a világ számos pontján jegyzik már birkózóinkat. Többek között a FILA elnöke, Raphael
Martinetti és a Nemzetközi Birkózó Szövetség alelnöke, Mikhail
Mamiashvili is járt már csarnokunkban, és úgy távoztak, hogy ehhez fogható körülményekkel még
nem találkoztak máshol a világban.
Feltételezzük, hogy nemcsak udvariasságról volt szó a részükről, hiszen több mint 40 ország birkózói
fordultak már meg a termünkben,
az USA-tól
kezdve, Kubán keresztül, Oroszországon
át. A kubai
Lopez például, aki 3
olimpián is
aranyérmet szerzett,
ugyanezen a véleményen volt.
Losonczi Ottó így
folytatja: – Az elmúlt
14 évben egy olyan
közösséget sikerült felépítenünk, ahová a
szülők és a gyerekek
szívesen járnak. Megtanítottuk nekik a hitet, az alázatot, a tiszteletet és a tisztességet. Mindenki, aki nálunk sportolt, örömmel tekint vissza a nálunk eltöltött időre.
Most viszont itt állunk félig megrogyva és térdre esve. A
három csapás, amely
2020-ban ért minket, sokáig nyomot

fog hagyni bennünk. Idén két birkózónktól vettünk végső búcsút, a
koronavírus-járvány pedig akadályoz minket abban, hogy tegyük a
dolgunkat, eddzünk, versenyekre
és edzőtáborokba járjunk.
Mindig azt szoktam mondani, hogy a remény hal meg utoljára, és akkor van baj, ha
nem kel fel a nap. Reménykedésre ad okot,
hogy ebben az évben elindult az V. Birkózó
és Fitness Sportosztályunk. Biztos vagyok abban, hogy egyszer vége lesz ennek a helyzetnek, és ismét sok dicsőséget szerezhetünk kerületünknek, Pesterzsébetnek.
A közeledő karácsonnyal kapcsolatban
Losonczi Ottó így fogalmaz: – Az idei ünnep teljesen más lesz, mint a többi volt. Kérek mindenkit, térjünk vissza a karácsony valódi szellemiségéhez, és egymás tiszteletén és
szeretetén legyen a hangsúly. Csak ez lehet a
jövő kulcsa.
Minden Pesterzsébeti lakosnak és ESMTK
szurkolónak áldott, békés, szeretetben gazdag
ünnepeket, és egészségben gazdag, vírusmentes újesztendőt kívánok!
Sokan eltávoztak közölünk, nekik kívánom, hogy találjanak örök nyugodalmat és
békességet.
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Félidőben ötödik a Liza
November 22-én Monorra látogatott el az EMSTK NB III-as felnőtt labdarúgó csapata. A bajnokság záró fordulójának mérkőzésén az
első játékrészben még 1:0-ra vezettek a piros-fehérek, majd a másodikban egy ideig két gól is volt a különbség a pesterzsébeti csapat javára. Az utolsó 20 percben a Monor azonban kétszer is betalált a hálóba, így a remélt 3 helyett csak 1 ponttal tért haza a Liza. Az őszi fordulót 34 ponttal az 5. helyen zárta az ESMTK.
Sok pihenésre azonban nem volt idő, mert november utolsó hétvégéjén már a tavaszról előrehozott első forduló következett, amelyen a második helyezett FC Dabas vendégei voltak. Gyors gólváltást követően már az első félidő közepén kialakult az 1:1-es végeredmény, pedig a második játékrészben több nagy helyzete is volt a piros-fehéreknek.
December 6-án a Dunaújvárost fogadta az ESMTK az Ady Endre
utcában. Az előrehozott második tavaszi fordulója és egyben a 2020as év utolsó bajnoki mérkőzése nem volt diadalmenet a pesterzsébeti csapat számára. Bár a piros-fehérek Szilágyi Péter góljával már a

„Óvd az egészséged!”
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda hagyományos óvodai rendezvényét idén az aktuális járványügyi helyzethez alkalmazkodva szervezték meg.
Az Őszi egészséghét fő témája mindhárom óvodában az
egészségmegőrzés és a vitaminok témaköréhez szerveződött.
Az intézmény a programhoz
kapcsolódva online pályázatot
hirdetett a családoknak „Maszkban a család” címmel, amelyen
kreatív maszkokat vártak fotó
formájában beküldve. A felhívásra több mint 30 család jelentkezett ötletes, játékos megoldásokkal, lezárásként a résztvevők
emléklapot kaptak.
Mivel külsős szakembereket
idén nem tudtak meghívni, ezért

voltak olyan foglalkozások, amit
online formában szerveztek meg.
Ilyen volt a hét első programja,
amit a Csili Művelődési Központ
Könyvtárának munkatársaival
valósítottak meg. Az interaktív
játékokon keresztül a gyermekek az egészség fenntartását segítő tevékenységekkel (táplálkozási, tisztálkodási szokások,
a friss levegő jótékony hatása,
a távolságtartás fontossága) ismerkedtek meg. A foglalkozás
végén az ovisok megnézték Fésűs Éva Tüsszentős meséjének
feldolgozását.
A hét folyamán számos program várta az ovisokat, készítettek egészséges ételeket, valamint különböző foglalkozásokon
vettek részt.
cz.

FOTÓ: WWW.FACEBOOK.COM/MONORLABDARUGAS

3. percben megszerezték a vezetést, 18 perccel később a dunaújvárosiak egyenlítettek. Aztán a 34. percben ismét gólt lőtt a Liza, de
az 59.-ben a vendégek újra egyenlítettek. A 2:3-as végeredmény a
83. percben dőlt el, amikor a Dunaújváros újra a hazaiak kapujába talált.
s.z.

Rendhagyó Márton-nap

A Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda német
nemzetiségi csoportjaiban Márton-nap a legnagyobb hagyományőrző ünnep. De ez a Márton-nap más volt, mint a korábbiak. Sajnos úgy alakult a járványhelyzet előírásai miatt, hogy
a megszokottól eltérően, a járványügyi előírások szigorú betartásával, szülők nélkül emlékeztek meg Szent Mártonról és jótetteiről.
Idén az óvónők a gyerekekkel közösen készítették el a

lámpásokat. A hangulatos gyermekműsorok sem maradhattak el, melyben Márton legendája és hozzá kapcsolódó dalok,
mondókák, játékok kaptak főszerepet.
Természetesen a libasült
sem hiányozhatott az asztalról, a gyermekek örömére. A
lampionos felvonulást az óvoda udvarán tartották meg csoportonként. Azért, hogy a szülők is részesei legyenek az ünnepnek, az óvodapedagógusok
videófelvételt készítettek.
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APRÓHIRDETÉS

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
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 0620/264 77 52
NYUGDÍJASOK, SZÉPKORÚAK figyelem! Szeretne anyagi biztonságban élni? Itt a megoldás: havi anyagi támogatást biztosítunk Önnek a
gondtalan nyugdíjas éveihez. Hívjon! Kálny Csaba: 06-20-94-94-940
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 061/260 70 90,
0630/296 55 90, Rácz Mihály.
raczmi0711@citromail.hu
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
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, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-94;
06-30-941-2484.
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolatjavítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 0670/541 90 22

DOKTOR NATUR keres
azonnali belépéssel
passzív, otthon végezhető munkára TELEFONOS
MUNKASZERVEZŐKET.
Hivatalos foglalkoztatás,
LEHET NYUGDÍJAS IS!
Jelentkezni:
info@doktornatur.hu
Érdeklődni lehet:
20/962 11 30
www.doktornatur.hu
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 0630/422 17 39
GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű
technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389
12 10
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info
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
INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, forgalmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44
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 vállal-
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juk lakosság és közületek részére.
0670/224 93 26, 3620/397 99 98

EGÉSZSÉG

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

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

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

Hirdessen a
Pesterzsébet
újságban!

1184 Lakatos úti, 4. emeleti, parkra
néző 43 nm összkomfortos, másfél
szobás, felújítandó lakás eladó. Ingatlanosok ne hívjanak! 0670/222
99 33

Apróhirdetések
felvétele

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa

A következő lapszám 2021.

1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa

január 28-án

1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa

jelenik meg,

1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

hirdetésfelvétel

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

január 14. 12 óráig

Részletek és

kizárólag e-mail-ben:

kapcsolat:
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu
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Következő számunk 2021. január 28-án jelenik meg
Lapzárta: 2021. január 14. 12 óra. A lapzárta után érkezett anyagokat a
szerkesztőség csak a következő lapszámban tudja közölni.
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