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JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület lakosságát, 

tegyenek ajánlásokat „Az Év Sportolója”, és az „Az Év Edzője, 
az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja, 
hogy a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit, 

edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse. 
A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat.  A javaslat-
nak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, 
sportágát,  sportegyesületének nevét, az „Év Sportolója” javaslat 
esetében a  sportszövetségek által kiadott, az előző évi eredmé-

nyekről szóló igazolást. 
A jelölések határideje: 2021. március 01. 

A jelöléseket írásban e-mailen és postai úton, papíralapon várjuk 
a Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgár-
mesteri Titkárság és a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.

Szabados Ákos polgármester

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
a vírusjárvány idején telefonos fogadó-
órát tart.
Rendje: az előzetes bejelentkezőket kép-
viselő úr a fogadóóra idején visszahívja.
Előzetes bejelentkezést a 
06 1 211 3307-es telefonszámon várunk.
A telefonos fogadóóra 2021. február 
4-én 17 órakor kezdődik.

Pesterzsébet Önkormányzata 2021-ben is 
megemlékezik a jubiláló pedagógusokról. 

A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, 
akik ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

A kérelmet 2021. március 5-ig lehet benyújtani, 
a díszoklevelet a kerületi pedagógusnapi ünnepségen 

vehetik át a jubilálók.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél: 50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére

Rubin oklevél: 70 éve végzettek részére
Gránit oklevél: 75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:

1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név/születési név 
is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, sze-
mélyi szám, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), 

adóazonosító szám, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó 
lakcím, telefonszám, egy közeli hozzátartozó neve és tele-

fonszáma) túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (mun-
kahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések 

feltüntetése). 
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél 

vagy annak másolata.
3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán eltöltött 

25-30 év munkaviszony). 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
4. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél bemutatása is 

szükséges!!!

A kérelmek benyújtása 2021. március 5-ig, postai úton 
vagy telefonon előre egyeztetett időpont esetén személye-

sen történhet az alábbi címre: 
Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészség-
ügyi és Szociális Osztálya (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 
1. földiszint 12. Bartáné Vass Angéla közművelődési referens 

Tel: 06-1-289-2571/1122 mellék).

SZÍNES DIPLOMA PEDAGÓGUSOKNAK
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– A 2020-as év mérlegében 
mi van a nehezebbik serpenyő-
ben?

– Senkinek nem mondok új-
donságot azzal, hogy egy rendkí-
vül nehéz évet hagyunk magunk 
mögött. Az önkormányzat egész 
éves kiemelt és legfontosabb fel-
adata a járvány elleni védekezés-
ben való részvétel volt, természe-
tesen a központi intézkedések-
kel, kormánydöntésekkel össz-
hangban. A második hullám-
ra már felkészültebbek voltunk 
mi magunk is, minden területen 
kész forgatókönyvekkel rendel-
keztünk. Ennek ellenére nagyon 
komoly összefogást és együttmű-
ködést igényelt a különböző ön-
kormányzati területek – elsősor-
ban az egészségügy és a szociális 
szféra –, a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési Osztálya, valamint a 
kerületi online és írott hírcsator-
nák között.

A kórházat egyébként Pest-
erzsébet Önkormányzata is tá-
mogatta, több mint tízmillió fo-
rint értékben, olyan eszközök be-

szerzésével, amelyeket a járvány-
helyzet megszűnése után a pest-
erzsébetiek gyógyításában tud-
nak majd használni.

– A nehézségek közepet-
te milyen eredményekre lehet 
büszke az önkormányzat?

– Amire mindenképpen büsz-
kék lehetünk, hogy a járvány mi-
att sem a hivatalban, sem egyet-
len intézményünkben nem volt 
létszámleépítés. Próbáltunk úgy 
sáfárkodni javainkkal, hogy a jár-
vány miatt bevezetett elvonáso-
kat a lehető legkisebb mértékben 
érezzék meg a köztisztviselők és a 
közalkalmazottak.

Fontos eredményünk az is, 
hogy miközben bevételeink nem 
jelentéktelen mértékben csök-
kentek, a költségvetést műkö-
dőképes állapotban tudtuk tar-
tani, a módosított költségvetés-
ben meghatározott feladatokat 
pedig végrehajtani. Bár jelen-
tős beruházásra, felújításra nem 
volt lehetőségünk, fenn tudtuk 
tartani a közterületek megszo-
kott rendjét, mind a parkfenn-

tartás, mind a játszóterek fenn-
tartása területén.

Elsősorban a vendéglátásban 
dolgozók számára próbáltunk se-
gítséget nyújtani a bérleti díjak 
átmeneti csökkentésével.

Ami szintén pozitív, hogy az 
intézmények szolgáltatásaikat 
megőrizve tudtak működni. A 
kerületben mindenhol az volt ta-
pasztalható, hogy igyekeztünk a 
megszokott életet biztosítani, ki-
használva az online tér nyújtotta 
lehetőségeket.

– A lakosság hogyan viszo-
nyult a megváltozott körülmé-
nyekhez?

– Fegyelmezettséggel és 
együttműködéssel. A korlátozá-
sok kezdetén voltak ugyan sza-
bályszegések, de ezek folyamato-
san csökkennek, és jó ideje az át-
lagoshoz képest is kevesebbek.

– Mi várható idén?
– Reméljük, hogy a beruházá-

sok, felújítások területén ez az év 
ad némi elmozdulásra lehetősé-
get, bár azt már most látjuk, hogy 
a 2020 januári állapothoz képest 
milliárdos nagyságrendekkel ke-
vesebb bevétellel számolhatunk 
2021-ben.

Ami továbbra is elsődleges 
cél, a bérszínvonal és a dolgozói 
létszám megőrzése, valamint a 
közterületek rendjének, tisztasá-
gának fenntartása.

2020-ban részt vettünk – és ez 
a munka 2021-ben is folytatódik 
– a HÉV-vonal rekonstrukciójá-
nak tervezésében, valamint véle-
ményt formálunk a Csepel-Pest-
erzsébet közlekedési csomópont 
további kialakításában.

– A képviselő-testület mű-
ködését is nagyban meghatá-
rozta a járvány, hiszen az ülé-
sek döntő többsége elmaradt. 
A vészhelyzeti intézkedések-
nek megfelelően ilyen hely-
zetben a polgármester egy sze-
mélyben dönt, a frakcióveze-
tőkkel, bizottságok elnökeivel 
való egyeztetések után. Milyen 
együttműködést sikerült kiala-
kítani ezen a területen a mögöt-
tünk álló 10 hónapban?

– Minden egyes döntés, amit 
meghozok, a normális működé-
si mechanizmus szerint van vi-
tára bocsátva, majd az előter-
jesztésekkel kapcsolatos, jellem-
zően többségi vélemény mellett 
hozom meg a döntéseket. Tehát 
viták így is vannak, mint ahogy 
nyilvánvalóan lesznek is, de a 
legfontosabb kérdésekben sze-
mély szerint igyekszem a több-
ségi véleményt figyelembe véve 
dönteni.

Várom, hogy a jelenlegi hely-
zet véget érjen, mert azt tartom 
normálisnak, amikor a képvise-
lő-testület személyes viták során, 
a nyilvánosság előtt tudja kifejte-
ni a véleményét, és utána szava-
zással hozza meg döntését. Hang-
súlyozom, mindent megteszek én 
is és a képviselők is – akiknek ezt 
ezúton is köszönöm –, hogy a de-
mokratikus működést fenntartva 
hozzuk meg közös döntéseinket.

Sz. A.

Ahogyan azt a híradásokból is tudjuk, nem áll könnyű év az ön-
kormányzatok mögött, hiszen a koronavírus-járvány miatt meg-
változott és megnövekedett feladataik mellett csökkentett bevéte-
lekből kellett fenntartaniuk működésüket. Pesterzsébeten ez sike-
rült. Az idei év sem kecsegtet sok jóval, már ami a bevételek ala-
kulását illeti, ezzel együtt a cél a dolgozói bérek és a létszám meg-
tartása mellett a közterületek állapotának megőrzése, beruházá-
sok, fejlesztések indítása – tudtuk meg Szabados Ákos polgármes-
tertől. 

Bevételcsökkenés mellett működő költségvetés

Szeretném ezúton is 
megköszönni a védeke-
zést segítő, a járvány-
nyal kapcsolatos kiadá-
sok csökkentésére ér-
kezett magánfelajánlá-
sokat. Szeretnék azok-
nak is köszönetet mon-
dani, akik egyéb mó-
don járultak hozzá a 
védekezéshez, például a 
karácsonyi ajándékok-
hoz adott támogatások-
kal, vagy a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórház-
nak nyújtott felajánlá-
sokkal.

Néhány beruházást 
tervezünk, például 
óvodai udvar
felújítását. 

Arról kaptunk tájé-
koztatást, hogy a sport 
miniparkok 2021-ben 
megépülhetnek, és már 
zajlik a Duna-parti sé-
tány közbeszerzési el-
járása, így remélhetően 
az építése is elkezdőd-
het végre.
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Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és 
gazdálkodó szervezeteit a helyi ön-
kormányzati adókkal kapcsolatban 
2021. január 1-jén hatályba lépett 
változásokról, illetve egyéb adózás-
sal kapcsolatos tudnivalókról:

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bi-
zalmi szolgáltatások általános sza-
bályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. 
§ (1) bekezdésének aa) pontja sze-
rint, minden gazdálkodó szervezet, 
ideértve az egyéni vállalkozókat is, 
2018.01.01-től elektronikus ügy-
intézésre kötelezett. Ügyet intéz-
ni és kapcsolatot tartani az Adócso-
porttal az Elektronikus Önkormány-
zati Portálon (OHP) keresztül lehet, 
ahol online űrlapkitöltés és egyenleg 
lekérdezés működik. https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap
Az önkormányzati adóhatóság min-
den gazdálkodó szervezetnek ki-
zárólag a Cégkapura küldi meg 
az általa hozott hivatalos – régen 
tértivevényesen kézbesített – ira-
tokat! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégka-
puval nem rendelkező szervezetek-
ről bejelentést kell tennünk a Cégbí-
róság felé. Az át nem vett (meghiú-
sulási igazolás) érdemi döntést tar-
talmazó dokumentumok végleges-
sé válását követően végrehajtási el-
járást kezdeményezünk. A Cégkapu-
val nem rendelkezők a helyben szo-
kásos módon Hirdetmény útján érte-
sülhetnek a küldeményekről.
A Képviselő-testület hatályban lévő 
helyi építményadó és telekadó ren-
delete nem módosult. 

Építményadó:

A helyi építményadóról szóló 
40/2012. (XII.7.) számú rendelet 
2/A §-a alapján az építményadó évi 
mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2. 
Az építményadó esetében az adó 
tárgya a lakás és a nem lakás célú 
épület, épületrész. A törvényi men-
tességeken túl kerületünkben a la-
kás célú építmények közül mentes 
a valamennyi magánszemély tulaj-
donos, haszonélvező, illetve köze-
li hozzátartozója által lakott olyan 
lakás, ahol a magánszemély tartós 

ottlakásra rendezkedett be, életvitel-
szerűen ott lakik.

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. 
(XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján 
a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 
megtartása mellett a Kerületi Építé-
si Szabályzatban meghatározott EK-
1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 
200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, 
a szabályzat XIX. fejezete szerinti te-
lek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/
m2. Mentes az adó alól a magánsze-
mély ingatlan-nyilvántartásban kül-
területként nyilvántartott üzleti célt 
nem szolgáló telke. 
Az építmény- és telekadóról adó-
számla kivonatot, csekket febru-
ár hónapban küldünk az adóalany-
ok részére. Az adót két részletben, 
2021. március 16. és 2021. szep-
tember 15-ig kell megfizetni.

Talajterhelési díj:
A talajterhelési díj bevallását a 
2020. évi vízfogyasztásról 2021. 
március 31-ig kell benyújtani és a 
díjat megfizetni. A bevallási nyom-
tatványt, tájékoztatót és csekket 
február elején küldjük ki a nyilván-
tartás szerinti díjfizetők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezését, 
változását és megszűnését az adó-
hatóság felhívása nélkül önként, 
adatbejelentés benyújtásával kell 
megtenni építményadó, telekadó 
ügyekben.
A gépjárművekkel kapcsolatos adás-
vételi szerződést továbbra is kizárólag 

a Kormányablakokban 
(nem az Adócsoportnál) 
kell leadni/bejelenteni! 
A határidőre nem fizető 
adózóval szemben vég-
rehajtási eljárást kez-
deményezünk, melynek 
költségátalánya minden 
esetben 5.000,- Ft.
A bevallási kötelezettség 
késedelmes teljesítése 
mulasztási bírság kisza-
bását vonja maga után.
A magánfőző a desz-
tillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzést, va-
lamint a bejelentett ada-
tokban történt változást 
az azt követő 15 napon 

belül köteles bejelenteni a lakóhe-
lye szerinti önkormányzati adóható-
sághoz.2016. évtől párlat adójegyet 
a vámhatóságtól lehet igényelni.
Magánszemélyek részére az adó-
ügyi nyomtatványok (adatbejelenté-

sek, bevallás), rendeletek letölthetők 
a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés/
Ügyintézés/Letölthető nyomtatvá-
nyok oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen előzete-
sen egyeztetett időpontban (1201 Bu-
dapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy 
telefonon a következő számokon:
Helyi építmény- és telekadó: 283-
0640/1250, 1251, 
Gépjárműadó: 283-0640/1254, 
1725
Talajterhelési díj: 283-
0640/1254,1425 

Ezúton mondunk köszönetet azon 
adózóinknak, akik bevallási és 
adófizetési kötelezettségeiknek ha-
táridőben eleget téve segítik mun-
kánkat.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály Adócsoportja

Adóhírek

Tisztelt Adózó!
Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcso-
latos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) látja el.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. decem-
ber 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója 
esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság lát-
ta el. A törvénymódosítás alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi 
gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adó-
hatóság (NAV) vette át.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az ak-
tuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 
2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötele-
zettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedé-
sével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szank-
ciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illeté-
kes Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Osztály Adócsoport (önkormányzati adóhatóság) végzi. 

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás le-
hetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonat-
kozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adó-
tételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. decem-
ber 31-ig keletkezett. Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi 
gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalom-
ból való kivonását.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra 
is az önkormányzati adóhatóság 12001008-01510331-01500004 szá-
mú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegér-
tesítőt küldünk az érintettek részére.

A változásokkal kapcsolatos kérdésekben az adócsoport munkatársai 
állnak az adózók rendelkezésére.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály Adócsoportja
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Új támogatási formával bővült kerületünk települési támogatá-
sainak köre. Somodi Klára képviselő javaslatára – amelyet a kép-
viselő-testület még 2020 októberében fogadott el – 2021. január 
1-jétől a tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz is kérhető támogatás.

A támogatásra azok a pesterzsébeti lakóhellyel rendelkező, 65. 
életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek, akiknél a családban 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 százalékát (99750 fo-
rintot). A 65 év feletti krónikus betegeknek az oltás árát 100 száza-
lékban, nem krónikus betegek esetén 50 százalékban téríti vissza az 
önkormányzat.

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmére vonatkozó 
igazolásokat, az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bi-
zonylatot (a kérelmező nevére kiállított számlát), valamint a házi-
orvos igazolását az oltásról, illetve – ha ebben érintett a személy – a 
krónikus betegség fennállásának igazolását. A támogatás az oltás be-
adásától számított 6 hónapon belül igényelhető.

A kérelem a pesterzsebet.hu/e-ugyintezes/ugyintezes/letoltheto-
nyomtatvanyok/ oldalról, a „Szociális ügyekkel kapcsolatos nyom-
tatványok” menüpontból tölthető le, és az önkormányzat Közműve-
lődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

s.z.

A koronavírus-járvány termé-
szetesen az újévi koncert ha-
gyományos megrendezését sem 
tette lehetővé. A Csili Művelő-
dési Központ jóvoltából azon-
ban január elsején nem ma-
radtunk muzsika nélkül, a kö-
zösségi oldalukon élőben lehe-
tett Szabados Ákos polgármes-
ter köszöntője után válogatást 
látni, hallgatni a Pesterzsébeti 
Városi Fúvószenekar darabjai-
ból. A felvétel a mai napig meg-
tekinthető a Csili Facebook ol-
dalán, a január 1-jei 16 órás 
bejegyzésükben. 

– Az újesztendő kezdetén ha-
gyományosan újévi koncerttel 
szoktuk köszönteni Pesterzsé-
bet lakosságát. Ma sincs ez más-
képpen. Örülök, hogy legalább 
ezen a módon szólhatok Önök-
höz, és nyújthatunk egy kis ízelí-
tőt az elmúlt években már meg-

szokott újévi koncertek han-
gulatából. Nagyon bízom ab-
ban, hogy 2020-at magunk mö-
gött tudva, egy boldogabb újesz-
tendő részesei lehetünk, túl le-
szünk a járványon, közös össze-
fogás és siker eredményeképpen. 
Kívánom, hogy ez a mai alkalom 
is bizakodással, reménnyel töltse 
el Önöket a jövőt illetően. Azt 
kívánom, hogy nemcsak Pester-
zsébeten, nemcsak ebben az or-
szágban, hanem az egész világon 
sikerekben gazdag előttünk álló 
esztendőt köszönthessünk – fo-
galmazott Szabados Ákos pol-
gármester.

A köszöntést követően a 
Pesterzsébeti Városi Fúvósze-
nekar vezetője, Jakab Gedeon 
Rossini-díjas karnaggyal, Pester-
zsébet díszpolgárával készült be-
szélgetés közben csendülnek fel 
a zenekar darabjai.

y.a.

Tavaly december közepén 1900 
antigén gyorstesztet kapott 
Pesterzsébet Önkormányzata a 
Fővárosi Önkormányzattól.

A járvány idején kulcsfontos-
ságú és elengedhetetlen a köz-
feladatok, közszolgáltatások el-
látásában részt vevő foglalkozta-
tottak és az általuk ellátottak, il-
letve az általuk végzett közszol-
gáltatást igénybe vevő szemé-
lyek egészségének és életének 
védelme, az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtétele, amely-

nek egyik legfontosabb eszközét 
képezi a kialakult járványhely-
zetben a rendszeres előszűrések 
végzése.

Ehhez 1900 antigén gyors-
tesztet kapott Pesterzsébet Ön-
kormányzata a Fővárosi Ön-
kormányzattól. A tesztekkel a 
GAMESZ, a Szociális Foglalkoz-
tató, a Humán Szolgáltatások 
Intézménye és a Rendvédelmi 
Osztály munkatársai, valamint a 
kerületi kulturális intézményben 
dolgozó közalkalmazottak szűré-
sére nyílt lehetőség.     a. 

Az újév harmadik napjának éjjelén, 4200 grammos súllyal és 54 
centiméterrel született kerületünk első babája, Nerpel Virág Emma. 
A szülők 2019 decemberében költöztek Pesterzsébetre egy családi 
házba, de már most megszerették a kertvárosi környezetet.

Támogatás 
a tüdőgyulladás elleni oltásra

Újévi koncert online

Gyorstesztek a Fővárostól

Az év első pesterzsébeti babája

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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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 kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ide-
jén alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában ka-
pott 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 máso-
dik üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontjában fog-

lalt előírások figyelembevételével belterületen valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen – kivéve a Duna-part terüle-
tét –,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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– Mit tudhatunk Önökről, 
korábban milyen területeken 
tevékenykedtek? 

M. D.: – Külön-külön indult 
a pályánk, aztán később fonódott 
össze közös alakulattá. Én a Ma-
gyar Rádióban, majd a Magyar 
Televízióban szerkesztettem mű-
sorokat, illetve riporterkedtem, 
később kereskedelmi csatornák-
nál, tévéknél és rádióknál egy-
aránt. Eközben különböző ma-
gazinokban és folyóiratokban is 
dolgoztam. 

K. E.: – A bölcsészkar után iro-
dalmi folyóiratokban publikáltam, 
majd az akkori (mai médiatörté-
neti definícióját tekintve a „régi”) 
Magyar Nemzet kulturális rovatá-
ban dolgoztam. Utána az akkor in-
duló rádiócsatornánál, az EstFM-
nél, majd radiocafé 98.6-nál let-
tem szerkesztő-műsorvezető.

M. D.: – Itt, a radiocaféban 
lett először közös műsorunk, 
majd pedig megalapítottuk a sa-
ját, független médiaműhelyün-
ket. Az újságírói munkáink mel-
lett kommunikációs feladatokat 
is vállaltunk. Alapítványok, kö-
zösségi ügyek sajtóban való meg-
jelenését szerveztük: például a 
Ferencvárosi Közösségi Alapít-
vány szervezésében megvalósu-
ló adománygyűjtő Swimathonról 
forgattunk kisfilmet.

K. E.: – Mindemellett öt 
éven át követtük az első ma-
gyar Bocuse d’Or-világdöntős 
Széll Tamás séf munkáját, ami-
ről 8 részes dokumentumfilmet 
forgattunk Budapesten és Lyon-

ban. Ezen túl az online médiában 
is több magazin indulását segítet-
tük szerkesztőkként.

– Miért döntöttek úgy, hogy 
megpályázzák a pesterzsébeti 
YouTube csatorna működteté-
sét?

M.D.: – Volt már ilyen jel-
legű tapasztalatom családilag 
is és a saját pályámon is. Édes-
apám munkáját, aki a XII. ke-
rületi Hegyvidék kerületi lap fő-
szerkesztője volt, elég jól nyo-
mon követtem. Gyakran mon-
dogatta, hogy a helyi média leg-
alább olyan fontos, ha nem fon-
tosabb, mint az országos, hiszen 
sokkal több köze van az ott élők-
höz. Az V. kerületi kábeltévé, a 
City TV főszerkesztő-helyettese-
ként főként a kulturális témákért 
voltam felelős. Így amikor több 
pesterzsébeti találkozás után szó-
ba került, hogy miként is lehet 
korszerű, a 21. századi médiafo-
gyasztási szokásoknak megfele-
lő helyi csatornát működtetni az 
online térben, éreztem, hogy eb-
ben van kihívás és szép feladat. 
Pesterzsébethez amúgy is kötnek 
szálak, itt, a Csiliben volt a Meg-
értésüket köszönjük! – A4-es or-
szág című kiállításom.

– Mennyiben jelent ez új ki-
hívást?

K. E.: – Elindítani, kitalál-
ni, felállítani egy új, egyre job-
ban működő struktúrát, az min-
dig vonzó és egyben nehéz fel-
adat. Magában hordozza annak 
lehetőségét, hogy az első pilla-
nattól kezdve olyan műsorok 

szülessenek, amik valóban az itt 
élőknek és az itt élőkről szólnak, 
és együttműködik a már meglé-
vő médiumokkal, így a Pester-
zsébet újsággal is. Mi magunk is 
kíváncsiak vagyunk, hogy miért 
jó Pesterzsébeten élni, érdekel-
nek minket a városrész történe-
tei, mindennapjai, és ami a leg-
fontosabb – hiszen ez a szakmánk 
–, hogy miként lehet ezt jól elme-
sélni egy-egy videó formájában.

– Miben lesz más a Pester-
zsébet TV a korábbi csatorná-
hoz képest?

M. D : – A tartalomfogyasz-
tási trendek azt mutatják, egy-
re nagyobb az igény arra, hogy 
olyan tartalmak jöjjenek lét-
re, amelyekhez bármikor hozzá-
fér a néző. Ezért is tartjuk lénye-
gesnek, hogy tartalmilag sokszí-
nű videókkal töltsük meg a csa-
tornát: a kerületi közélet mel-
lett éppúgy fontosnak tartjuk 
a szolgáltató jellegű tartalma-
kat, legyen az egészség, kultúra, 
sport, oktatás, vagy éppen a gye-
rekeknek szóló műsor. Napja-
inkban már mindannyiunk zse-
bében ott lapul egy kamera, az 
okostelefonoknak köszönhetően 
bárki készíthet videót vagy fotót. 

Örömmel vennénk, ha egy-egy, 
az itt élőket foglalkoztató kérdés-
ről, kellemes, vagy bosszantó je-
lenségről a nézők is küldenének 
fotót vagy videót. Tetszik egy új 
virágágyás? Sajnálatosan rövid 
a zöld jelzés egy átkelőhelyen? 
Máris jöhet róla egy felvétel, és 
a szerkesztőség utánajár, megmu-
tatja, feldolgozza.

– Milyen adásokra számít-
hatnak a nézők, milyen gyak-
ran lesznek új műsorok?

K. E.: – Fokozatosan „nyílik” 
majd ki a YouTube-csatorna, egy 
„nyitókészlettel” indulunk majd, 
és később kapcsolódnak majd be 
a tartalomba az új rovatok. Alap-
vetően sorozatokat tervezünk, 
azaz ha például bemutatjuk a ke-
rület díszpolgárait, akkor szeret-
nénk minél többüket. Ahogy a 
kerület intézményeit is, óvodá-
kat, sportegyesületeket, megbíz-
ható üzleteket. Ellenben nem 
kőbe vésett programtervezettel 
működünk, hanem folyamatosan 
kíváncsiak vagyunk a nézők vé-
leményére is, az ő kérdéseikre, az 
őket foglalkoztató ügyekre. Ek-
képpen közösen alakítjuk a né-
zőkkel a csatorna tematikáját.

S.Z.

Új YouTube csatorna indul a pesterzsébetieknek
A már elkezdődött előkészítő munkák után legkésőbb márciusban 
indul kerületünk új YouTube csatornája, amely – közönségszava-
zás alapján – a Pesterzsébet TV nevet viseli majd. Arról, hogy mi-
lyen adásokat láthatunk majd, mennyiben lesz más, mint a koráb-
bi televízió, Müllner Dórát és Kálmán Emesét, a szolgáltatást nyúj-
tó Müllner & Kálmán Content Lab alapítóit kérdeztük. 

FŐZZÜNK EGYÜTT!  
Keressük a kerület legjobb otthon elkészített hétköznapi fogásait!
Készülő sorozatunkban szeretnénk megmutatni a pesterzsébe-
tiek kedvenc ételeit. Egy receptet, egy fotót és a fogás rövid tör-
ténetét várjuk azoktól, akik szívesen osztják meg családjuk ked-

venc hétköznapi fogásait.
Recept + fotó + rövid történet: pesterzsebettv@gmail.com

AZ ÉN PESTERZSÉBETEM 
Keressük a legérdekesebb kerületi fotókat, mozgóképeket!

Készülő sorozatunkban szeretnénk megmutatni a pesterzsé-
betiek személyes történeteit. Egy, a kerülethez kapcsolódó 

fotót vagy videót és annak rövid történetét várjuk.
Fotó vagy videó + rövid történet: pesterzsebettv@gmail.com
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Ahogy egy ember, úgy egy vá-
rosrész, kerület jelenét is meg-
határozza a múltja. Talán nem-
csak a történészeket foglalkoz-
tatja, hanem az itt élők is elgon-
dolkodnak azon néha, hogy mi-
lyen volt az élet szűkebb pátri-
ánkban szüleink, nagyszüleink 
idején. Hová jártak szórakoz-
ni, milyen munkalehetőségeik 
voltak, egyáltalán, hogy nézett 
ki akkor a kerület? Többek kö-
zött ezekre a kérdésekre igyekez-
tek választ találni a Pesterzsébe-
ti Múzeum munkatársai a 150 
év – 150 kép című kiadványban, 
amely Pesterzsébet várossá nyil-
vánításának 150. évfordulója al-
kalmából készült. A kiadás a jár-
vány miatt 2020-ban meghiú-
sult, de reméljük, idén már nem 
csak virtuálisan (a múzeum hon-
lapján) tekinthetünk bele a gyö-
kereink jobb megismerését szol-
gáló kiadványba.

A segítők

A Magyar Vöröskereszt neve 
mindenkinek ismerős, ha másról 
nem, a véradásról. Azt azonban 
már csak kevesen tudják, hogy 
Erzsébetfalván 1916-ban jött lét-
re a Vöröskereszt helyi fiókja az 

I. világháborúban és utána árva-
ságra, özvegységre jutottak támo-
gatására. Emellett hangversenye-
ket, mozielőadást, Péter-Pál napi 
vigasságot szerveztek, levelező-
lapokat árultak és a bevételt ha-
dikölcsönbe fektették, vagy be-
küldték az anyaegyesületnek. 
Megkezdték egy hadiárvaház fel-
állítását célzó tőke gyűjtését, az 

intézmény azonban nem épülhe-
tett meg, mivel 1919-ben meg-
szűnt a helyi csoport.

Tíz évvel később, 1929-ben 
alakult újra a Magyar Vöröske-
reszt pesterzsébeti szervezete, 
melynek célja az volt, hogy a tár-
sadalom erejével javítson a köz-
egészségügyi állapotokon. Nap-
pali otthont kívántak felállítani 
a köznyomor enyhítésére, vala-
mint otthont adni a szegény gye-
rekeknek. A szervezet emellett 
rendszeresen tartott házi beteg-
ápolási tanfolyamokat. 

A pedagógusok megszervez-
ték az iskolákban az Ifjúsági Vö-
röskeresztes csoportokat, me-
lyek tagjai adományokat gyűjtöt-
tek a város összes iskolájában az 
Anyák szobra felállítására. Tíz is-
kola hatezer tanulója járult hozzá 
megtakarított pénzével, a szülők 
adományával az emlékmű létre-
jöttéhez. Kaszab Károly alkotását 
1933. május 21-én avatták fel a 
Szent Erzsébet téren.

A II. világháború alatt hadi-
kórház felállítására gyűjtöttek. 
Az adakozásból előteremtett fel-
szerelés értéke 1944-ben félmil-
lió pengőt tett ki. A helyi cso-
port mintegy kétszáz hölgyet ké-
peztetett ki az ápolónői hivatásra 

az otthoni betegápolási tanfolya-
mokon. Segítségük a helyi egész-
ségügyi intézmények szervezésé-
ben és fenntartásában is jelen-
tős volt.

Vendéglátás

Az erzsébeti vendéglátás kez-
dete a gubacsi határcsárda meg-

nyitásával a XVII. század végé-
re esik, ám iparrá válása csak 
két évszázaddal későbbre tehe-
tő. A régi helyek közül kiemelen-
dő a Vendéglő a ’48-as Magyar-
hoz – közismertebb, rövidebb ne-
vén ’48-as vendéglő –, hiszen itt 
koccintottak Kossuthfalva meg-
alakulására.

Egy újságíró 1898 októberé-
ben már 60-70 csárdát számolt 
össze, de hirdetések sora jelez-
te az erzsébeti kávéházak meg-
jelenését is (például Otthon, 
Ipar), amelyekből 1907-ben 
már mintegy fél tucat műkö-
dött. Az I. világháború ellátá-
si problémákat és jegyrendszert 
hozott, majd a Tanácsköztársa-
ság intézkedései és a szesztila-
lom tovább nehezítette a ven-
déglátósok helyzetét, a létesít-
mények fennmaradását.

Vegyes érzelmeket váltott ki, 
amikor 1920-ban a vendéglő-
ipart is a képesítés igazolásához 
kötött mesterségekhez sorolták. 
1931 szeptemberében nyílt meg 

az első söntés Pesterzsébeten a 
Kossuth Lajos utcában, a volt 
Kéményseprő helyén. Az 1930-
as évek a borcsempészek elle-
ni küzdelem jegyében teltek el, 
1940-től kezdve pedig ismét vi-
lágháborús intézkedések sora kö-
vetkezett.

Ipartestület

Az Erzsébet – Kossuthfalvi 
Ipartestület 1898-ban alakult 
meg, elnöke Horváth Lajos kő-
műves, alelnöke pedig Somody 
József asztalos volt. Székházu-
kat 1905-ben a Kossuth Lajos 
utca 49. szám alatt építették 
fel. 1928-ban emeletet húztak 
rá, 1937-ben pedig lényegében 
teljesen átalakították. Az Ipar-
testületet az államosítás szün-
tette meg, így 1948-tól az ipa-

rosok a KIOSZ-ba (Kisiparos-
ok Országos Szövetsége) tömö-
rültek.

y.s.
(Forrás: Pesterzsébeti Múzeum)

Pesterzsébet anno

Csoportkép egy záróvizsga után a hallgatókkal és előadókkal. 
Középen Bartha Béla, a szervezet főtitkára
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Szabályok betartatása

A közterület-felügyelők fon-
tos feladata volt a koronaví-
rus miatt kialakult veszélyhely-
zet következtében szükséges elő-
írások – a távolságtartás, a gyü-
lekezések megelőzése, az or-
rot, szájat eltakaró maszk hasz-

nálata – ellenőrzése. A megfele-
lő maszkhasználat érdekében fi-
gyelemfelhívó plakátokat helyez-
tek ki, ahol szükséges volt, gon-
doskodtak pótlásukról, valamint 
hangosbemondón keresztül fo-
lyamatosan tájékoztatták a la-
kosságot. – Több alkalommal 
fordult elő, hogy kisebb csopor-
tosulásokat kellett feloszlatnunk, 
de rendőri segítséget egy esetben 
sem kellett kérnünk, mert az ál-
lampolgárok általában megértet-
ték figyelmeztetésünket – össze-
gezte a tapasztalatokat Puskás 
Péter Pál.

Az osztályvezetőtől megtud-
tuk azt is, hogy bár a helyi ren-
deletben is szabályozott kötelező 
maszkviselést az emberek betart-
ják, annak helyes használatával 
– az orr és a száj egyidejű eltaka-
rása – vannak problémák. A ka-
rácsony előtti időszakban például 
a közterület-felügyelőknek rend-
szeresen figyelmeztetniük kellett 
erre a Tátra téri piacon mind a 
vásárlókat, mind az eladókat.

Szombati napokon egy jár-
őrpáros visszatérően ellenőrizte 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
Ady Endre utcai Szakrendelőjé-
nél végzett mintavételezéseket, 
az esetleges attrocitások megelő-
zése érdekében.

Az osztály munkatársai segéd-
keztek az év végén egy közleke-

dési balesetnél – amelynek kö-
vetkeztében egy ház vált lakha-
tatlanná, az elkövető pedig el-
hagyta a helyszínt – a tűzoltóság-
nak, illetve a rendőrségnek. La-
kosságvédelmi intézkedésként a 
Városgazdálkodási Osztály 1 fő 
elhelyezését intézte.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatalba 
továbbra is kizárólag időpont-
egyeztetést követően léphetnek 
be az ügyfelek. A kormány által 
meghatározottak szerint a porta-
szolgálat az ügyfélszolgálati fel-
adatok ellátása során igyekezett 
az ügyfelek ki- és beléptetését a 
legszakszerűbben, a magatartási 
szabályokat betartva végrehajta-
ni. Az érkezőket az osztályok elő-
zetesen egyeztetett időpontok-
ban fogadták, és természetesen 
csak testhőmérséklet-mérést, va-
lamint  kézfertőtlenítést követő-
en léphettek be a polgármesteri 
hivatalba. Az év utolsó hónapjá-

ban 625 ügyfél fordult meg a hi-
vatalban.

Üzemképtelen járművek 

Amint Puskás Péter Pál-
tól megtudtuk, decemberben 44 
üzemképtelen gépjárművet tér-
képeztek fel a közterület-felügye-
lők Pesterzsébet közterületein. 
Az osztályvezető hozzátette: a 
kormányzati intézkedés műszaki 

érvényességre, vizsgáztatásra  vo-
natkozó rendelkezése miatt ezek 
a járművek továbbra is a közte-
rületen maradtak.

Intézkedések

A Rendvédelmi Osztály mun-
katársai az év végi ünnepek ide-
jén – december 25-e és 26-a ki-
vételével – napi 12 órás szolgá-
lattal, folyamatosan látták el jár-
őrszolgálati tevékenységüket, fo-

gadták a bejelentéseket és intéz-
kedtek a hatáskörükbe utalt jog-
sértésekben. A többi napokon a 
felügyelők napi 24 órában voltak 
jelen a közterületeken.

A közterület-felügyelők alap-
feladata a közterületi rend fenn-
tartása, a szabályokat megsértők 
elleni fellépés. A KRESZ szabá-
lyainak megszegése miatt 4 eset-
ben összesen 55 ezer forint, a köz-
tisztasági szabályok megsértése 

miatt pedig egy emberre 10 ezer 
forint helyszíni bírságot róttak ki.

Természetesen az osztálynak 
nem célja, hogy minél nagyobb 
és több bírságot szabjon ki, ahol 
lehet, figyelmeztetéssel hívják fel 
a jogkövető magatartásra az itt 
élők figyelmét. Erre a a KRESZ 
szabályok megszegése miatt az el-
múlt időszakban 95 alkalommal, 
egyéb szabályok megsértése miatt 
pedig 48-szor került sor.

Sz. A.

Tavaly decemberben az általános járőrszolgálati feladatok ellátá-
sa mellett a veszélyhelyzeti kormányrendeletben meghatározott 
korlátozások – kijárási tilalom, csoportosulás megszüntetése, va-
lamint az üzletek 19 órai bezárása – betartásának felügyeletében 
működött együtt a Rendvédelmi Osztály a BRFK XX. és XXIII. 
kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályával. A tapasztala-
tok szerint az előírásokat a pesterzsébetiek alapvetően betartják, a 
helyes maszkviseléssal azonban vannak problémák. 

Folyamatos ellenőrzések

KERESSÜK ŐKET!

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

vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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A szakszervezet a közössé-
gi média kihasználásával tartot-
ta össze a közösséget és nyújtott 
támaszt tagjainak, illetve min-
den segítséget megadott azok-
nak, akik egyedül, magányo-
san vészelték át a távolságtar-
tást megkövetelő, lelkileg meg-
terhelő időszakot. Abban a né-
hány hónapban pedig, amikor 
azt a járványhelyzet lehetővé 
tette – természetesen a szüksé-
ges óvintézkedések betartásá-
val –, megrendezték programja-
ikat. Többek között jártak a So-
roksári Arborétumban, illetve a 
Tutanhamon kiállításon, vala-
mint hosszú hétvégét töltöttek 
Kiskunhalason.

Karácsony előtt a hagyomá-
nyos, ünnepi műsorral összekö-
tött közös vacsora ugyan elma-
radt, de Losonczi Ottó, kerüle-
tünk díszpolgára jóvoltából ösz-

szeállított ünnepi ajándékcsoma-
gokat a csoportbizalmik személye-
sen juttatták el minden tagnak.

Sárfi-Kránicz Ferenc elárulta 
azt is, hogy a tagok számára még 
egy meglepetést tartogatnak. Te-
kintettel a 2020-as év mindenkit 
érintő nehézségeire és a megcsap-
pant programszámra, a 2021-es 
éves tagdíj az eddigi 3500 forint 
helyett 1000 forintra csökken. 
Az elnök hozzátette, természete-
sen szeretettel várják az új tagokat 
is. Programtervben továbbra sincs 
hiány, és amint a helyzet lehető-
vé teszi, az újak mellett a koráb-
ban tervezett, elmaradt rendezvé-
nyeket is szeretnék megtartani az 
idei évben.

A COVID-19 járvány az 
egészségügyi kockázatok és gaz-
dasági nehézségek mellett lelki-
leg is rendkívül megerőltető a la-
kosság számára, különösen az idő-

sebb korosztályt viseli meg, hogy 
távolságot kell tartani a családtól, 
a barátoktól. Ezekben az időkben 
különösen fontos, hogy megértés-
sel és gyöngédséggel forduljunk 
nyugdíjas társainkhoz, és tartsuk 
bennük a lelket, melyhez a szak-
szervezet tevékenysége nagymér-
tékben hozzájárul.  

Sárfi-Kránicz Ferenc elmond-
ta: az oltás elérhetővé válásával 

már minden okunk megvan arra, 
hogy nagy reményekkel nézzünk 
a 2021-es évre. Most a legfonto-
sabb az, hogy minél hamarabb mi-
nél több ember kapja meg a vak-
cinát, így a megfelelő mértékű im-
munizáció elérésével visszatérhes-
sünk a normális kerékvágásba, és 
biztonságban találkozhassunk sze-
retteinkkel.

s.z.

Ha nagyon hideg van, ügyel-
jünk arra, hogy idős hozzátarto-
zóink, ismerőseink otthonában a 
hőmérséklet ne legyen kevesebb 
19-20 foknál. Zord időben lehe-
tőleg ne tartózkodjanak a szabad-
ban, de ha mégis kimennek, hív-
juk fel a figyelmet a réteges öltöz-
ködésre, valamint a kesztyű, sál, 
sapka, bélelt, téli cipő viselésére. 

Amennyiben azt vesszük észre, 
hogy az idős ember reszket, bőre 
sápadttá vagy szürkévé válik, fá-
radtságot, zavartságot érez, légzé-
se lelassul, gondoskodjunk arról, 
hogy minél hamarabb meleg hely-
re menjen, ezek ugyanis a kihűlés 
(hipertónia) tünetei. 

Az idősek könnyebben szerez-
nek fagyási sérüléseket is, ezért 
fontos, hogy alaposan be legyen 
bugyolálva minden testrészük, 
ha kint tartózkodnak. A fagyásra 
utaló jelek közé tartozik a vörös, 
majd elfehéredett, vagy hamu-

színű, szürkés-sárgás bőrfelület, a 
bizsergés, a fájdalom. A legköny-
nyebben az orr, a fülek és a lábuj-
jak fagyhatnak meg. 

Fontos tudni, hogy a nem 
megfelelő anyagú ruha, amelyben 
a test megizzad, fel is gyorsíthat-
ja a fagyási folyamatot. Ugyanígy 
a nagyon szűk ruhák is veszélye-
sek lehetnek, ezek ugyanis gátol-
hatják a vérkeringést. 

Az esések és az ebből követ-
kező sérülések elkerülésére gon-
doskodjunk arról, hogy idős hoz-
zátartozóink, ismerőseink környe-
zetében lapátoljuk el a havat, il-
letve szórjuk fel a jeges lépcsőket, 
a járdát. 

Ha csúszásgátlós, barázdált tal-
pú cipőt viselnek, az is segít meg-
előzni a bajt. Aki bottal jár, ügyel-
jen arra is, hogy annak vége ne 
kopjon simára, mert az is növel-
heti az elcsúszás esélyét.

z.k.

Marad a remény

Most különösen figyeljünk az idősekre!

A Pesterzsébeti Nyugdíjas Szakszervezet a járványhelyzet okozta 
nehézségek ellenére is sikeres évet zárt. Igaz, 2020 elején őket is 
váratlanul érte a COVID-19 felbukkanása, így izgalmas program-
tervükből a legtöbb rendezvényt – mint világszerte mindenütt – 
keresztülhúzta a vírus, de gyorsan alkalmazkodtak az új helyzet-
hez – tudtuk meg Sárfi-Kránicz Ferenc elnöktől. 

A hideg idő az időseket jobban megviseli, mint a fiatalokat. Mi-
vel anyagcseréjük lassabb, és kevesebb hőt termel a szervezetük, 
könnyebben kihűlnek. Nehezebben, labilisabban mozognak, ezért 
a csúszós utakon könnyebben elesnek, megsérülnek. Ráadásul itt 
a koronavírus-járvány is, ami miatt, ha lehet, segítsük őket a napi 
bevásárlásokban, az ügyintézésben, hogy az időjárásról függetlenül 
minél kevesebbszer kelljen kimozdulniuk otthonról. 
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December 31-én lezárult a 
Fővárosi Önkormányzat részvé-
teli költségvetésének első, 3 hó-
napon át tartó szakasza, amely-
ben a városvezetés ötleteket várt 
arra, hogy mitől lehetne Buda-
pest zöldebb, gondoskodóbb, ösz-
szetartóbb.

A következő, várhatóan kora 
tavaszig tartó időszakban a Vá-
rosháza és a kerületek munkatár-
sai, szakértői véleményezik, meg-
vizsgálják a beérkezett majdnem 
hétszáz ötletet, áttekintik, hogy 
melyek felelnek meg a pályázati 
kiírásban foglalt feltételeknek, és 
például vannak-e olyan javasla-
tok, amelyek szoros átfedést mu-

tatnak, témájukban összefügg-
nek, így akár össze is vonhatóak.

Az ötletgazdákat az eredmé-
nyekről tájékoztatva, velük egyez-
tetve és együttműködve kezdődik 
majd tavasszal a következő vé-
leményezési szakasz, a szűrésen 
megfelelőnek ítélt javaslatokról.

– Budapest nagyon nehéz hely-
zetben van, és senkit nem áltatha-
tunk azzal, hogy egy világjárvány 
pusztítása, és a kormányzati elvo-
nások közepette a következő hó-
napok nem lesznek embert próbá-
lóak. Ám épp a részvételi költség-
vetés, és az ehhez hasonló progra-
mok mutatják meg, hogy kreativi-
tással, közös gondolkodással, nyi- tottsággal és együttműködéssel 

még szűkös forrásokból is renge-
teget tehetünk azért, hogy Buda-
pest valóban mindannyiunké le-

gyen – nyilatkozta Kerpel-Fronius 
Gábor a Fővárosi Önkormányzat 
Facebook-oldalán.    

z.y.

Lezárult az ötletelés szakasza

„Égig érő fű” címmel udvar-
zöldítési pályázatot hirdetett 
társasházak, lakásszövetkeze-
tek számára a belső udvarok 
zöldítésére a Fővárosi Önkor-
mányzat. A rendelkezésre álló 
támogatási keretösszeg bruttó 
30 millió forint, amelyből 800 
ezer, vagy akár 2 millió forint 
vissza nem térítendő pénzbe-
li támogatást is elnyerhetnek 
a pályázók. A pályázat beadá-
si határideje 2021. március 3.

A támogatás belső udvarok 
fel- és megújítási munkáira, a 
szükséges műszaki vizsgálatok-
ra, tervezési munkákra, növény-
zet telepítésére, földmunkákra, 
alapanyagokra, köztéri elemek 
készítésére, kész bútorok beszer-
zésére, kerti szerszámok beszer-
zésére, bérlésére, növényorvosi, 
favédelmi munkák elvégzésére 

nyerhető el. A beérkezett pályá-
zatok szakmai bírálata alapján, 
a rendelkezésre álló támogatá-
si keretösszeg erejéig a Fővárosi 
Önkormányzat támogatási szer-
ződést köt a nyertes társasházak-
kal, lakásszövetkezetekkel. A bí-
rálati szempontokat és a pályázat 
lebonyolítás részleteit a pályázati 
kiírás tartalmazza.

A járványügyi veszélyhely-
zetre tekintettel lehetőség 
van a pályázati dokumentá-

ció e-mailben való le-
adására is. Aki ezt a 
lehetőséget választ-
ja, a pályázati adatla-
pot és a kiírás szerint 
pályázati melléklete-
ket szkennelve küld-
je be az egigerofu@
budapest.hu e-ma-
il címre. S levél tár-
gyában tüntessék fel:  
„Égig érő fű udvarzöl-
dítési pályázat”.

Az e-mail szövegé-
ben sorolják fel tételesen a be-
nyújtásra került mellékleteket. 
A pályázat beérkezését e-mail-
ben igazolják vissza.

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje 2021. március 3.

A pályázati kiírás itt érhe-
tő el: https://budapest.hu/La-
pok/2020/egig-ero-fu.aspx

k. t.

Az RNBH Konzorcium vég-
zi a következő két évben a pat-
kányirtást Budapesten. Ezt a 
feladatot korábban is ez a cég 
látta le, de a következő idő-
szakban teljesen más követel-
ményeknek kell megfelelnie. 

Nagyobb összeget költ a fővá-
ros 2021-22-ben a patkánymen-
tes Budapest fenntartására, és 
ezért olyan irtást vár el a nyer-
tes cégtől, amely megfelel Buda-
pest jelenlegi, XXI. századi elvá-
rásainak és egyfajta proaktív ir-
tási szisztémát alakít ki.

Az új szerződés az eddigi irtási 
területeket is másként határozza 
meg, eszerint Budapest teljes te-
rületére ki kell terjeszteni a tevé-
kenységet, a gócpontokat pedig 
– szemben a korábbi szerződéssel 
– ezúttal már pontosan és ellen-
őrizhetően határozta meg a Fővá-
ros. A mostani szerződés szakma-
ilag, jogilag és a transzparencia 
szempontjából is tisztább, a Fővá-
ros érdekeit képviseli.

Az április és november kö-
zötti elszaporodás szempont-
jából veszélyes időszakban na-
gyobb intenzitással végzik majd 

a kártevőmentesítést a legveszé-
lyeztetettebb területeken. Az új 
szerződés alapján a Főváros hatá-
rozza meg azt a 20 kiemelt csomó-
pontot, ahol mintegy 700 helyen 
folyamatos méregmező fenntartá-
sa szükséges.

A patkányészleléssel kapcso-
latos bejelentések ezután a fővá-
roshoz futnak be, nem az irtást 
végző céghez. Így minden beje-
lentésről tud a főváros és város-
gondnokok segítségével maga is 
ellenőrizni tudja a fertőzöttsé-
get, ezáltal a vállalkozó munká-
ját. Megmarad az NNK bevoná-
sa is az ellenőrzésekbe.

Mint ismert a Fővárosi Ön-
kormányzat előző vezetése 2018. 
július 19-én kötötte meg a ko-
rábbi szerződést a közbeszerzési 
eljárásban nyertes RNBH Kon-
zorciummal. A Fővárosi Közgyű-
lés 2020. június 24-i ülésén egy-
hangú döntést hozott arról, hogy 
a hatályos vállalkozási szerződés 
felülvizsgálata indokolt és szük-
séges miközben a szolgáltatás fo-
lyamatosságát a megszüntetés 
időpontjáig fenn kell tartani.

A szolgáltatás alapdíja 2 évre 
bruttó 899,2 millió forint.          s

Pályázat udvarok zöldítésére

Keményebb fellépés a patkány-
mentes Budapestért

Ötletelés Pesterzsébeten, 2020. október 27-én
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Mindenekelőtt megkértük, 
tisztázzuk, mivel is foglalkozik 
egy gyermekkardiológus.

– Szívfejlődési rendellenessé-
gekkel – hangzott a válasz, majd 
a megdöbbentő kiegészítés: a ve-
leszületett komplex szívfejlődési 
rendellenesség gyakorisága 3-4-
szer magasabb, mint a Down-kór.

E rendellenességek egy része 
operációval korrigálható annyira, 
hogy jó életminőséget biztosíthat-
nak a gyermeknek. 

– A hetvenes években gye-
rekgyógyászként kezdtem prak-
tizálni. Pontosabban neonato-
lógusként, azaz újszülöttekkel 
foglalkozó orvosként. Akkori-
ban ez számított az orvoslás egyik 
leggyorsabban fejlődő területé-
nek. 1977-ben, amikor a pályá-
mat elkezdtem, egy 32. hét előtt 
született baba esélyei nem voltak 
túlságosan jók – magyarázta, így 
folytatva: később megjelentek a 
jobb lélegeztetőgépek, pótolni le-
hetett kívülről az éretlen tüdő-
ből hiányzó anyagokat, így jutot-
tak el odáig, hogy a 28. hétre szü-
letett, egy kiló súlyt elért csecse-

mők nem csupán túlélésre, de jó 
életminőségre számíthattak.

Gyerekkardiológiával a ’90-es 
évek elejétől kezdett foglalkozni, 
amikor a SOTE klinikája jó mi-
nőségű ultrahang készüléket ka-
pott, amellyel már a babák szívét 
is megnézhették, majd jöttek az 
újabbak, amikkel a magzatot is 
tudják vizsgálni.

Mivel – miként fogalmazott 
–, mióta az eszét tudja, az orvo-
si pálya vonzotta, természete-
sen éltanuló volt. A pesterzsébe-
ti Kossuth Lajos Gimnáziumban 
is, ahol érettségizett.

Szentágothai János profesz-
szortól, az MTA egykori elnöké-
től dedikált könyvet kapott, ami-
kor második lett egy anatómia 
versenyen. Az egyetemen „Sub 
auspiciis Rei publicae popularis” 
kitüntetéssel végzett, azaz közép-
iskola első osztályától csak ötösök 
sorakoztak bizonyítványában.

– Ennek a kitüntetés és a dip-
loma átvételekor volt jelentősé-
ge, azóta senki sem kérdezte, mi-
lyen eredménnyel végeztem – fo-
galmazott.

Húszesztendős koráig élt Pest-
erzsébeten, testvére és édesany-
juk családja pedig mind a mai 
napig.

– Ha jól érzékelem, ma már 
kevésbé népszerű az orvosi hiva-
tás, mint egykor – vetettük fel.

– Igen, az egészségügy vesz-
tett vonzerejéből, többek kö-
zött a gyorsan fejlődő tech-
nikai, genetikai és gyógyszer-
felhasználás jelentette magas 
költségigény miatt. Jelenleg a 
társadalombiztosításba befize-
tett összeg közel sem fedezi a 
költségeket, ugyanis kevesebb 
mint havi 8 ezer forintért teljes 
körű ellátás jár mindenkinek, 
függetlenül attól, milyen drága 
az adott vizsgálat, kezelés, be-
avatkozás. Más, népszerű terü-
letekre jelentkeznek a fiatalok, 
mint az informatika, jogi pálya, 
management. Változik a világ, 
és ez így van rendjén.

D. A.

HELYI ÉRTÉK

Óriási anyagmennyiség ma-
radt ránk, levéltári iratanyag, 
börtön iratanyag, belügyminisz-

tériumi, honvédelmi minisztériu-
mi iratanyag a megtorlás évtize-
deiből. A legutóbbi három, egy-
mással összefüggő, Kovács Ist-
ván, Mecséri János és Pércsi La-
jos katonai perét feldolgozó kö-
tet esetében mintegy 30 ezer le-
véltári oldalt olvasott át a had-
történész.

– Kovács Istvánt és Szűcs 
Miklóst a tököli kormánykül-
döttség tagjaként tartóztatták 
le, majd hurcolták el. Éppen a 
Kovács István-kötet kutatása-
kor bukkantam rá egyetlen mon-
datra, egy töredékre, ami meg-

maradt a megsemmisített mág-
nesszalagok közül. Ez egy fedő-
név volt, azé a vezérkari ezrede-
sé, akit ezen a néven szerveztek 
be és foglalkoztattak, amiről ad-
dig nem tudtunk – magyarázta a 
hadtörténész, hozzáfűzve: lehet-
nek sokan, akiket azért becsü-
lünk, mert nem sikerült beszer-
vezni őket, pedig lehet, hogy be-
szervezték, ám arról nem maradt 
fenn dokumentum.

– Kovács István október 31-e 
és november 3-a között töltötte 
be a vezérkari főnöki tisztet – fo-
galmazott a szerző. – Hogy a hon-
védség második embereként mi-
lyen szerepet játszott, azt az ira-
tok hiánya miatt csak nagyon 
óvatosan tudom leírni.

Marossy Endre ellentmon-
dásosnak festette le Kovács he-

lyettese, a hadműveleti csoport-
főnök, Szűcs Miklós ezredes sze-
repét, aki a rendszerváltás után 
megjelent önéletrajzában nem 
írt arról, hogy hálózati ember lett 
volna.

– A Kovács-per harmadik sze-
replője, a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia parancsnoka, Már-
ton András ezredes elhárította 
a felkérést, amit Kovács István 
közölt vele, mert, mint mondta: 
úgy érezte, becsapják, miközben 
a vezérkari főnök és a hadműve-
leti csoportfőnök át akartak áll-
ni a szovjetekhez, őt ültették vol-
na a minisztériumba, hogy elvi-
gye a balhét. A kihallgatásokon 
ez szóba került, vagyis nem lehe-
tett alaptalan, mivel a másik két 
szereplő nem tagadta, ám nem is 
ismerte el, ami pedig a felmenté-
süket segíthette volna – árult el 
részleteket új könyvéből a had-
történész.                D.A.

Tanított a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, több helyütt 
oktat a mai napig, és több könyve jelent meg az erzsébeti szárma-
zású prof. Dr. Hajdú Júlia gyermekkardiológusnak. 

Dr. Marossy Endre hadtörténész legújabb, az önkormányzat tá-
mogatta kötete, a Kovács István, vezérőrnagy vezérkari főnök és 
társai pere 1958-1959 címet viseli. Ezzel négykötetessé bővült az 
1956-os Juta-dombi ütközethez köthető katonatisztek életét, perét 
feldolgozó könyvsorozata. 

Kiváló tanulóból kiváló gyógyító

Több tízezer oldalnyi kutatás eredménye
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A kitüntetéshez járó arany 
pecsétgyűrű
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– Ha már gitár, indíttatása a 
könnyűzene, a rock, amennyi-
ben gitáros édesapja volt az első 
mestere. Mondhatjuk ezt?

– Igen, mondhatjuk. Bár a 
rock azért túlzás, inkább a tánc-
dalok és a népzene volt az, amit 
apám művelt és művel, ez kétség-
kívül nagy hatást gyakorolt rám. 
Ebben nőttem fel, így elég hamar 
elkezdtem hallás után játszani 
ezeket a dalokat, talán emiatt is 
érzem magam otthonosan sok stí-
lusban klasszikus gitáron játszva.

– Mikor és hogy kanyarodott 
a komolyzene felé?

– Erre konkrétan emlékszem. 
Harmadikos konzis voltam, ad-
digra apámmal már jól elsajátí-
tottam a könnyűzene fortélyait, 

és játszottam az iskola big band-
jében. Aztán megismerkedtem 
pár nagyon komoly klasszikus gi-
tár lemezzel és előadókkal. Kar-
dinálisan megváltozott a látás-
módom, akkor kezdtem el iga-
zán teljes odaadással foglalkozni 
a komolyzenével.

– A zeneakadémia elvégzése 
után tanítani kezdett, a mai ne-
vén Egressy Béni Református 
Művészeti Szakgimnáziumban. 
Miért fontos az alkotóművészet 
mellett a tanítás?

– Szinte mindenki tanít, aki 
klasszikus zenével foglalkozik. Ki 
zeneiskolában, ki konzervatóri-
umban, ki egyetemen. Én mind-

három szinten. Fiatalon heves az 
ember, inkább utazgat, koncerte-
ket játszik és szervez. Mára már 
fontosnak tartom a tanítást, na-
gyon sok tehetséges fiatal van, 
akik akár a jövő Bartókjai is le-
hetnek. De van, hogy nem is ze-
nei oldal játszik fontosabb sze-
repet, hanem sok zárkózott gye-
rekből lett magabiztos fiatalem-
ber, vagy rossz tanulóból jó ta-
nuló, csak azért, mert gitároz-
ni tanult. Ez egy oktatói, neve-
lői, pszichológusi, tanári, baráti 
együttműködés. Nagyon élvezem 
azt az utat, amikor egy kisgyerek 
jön hozzám tanulni, és végigkí-
sérem akár a diplomáig. Az évek 
során több növendékem elvégez-
te a felsőfokú tanulmányait, ak-

tívan koncer-
teznek és gitár-
tanárként dol-
goznak. Sokak-
kal ma is tart-
juk a kapcsola-
tot, felhívnak, 
ha szakmai 
vagy élethely-
zeti tanácsra 
van szükségük, 
egy-egy ünnep 
a l k a l m á v a l . 
Nemrég egyik 
volt növendé-

kem elújságolta: feleségével ba-
bát várnak. Úgy érzem, picit én 
is tettem azért, hogy ezek az em-
berek ma sikeresek és boldogok.

– Elég komoly energia moz-
gathatja, lévén zeneszerzőként 
is alkot. Ráadásul újabb zenei 
műfaj, a népzene jegyében.

– Én mindig impresszív mó-
don írok zenét, ha már valami 
nagyon forr bennem, legyen az 
egy átélt élmény, hosszabb vagy 
rövidebb, pozitív vagy negatív 
külső érzelmi hatás, akkor abból 
előbb-utóbb születik majd egy ze-
nemű. Igen, sok népzenei feldol-
gozásom is van. És hát a népzene 
kimeríthetetlen forrás. Nagy rej-

telmeket, mondhatni 
mágikus genetikai kó-
dokat tartalmaz, és még 
ha nem is tudjuk meg-
fejteni őket, tudat alatt 
hatnak az emberre, és 
így él tovább egy nem-
zetiség generációról ge-
nerációra. Bár nem ír-
tam sok művet, még-
is büszke vagyok, hogy 
előszeretettel játsszák 
őket zenészek szerte a 
világon, versenyeken 
kötelező anyagként is 
használják gitárosok, 
zongoristák, fuvolisták. 
Előadták őket több íz-
ben a Bartók Rádióban 
és a Magyar Televízió-
ban is, illetve kiadták 
több kottakiadványban 
Magyarországon és kül-
földön egyaránt.

– Hét évvel ezelőtt 
elindította a Velencei Gitáros 
Napokat. Netán az Esztergomi 
Gitárfesztivál hagyta űr betöl-
tésére szervezi vízparton a ren-
dezvényt?

– Inkább egyfajta misszió ez. 
Kárpátaljáról származom, ahol 
gyerekkoromban anyagi és egyéb 
okokból kifolyólag meglehetősen 
korlátozottak voltak a lehetősé-
gek. Így első kézből tudom, mi-
lyen azon fiatal tehetségek hely-
zete, akik hasonló helyzetben 
vannak. Ezért missziómnak ér-
zem az ő felkarolásukat, nem vé-
letlen, hogy több koncertet is 
szervezek fiatal gitárosok számá-
ra. 2014-ben szerveztem először 
a fiatal tehetségeknek gitárfeszti-
vált a Velencei-tónál, mára ez a 
„Velencei Gitáros Napok” Nem-
zetközi Gitárfesztivál nevet viseli.

– Közismert jótékony tevé-
kenységéről. Mi mozgatja?

– Misszió ez is. Hiszem, hogy 
az életben nemcsak a magunk ja-
vát kell keresnünk, hanem szol-
gálnunk is kell mások felé. Hi-
szem azt is, nem kell milliomos-
nak lenni ahhoz, hogy másokat 
segítsünk, mindenkinek vannak 
eszközei a saját életterületén, 
amivel segíthet embertársainak. 
Én próbálom jó célokra fordítani 
azt a tehetséget, amit a Teremtő-
től kaptam.

– Mondhatni, állandó 
fellépőhelye a Csili. Ha más-

hogy nem lehet, hát online for-
mában. Legutóbb decemberben 
adott családjával virtuális kon-
certet.

– Szeretjük Pesterzsébetet. 
Amikor ideköltöztünk, azonnal 
megéreztem, ez az a hely, jó he-
lyen vagyunk. Nem tudom meg-
magyarázni, ezt érezni kell. Itt 
születtek a gyerekeink, itt járnak 
iskolába. Sok embert ismerünk. 
Köszön az utcán a fagyis, a gyü-
mölcsös néni, a banki ügyintéző, 
de még a Polgármester úr is. Na-
gyon családias az egész környe-
zet. A Csili pedig a kerület kul-
turális szíve. Fontos, hogy legyen 
egy ilyen hely, mert ha nincs kul-
túra, akkor vége mindennek. Jól 
érzem magam a Csili színpadán, 
ez is a családunk része, és sok-
szor hívnak koncertezni. De ha 
épp nem fellépünk, akkor a kö-
zönség soraiban foglalunk helyet 
a családdal. Az sem mindegy, mi 
lesz a következő generációval. A 
Csili gyerekprogramjai jó irányt 
mutattak a mi gyerekeinknek 
is. Ebben a karanténban jól jött, 
hogy a modern technika vívmá-
nyainak köszönhetően nem telje-
sen marad kulturális élet nélkül 
az ember. Így jött egy karácsonyi 
online koncertfelkérés a Csili ré-
széről, és ha már karácsony, ak-
kor legyen valami családi öröm-
zenélés.

DIA

Amikor Bernáth Ferenc gitárművész Pesterzsébetre költözött, 
azonnal megérezte, hogy jó helyen van. Állandó fellépőhelye a 
Csili, amiről azt tartja: a kerület kulturális szíve. – Fontos, hogy 
legyen egy ilyen hely, mert ha nincs kultúra, akkor vége minden-
nek – vallja. 

Gitáron minden műfajban
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Január 6-án vehették birtokuk-
ba a gyerekek a Pesterzsébeti Ba-
ross Német Nemzetiségi Óvodá-
ban az új sószobát, amely közös-
ségi összefogással készült el. Az 
ötletgazda a Baross utca 81. óvo-

da tagóvodavezetője, Láng Kriszti-
na volt, a megvalósításban egy szü-
lő, Vulczer Zsuzsanna segített egy 
pályázaton való részvétellel. Az OTP 
Bank és a Humanitás Szociális Ala-
pítvány támogatásából épülhetett 

meg a szoba, amelynek felszerelé-
sét az intézmény saját alapítványa, 
a Kindergarten Alapítvány vásárol-
ta meg a beérkezett 1%-os felaján-
lásokból, valamint a szülők adomá-
nyaiból. 

Harsányi Ildikó, az óvoda vezetőhe-
lyettese az átadáskor a sószoba po-
zitív egészségügyi hatásait méltatta. 
Elmondta, hogy levegője pozitívan 
hat a légutakra, segíti a légúti meg-
betegedések megelőzését, valamint 
hozzájárul az asztma és az allergia ki-
alakulásának mérsékléséhez. A pre-
venciónak a jelenlegi vírushelyzet-
ben fokozott jelentősége van, hiszen 
most különösen fontos az immun-
erősítés és a légzőszervek megfele-
lő működése. A szobába sófalakat, 
sóhomokozó tálcákat, sólámpákat 
helyeztek el. A gyerekek – a megfele-
lő óvintézkedések betartásával – napi 
rendszerességgel használhatják, így 
játék közben erősíthetik immunrend-
szerüket, gyógyulhatnak.
(A sószoba avatásáról további fo-
tók és rövid videó megtekinthető a 
www.barossovi.hu honlapon, vala-
mint az óvoda Facebook oldalán.)

s. y.

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvo-
da tavaly év végén csatlakozott a 
„Szeretet csoki 2020, mert mosoly 
mindenkinek jár” elnevezésű jóté-
konysági kezdeményezéshez, amit 
egy kézműves anyuka indított el 
Budapestről.
Az akció apropója, hogy nagyon 
sok gyermek csak a születésnap-
ján kap csokit, vagy ha valamilyen 
ünnepi alkalom van a családban, 
vagy még akkor sem. Egy tábla, 
egy szelet csoki adományozásával 
nagyon sok gyermeknek lehet örö-
met szerezni.
A mögöttünk álló évben a gyer-
mekotthonok lakóinak megajándé-
kozása volt a kitűzött cél. Mivel kö-
zel 1500 gyűjtőpont jött létre, így 
nemcsak a gyermekotthonokban 
élőket, hanem a kórházakban tar-

tósan bent lévő gyermekeket is si-
került a bohócdoktorok segítségé-
vel meglepni. Az adományozóknak 
minden gyűjtőpontnál lehetősé-
gük volt javaslatot tenni arra, hogy 
a környezetükben kik azok a ne-
héz körülmények között élők, aki-
ket szívesen megajándékoznának.
– Büszkék vagyunk arra, hogy 
ilyen nagy számban sikerült ehhez 
a kedves kezdeményezéshez tá-
mogatókat találnunk. Nemcsak az 
óvodába járó gyermekek és szü-
leik, hanem régi óvodásaink, az 
óvoda dolgozói, barátok, ismerő-
sök, sőt, ismeretlenek is segítet-
tek „szeretet csokival”, amit min-
denkinek ezúton is nagyon köszö-
nünk – nyilatkozta lapunknak Vár-
halmi Andrásné óvodavezető.

z.k.

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvodában hagyomány, hogy az 
ünnepek közeledtével Adventi kon-
certet adnak a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei, 
Szöllősi Rita zenepedagógus veze-
tésével. Az idei járványhelyzet mi-
att a személyes program nem jö-
hetett létre, ezért az ovisok online, 
youtube-on keresztül hallgatták az 
iskolások előadását.
A koncerten felcsendült a furulya, 
a fuvola, a klarinét, a szaxofon, a 
trombita, a hegedű, a zongora, a ha-
rangjáték és a marimba különleges 
hangja, valamint a szolfézscsoport 

is bemutatkozott. A kedves dallamo-
kat örömmel ismerték fel a kicsik, és 
énekelték együtt a nagyokkal.
– Nagy büszkeség számunkra, 
hogy a zeneiskolások közül többen 
a mi óvodánkba jártak, köszönhe-
tően a zeneiskola és az óvoda szo-
ros együttműködésnek. Intézmé-
nyünkben fontosnak tartjuk, hogy 
a hozzánk járó gyerekek megsze-
ressék a nekik való zene csodála-
tos világát, formálódjon zenei íz-
lésük és felnőtt korukban is kon-
certlátogatóvá váljanak – mond-
ta Hegedüsné Kurucz Magdolna 
vezetőhelyettes.                  c. z.

Sószoba közösségi összefogással

Csoki mindenkinek járna Rendhagyó koncert
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Tápanyagszükséglet a
várandósság alatt

A fogantatástól kezdve egé-
szen a gyermek születéséig az 

anyai szervezetnek biztosíta-
nia kell a fejlődő magzat szá-
mára ideális környezetet, más-
részt alkalmazkodni kell a szervi 
és szöveti szinten is megnyilvá-
nuló élettani változásokhoz. Ez-
zel párhuzamosan az étrend által 
biztosítható makrotápanyagok 
(szénhidrátok, fehérjék, zsírok)
és mikrotápanyagok (vitaminok, 
ásványi anyagok) iránti szükség-
let is változik. A fokozódó anyag-
csere-folyamatok következtében 
megnövekedett tápanyagigényt 
megfelelő minőségű és meny-
nyiségű táplálékfelvétellel, vál-
tozatos étrenddel, adott esetben 
étrendkiegészítéssel lehet, kell 
fedezni.

Étrendkiegészítők

A terhesvitaminok és mag-
zatvédő készítmények a hagyo-
mányos étrend kiegészítését 
szolgálják, és koncentrált for-
mában tartalmaznak tápanya-

gokat, vagy egyéb táplálkozá-
si, élettani hatással rendelke-
ző anyagokat kombináltan. A 
várandósok vitamin- és ásvá-
nyianyag-bevitelére vonatkozó 

ajánlások értelmezéséhez figye-
lembe kell venni a táplálékbe-
vitellel biztosítható mennyisé-
get, majd a szükséglet teljes fe-
dezésének megfelelően kell ki-
választani az étrendkiegészítő 
készítményt. Az indokolatlan, 
többszörös megadózisok elke-
rülése érdekében fontos a vá-
randós valódi, egyéni szükség-

letének felmérése, valamint tá-
jékoztatása az étrendi kiegészí-
tés várható előnyeiről, esetleges 
mellékhatásairól is. A hazánk-
ban forgalmazott, kifejezetten 
gyermektervezés és várandós-
ság alatti alkalmazásra készült 
étrendkiegészítők több kompo-
nensből álló, vagyis komplex 
készítmények. Általánosan el-
mondható, hogy összetételük 
hasonló, azonban egy vagy több 
mikrotápanyag tekintetében 
többszörös, akár négyszeres kü-
lönbséget is mutathatnak.

A legfontosabb terhessé-
gi étrendkiegészítők közé tarto-
zik a D-vitamin, a folsav, a vas, a 
B-vitamin család, a kalcium, va-
lamint a jód.

Ellenjavallt 
gyógynövények

Annak ellenére, hogy külön-
böző gyógynövénykészítmények 
szedése várandósság alatt is el-

terjedt, biztonságos alkalmazha-
tóságukat kevés klinikai vizsgá-
lat támasztja alá. A várandós-
ság alatti kellemetlen emész-
tőrendszeri panaszok enyhíté-
sére hatásos gyömbér kivételé-
vel a szakirodalom nem tart szá-
mon más, evidencián alapuló 
gyógynövényajánlást. Az Orszá-
gos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet jelen-
leg is érvényben lévő élelmisze-
rekben, étrendkiegészítőkben al-
kalmazásra nem javasolt növé-
nyek listájában 11 olyan gyógy-
növény szerepel, melyeket a ter-
hes és szoptató anyák nem hasz-
nálhatnak. Ezek a szecsuáni 
medvegyökér, a szenna, a csillag-
fürt fajok, az indiai lótusz, a var-
jútövis benge, a kutyabenge, a 
kaszkarabokor, az orvosi rebar-
bara, a rebarbara, a vörösgyökerű 

zsálya és az álombogyó. Ezek mel-
lett azonban számos olyan gyógy-
növény van, melyek lehetséges 
hatásai, mellékhatásai bizonyta-
lanok az anyai és a magzati szer-
vezetre egyaránt.

Konzultáljunk!

Az MDOSZ hangsúlyozza: A 
gyermektervezés és -várás idő-
szakában az egyéni szükségletnek 
és egészségi állapotnak megfelelő 
makro- és mikrotápanyag-bevitel 
a cél. Kialakításához a szakmai 
ajánlásokat figyelembe véve, a 
várandósgondozás területén dol-
gozó szakemberektől kérjünk és 
fogadjunk el tanácsokat.

y.z.

Tudatosan felkészülni a fogantatásra
A családtervezés időszakában kiemelten fontos azokra a környeze-
ti tényezőkre figyelmet fordítani, melyek pozitív hatással lehetnek 
a fogantatásra, a magzat és a leendő édesanya egészségére. A vá-
randósságra való tudatos felkészülésnek meghatározó része a he-
lyes életmódbeli, kiemelten a helyes táplálkozási szokások minél 
korábbi kialakítása – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetsége (MDOSZ). Ugyanis számos terhességi kór-
kép, valamint méhen belüli fejlődési rendellenesség, sőt gyermek-
korban kialakuló betegség kockázata összefüggést mutat a váran-
dósság előtti és alatti, étrenddel befolyásolható tényezőkkel. 
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Túl vagyunk a XIX. század 
derekán, és a gubacsi tájegységen 
két település sarjadzva bújik elő 
a semmiből.

Az egyik Erzsébet király-
né tiszteletére az Erzsébetfalva 
nevet kapta, a másiknak Kos-
suth Lajos után Kossuthfalva 
lett a neve (lásd előző szám). 
Erzsébetfalva az iparosság és a 
kereskedők telepének indult, 
amiben nagy szerepet játszott a 
folyóparton álló gubacsi tégla-
gyár is (1860-től a Drasche cég 
kezdte meg az agyagos talaj ki-
aknázását). Kossuthfalvát föld-
művesek lakták, akik a soroksári 
gazdákhoz hasonlóan művelték 
földjeiket. A két telep 1897-ben 
szakadt el a soroksári elöljáró-
ságtól és alakult önálló község-
gé Erzsébetfalva néven, nagyköz-
ségként. A fiatal település népes-
sége rendkívüli sebességgel nö-

vekedett, 1900-ban meghalad-
ta a 15 ezer, 1910-ben a 30 ezer, 
1920-ban a 40 ezer, 1930-ban a 
67 ezer, 1941-ben pedig már a 76 
ezer főt is.

1924. január 1-jével várossá 
nyilvánították eme túlnépesült 
községet, és Erzsébet királynő ne-
vének megőrzésére való tekintet-
tel Pesterzsébet lett a neve. Majd 
1950. január 1-jétől – több más 
településsel együtt – Budapest ré-
sze lett, és 1994-ig Soroksárral a 
főváros XX. kerületét alkotta.

A korabeli településneveket 
megtalálhatjuk a mai kerületré-
szekben. 

Sok régészeti lelet nem ma-
radt fent erről a területről az új-
kor (XVIII. század) előtti idők-
ből. Kis vízfolyásokkal tagolt ho-
mokbuckás síksága mezőgazdasá-
gi művelés alatt állt. Az újtelepi 
részen vízállásos mocsárrét volt.

A hordalé-
kos talaj kő hi-
ányában szen-
vedett, ahová 
téglát is messzi-
ről kellett szállí-
tani. Így az itte-
ni emberek főleg 
fa- és vályoghá-
zakat emeltek,  
náddal fedték a 
tetőjüket, leg-
főbb bevételük 
forrása a Budára 
szállított gabona 
és jószág volt. Erre utaló jel a Gu-
bacsidűlő elnevezés is, a dűlő ki-
fejezés ugyanis az eke merőleges 
megfordulásának helyéből ered. 
Ökör vagy ló vontatta eszközeik-
kel fejezték be a napi munkát, és 
innen hazafelé indultak. Az ilyen 
út régies neve: dűlő. A 15. szá-
zadban már a pusztákat nevez-

ték prédiumnak. Az alacsonyab-
ban fekvő területeken pedig fő-
ként sertést hizlaltak. Az árté-
ri erdő tökéletes feltételeket biz-
tosított. Ezek a gondolatok azért 
érdekesek, mert a helységnevek 
sokkal több mindent elárulnak, 
mint ahogy képzelnénk.

Abai István

A január első fele a bolgárok 
körében sok ünneppel telik, néz-
zük sorban őket. Rögtön a legel-
ső ott is az Újév. Az ehhez kap-
csolódó legjellegzetesebb szo-
kás Bulgáriában a szurvakane, 
azaz az újévköszöntés somfaág-
gal. A 12 évesnél fiatalabb gye-
rekek csoportokban körbejárják 
a rokonokat, ismerősöket, és fel-
fűzött pattogatott kukoricával, 
szárított gyümölcsökkel, fémpén-
zekkel, gyapjúval díszített somfa-
ágakkal ütögetik őket, miközben 
köszöntő versikéket mondanak, 
amelyekkel egészséget és bőséget 

kívánnak az újesztendőre. A fel-
nőttek apró ajándékokat adnak 
viszonzásul a gyerekeknek.

A következő ünnep január 
6-án Vízkereszt (vagy más né-
ven Jordan-nap), amit a fény és a 
megvilágosodás napjának is tar-
tanak. Az ortodox kánon szerint 
vízszenteléssel ünneplik meg. A 
víz megkeresztelése után a pap 
a keresztet a folyóba vagy a ten-
gerbe dobja, a férfiak pedig utána 
ugranak, hogy kihozzák. Azt tart-
ják, hogy ha a kereszt belefagy a 
vízbe, az év termékeny lesz, a nép 
pedig egészséges. Napfelkelte 

előtt a lányok és az asszonyok el-
mennek friss „keresztelt” vízért. 
A pataknál vagy a kút mellett le-
mossák a házi ikont és az ekeva-
sat, majd az arcukat is megmos-
sák, hogy egészségesek legyenek.

Iván-nap (január 7.) Vízke-
reszt másodnapja, amikor folyta-
tódnak a víz egészséghozó erejébe 
vetett hittel kapcsolatos szokások 
és szertartások. Megfürdenek az 
ifjú házasok, a névnaposok, az el-
jegyzett lányok és legények.

A január 8-ai Bábanap az 
egyik nagy női ünnep, amikor 
azon idős asszonyok iránti tiszte-
letet fejezik ki, akik a szülő nők 
felett „bábáskodtak”. Még nap-
felkelte előtt az anyák az egy- és 
hároméves kor közötti gyerme-
keikkel elmennek a kútra friss 
vízért. A vízbe egy szál bazsali-
komot tesznek, majd egy darab 
szappannal és egy új törülközővel 
elindulnak a bába házához, hogy 
„megöntözzék” őt. A szülésznő-
bába szertartásos megöntözése a 
kert egyik gyümölcsfája alatt, a 
farakás tetején, vagy elöl, a lép-
csőn történik. Minden nő odaad-
ja a bábának a szappant, majd vi-
zet önt a bába kezére, hogy meg-

moshassa, és megajándékozza a 
törülközővel. A bába egy piros 
és fehér fonallal díszített gólya-
orr-csokrot ad minden asszony-
nak. Ezután a nők inget, haris-
nyát, vásznat ajándékoznak a bá-
bának, ő pedig minden gyerek-
nek, akinek megszületésénél se-
gédkezett, piros és fehér fonalra 
fűzött ezüstérmét köt a jobb ke-
zére, majd zoknikat és ingecs-
kéket ad nekik. Délben az asz-
szonyok a bába házában gyűlnek 
össze. Minden nő hoz egy cipót, 
bánicát (sós rétes), főtt vagy sült 
tyúkot és egy rakijával (pálinka), 
esetleg borral teli kulacsot.  Ebéd 
után érkeznek a férfiak is. A szer-
tartás csúcspontját a bába meg-
fürdetése jelenti. A férfiak masz-
kokkal ökörnek álcázzák magu-
kat, és ők húzzák a kétkerekű ko-
csit vagy a szánt a falun át. Ha út 
közben az asszonyok egy férfival 
találkoznak, leveszik a sapkáját 
és váltságdíjat követelnek tőle. 
A folyónál vagy a kútnál a férfi-
ak kifordítják a bábát a kocsiból 
és megfürdetik. Este a falu főte-
rén közös horóval (tánc) ér vé-
get az ünnep.

s.z.

Pesterzsébeti helytörténeti érdekességek III.

Mit ünnepelnek januárban a bolgárok?

Pesterzsébet részei ma
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Február 3-a Szent Balázs vér-
tanú püspök ünnepe, amelyhez 
a Balázs-áldás római katolikus 
szertartás kapcsolódik.

– Előző nap, Gyertyaszentelő 
Boldogasszonykor Urunk temp-
lomi bemutatására emlékezünk, 
ehhez kapcsolódik a gyertyaszen-
telés, a másnapi Balázs-áldás pe-
dig gyertyaáldás – hívta fel a fi-
gyelmet az összefüggésre Garaczi 
Gergely, az Árpád-házi Szent Er-
zsébet plébánia káplánja, hozzá-
téve: amennyiben hétköznap-
ra esik Szent Balázs napja, úgy a 
legközelebbi vasárnapon adják a 
Balázs-áldást.

– Balázs-áldásban bárki része-
sülhet, nem úgy, mint a szent-
ségkiszolgáltatás esetében, így tu-
lajdonképpen még az sem szüksé-
ges, hogy meg legyen keresztelve 
az illető – magyarázta az atya. 
– Hiszen Isten áldása, jelen eset-
ben, Szent Balázs közbenjárásá-
val valósul meg.

A hét szentséget Jézus alapí-
totta. Ezek a keresztség, a bérmá-
lás, az oltáriszentség, a szent gyó-
nás, az egyházi rend, a házasság, 
valamint a betegek kenete.

– Ez utóbbit régen utolsó ke-
netnek hívták, és szintén kötő-
dik februárhoz, amikor is a be-
tegek világnapját tartjuk, 11-én. 
Ilyenkor a betegek, főleg az idő-
sek megkapják szent kenetet, 
ami lelki megerősítést nyújt – fo-
galmazott a káplán.

A Balázs-áldás az úgyneve-
zett szentelmények sorába tarto-
zik. Ezek szintén áldások, és ke-

gyelmet közvetítenek, mint pél-
dául a ház-, a víz- vagy a gyertya-
szentelés.

Szent Balázs a betegségek-
től véd, különös tekintettel a to-
rokbántalmakra, aminek régen, 
a modern orvoslást megelőző ko-
rokban volt nagy jelentősége.

Ám úgy fest, visszatértünk a 
középkori időkbe, már ami a ko-
ronavírus elleni védekezést illeti.

– Tény, hogy meglehetősen 
nehezen tudunk megbirkózni 
ezzel a vírussal, ez is bizonyítja, 
mennyire szüksége van az ember-
nek az Isteni áldásra. Baj esetén 
ösztönösen a természetfeletti felé 
fordulunk, legyen az bármiféle 

vallás vagy hit. Azt szokták mon-
dani: zuhanó repülőn nincsen 
ateista. Ezt én kiegészíteném az-
zal, hogy a Covid-osztályon sem 
nagyon akad. Rendszeresen já-
rok koronavírusos betegek közé, 
és határozottan érezni a megté-
rést. Ott azok is kérik a szentsé-
get, akik addig nem voltak val-
lásosak – árulta el Gergely atya, 
megjegyezve: Balázs a 14 segítő 
szent egyike, akit a középkorban 
kínzó torokfájás esetén hívtak.

– Kerüljük a babonát, hiszen 
a Balázs-áldás nem csodaszer, 
nem helyettesíti a gyógyszere-
ket, azonban természetfeletti se-
gítséget ad – mutatott rá a káp-
lán. – A test és a lélek összefügg, 
amit az orvosok, pszichológusok 
is vallanak. Mint a sportolóktól is 
halljuk: minden fejben dől el. Az 
áldás megerősíti a lelket, ami ki-
hat a testre.

DIA

– Isten kegyelméből a templomépítésünk szép rendben, jó ütem-
ben halad, az augusztusi tűzkár helyreállítási munkálatai gyorsan és 
szakszerűen megtörténtek, így lehetőségünk nyílt arra, hogy tovább 
folytassuk az építkezést – tájékoztatta lapunkat Börzsönyi János, a 
Szabótelepi Református Gyülekezet lelkipásztora.

Az épületegyüttes külső munkálatai teljes egészében elkészültek, a 
belső kialakítási feladatok közül pedig a templomtér kivitelezését tud-
ták megvalósítani, jelenleg már a gyülekezeti ház és a lelkészlakás ki-
vitelezését végzik.                  DA

Idén február 16-ára esik hús-
hagyó kedd, amikor megkez-
dődik a 40 napos, húsvétig tar-
tó nagyböjti időszak. Noha ez 
mindegyik keresztény felekeze-
tet érinti, legkötöttebb elvárá-
sokat a görög katolikus egyház 
támaszt hívei elé.

A húsvét előtti 40 nap az év 
365 napjának egy tizede. Az a ti-
zed, amelyet felajánlunk Istennek. 
A bizánci egyházban négy hét elő-
zi meg a negyven napot és a Nagy-
hetet – hangzott el a Párbeszéd 
Házában rendezett előadáson.

A böjti idő előtti vasárnap 
Zakeus vasárnapja, a böjt pedig 
a vámos és farizeus vasárnapjá-
val kezdődik. Következik a té-
kozló fiú vasárnapja, amely arra 
emlékeztet: nem elég a bűnbánó 
lelkület, a sárból fel kell kelni, és 
visszatérni az atyai házba.

A húshagyó vasárnap evan-
géliumi olvasmánya az utol-
só ítéletről szól, amikor egyszer-

re működik az isteni irgalmasság 
és igazságosság. E vasárnap előtt 
a halottak szombatja arra figyel-
meztet, hogy az egész folyamat 
nem kizárólag az élőkre vonatko-
zik. A teljes egyház éli az évkört, 
amelynek tagjai az elhunytak is. 

A negyedik a vajhagyó vasár-
nap, a paradicsomból való kiűze-
tésre emlékezés napja. Azt tuda-
tosítja, hogy távoznunk kellett 
az édenből, mivel az emberi bűn 
következménye az Istennel való 
kapcsolat megszakadása. Ekkor 
a görög katolikusok elhagyják az 
állati eredetű ételeket.

Az időszak ötödik vasárnap-
ja Egyiptomi Szent Mária tiszte-
letéé. E tisztátalan, bűnös nő éle-
te emlékezteti a hívőket az előt-
tük álló kihívásokra és biztatást 
ad számukra, hogy a szent élet el-
érhető.

Ezt követi a virágos hét, 
amelynek szombatján ér véget a 
böjt.

D. A.

Az áldás erősíti a lelket

Húshagyó keddtől a feltámadásig

Kívülről kész a Makovecz-templom
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Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Magyar Kultúra Napja
Lencsés Ida kárpitművész és Kovács Péter Balázs grafikusművész kiállítása

Helyszín: Gaál Imre Galéria – 2021. január 20. – 2021. február 20. között.

Tajti Eszter festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria – 2021. január 27. – 2021. február 20. között.

Szocreál plakátok
Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből

Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum – 2020. október 7. – 2021. március 27. között.

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.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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!

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.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ. 
KÖNYVTÁRA

1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 

www.fszek.hu/biromihaly

FSZEK XX/4. SZ. FIÓKKÖNYVTÁR
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.

Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu
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A szakosztály büszkesége, 
Szőke Alex a kötöttfogású 97 ki-
logrammosok között a felső ágra 
sorsolt, ahol egy görög birkózó-
val csapott össze a nyolcba ke-
rülésért. Joszifidisz különösebb 
problémát nem okozott Szőké-
nek, aki két látványos emeléssel 
hamar rövidre zárta a mérkőzést, 
így készülhetett a következő for-
dulóra.

A negyeddöntőben már egy 
jóval nevesebb versenyző, a kir-

gizek felnőtt Ázsia-bajnoka jött 
szembe, ahol Alex nagyon takti-
kus birkózással 4-3-ra diadalmas-
kodott, majd az orosz származású 
cseh versenyzőt is magabiztosan 
múlta felül, ezzel bejutott a más-
nap esti döntőbe.

A fináléban a 2019-es év vi-
lág- és Európa-bajnoka, az orosz 
Musza Jevlojev nézett farkassze-
met a 20 éves pesterzsébeti bir-
kózóval. A mérkőzés jól indult 
Szőke számára, ugyan lenti hely-

zetbe került, ám remek védeke-
zésének köszönhetően orosz el-
lenfele nem tudta eladni az úgy-
nevezett „kenyérkereső” fo-
gását, így nem született pont. 
Alex kezében volt a sorsa, azon-
ban a jóval rutinosabb orosz saj-

nos felőrölte az 
ESMTK fiatal 
tehetségét, a má-
sodik menetben 
2 pontért levit-
te őt, ezzel be is 
állította a 3-0-ás 
végeredményt.

Az ESMTK 
s z a b a d f o g á s ú 
birkózója, az 57 

kg-os Khalidov Gamzatgadzhi is 
részt vett a Világkupán, ahol két 
győztes mérkőzést követően ve-
reséget szenvedett, és így a nyol-
cadik helyen fejezte be a ver-
senyt.

r.

2021-ben ünnepli fennállásá-
nak 15. évfordulóját az ESMTK 
Birkózó Szakosztálya.

– 2006. január 6-án raktuk le 
először az akkori Stromfeld Aurél 
(ma Gyulai István) Általános Is-
kola kis tornatermében egy 10x12 
méteres birkózószőnyeget. Az első 
edzésünkön negyvenkét gyerek 
vett részt, akik közül napjainkban 
ifjabb Losonczi Ottó, Losonczi 
Dávid, Szőke Alex és Bak Gergely 
még mindig aktív versenyzők, rá-
adásul mind a négyen elmondhat-
ják magukról, hogy sikeresen telje-
sítettek világversenyeken az után-

pótlás korosztályokban – beszélt 
a múltról és a jelenről Losonczi 
Ottó szakosztályvezető.

Ami pedig a közelmúltat illeti: 
2020-ban, a koronavírus-járvány 
okozta csonka szezon miatt össze-
sen 32 versenyen tudtak részt ven-
ni a szakosztály sportolói. Ezeken 
a versenyeken 233 érmet szerez-
tek a pesterzsébetiek, 112 arany-, 
64 ezüst- és 57 bronzérmet. 

Országos bajnokság mindösz-
sze négy korcsoportnak került 
megrendezésre, ezeken viszont 
egytől egyig az élmezőnyben vé-
geztek az ESMTK birkózói. 

A 2020-as magyar bajnoksá-
gokat összesen 33 éremmel – 19 
arany-, 4 ezüst- és 10 bronzérem-
mel – zárta a szakosztály.

Tavaly februárban az ESMTK 
I. és II. korcsoportos grundbirkó-
zó csapata is bejutott a pécsi or-
szágos döntőbe, ahol az I. korcso-
portos gyerekek aranyérmet, a 
II. korcsoportos gyerekek pedig 
ezüstérmet szereztek. 

A koronavírus-járvány sajnos 
nagyon korán félbeszakította a 
2020-as évet, a leállás alatt viszont 
a pesterzsébeti birkózók is segítet-
ték a vírus elleni védekezést.

Örömteli pillanat volt a 
szakosztály életében, amikor 
2020. június 6-án a Kruj Iván 
Sportcsarnok birkózótermé-
ben felavatták az V. Birkózó és 
Fitness Sportosztályos sportoló-
kat. 

A sportosztály szeptemberben 
21 fővel indult el a Gyulai István 
Általános Iskolában. 

– Reméljük, a 15. jubileu-
mi évünk több örömöt és még 
több sikert hoz számunkra, mint 
a tavalyi esztendő – mondta 
Losonczi Ottó.

z.

A junior Szőke Alex ezüstérmes lett a felnőtt EB-n

Jubiláló szakosztály

Az ESMTK Birkózó Szakosztályának legeredményesebb birkózója, 
a junior Európa-bajnok, kadet világbajnok Szőke Alex a felnőttek 
között is letette névjegyét, miután fantasztikus ezüstérmet szerzett a 
belgrádi egyéni világkupán tavaly decemberben. 

A szakosztály a kezdetekkor
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FIATAL HÖLGY kötne eltartási, illet-
ve életjáradéki szerződést, vállal min-
denféle házimunkát. 0620/932-0983

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

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűz-
hely, hűtő. Üzletünkben: mikró, ta-
karítógép, porszívó, más kisgé-

pek szervizelése! Alkatrészcseré-
nél ingyenes kiszállás, 1 év garan-
cia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, ta-
nácsadás, telepítések, alkatrész-
csere garanciával. Ingyenes kiszál-
lás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70 
email:szerviz@szerviz.info

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

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

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

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pest-
erzsébet központjában, korszerű 

technikával, minőségi alapanyagok-
kal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 
12 10

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

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

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

EGÉSZSÉG

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

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN KÜLÖN BEJÁ-
RATÚ bútorozott szoba dolgozó 
hölgynek hosszú távra kiadó. Ára: 
75.000 Ft/hó rezsivel együtt + 1 hó-
nap kaució. 0630/244 76 90
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Az egészségmegőrző foglal-
kozásokra keddenként délután 
3 órától várják a képernyők elé 
mindazon idősebb hölgyeket, ura-
kat, akik számára fontos egészsé-
gük karbantartása, és ezért haj-
landóak testmozgást végezni.

– Akkor is szerteágazó ez a 
foglalkozás, ha nyitva vagyunk 
és működünk, hiszen majdnem 
csoportba várjuk a tornázni vá-
gyókat – árulta el Polyák Edit, a 
Csili igazgatója. Minden csoport-
tal különböző edzők foglalkoz-

nak, akik más-más mozgásfor-
mák szakemberei a kondicionáló 
tornától kezdve a közérzetjavítón 
át a fitneszig.

Ezt a sokszínű kínálatot szán-
dékoznak megőrizni az online 
térben, ezért ketten vezetik a 
foglalkozásokat, Krüplné Szalai 
Szilvia és Rimán Ferenc gyógy-
tornászok.

– Minden alkalommal más és 
más tornaeszközt használnak, at-
tól függően, melyik testrészeket, 
izomcsoportokat mozgatják át – 
árulta el az igazgató.

A Csili Facebook oldalán bárki 
követheti az aktuális adást. Mint 
Polyák Edit elmondta, a közösségi 
médiában elért emberek száma al-
kalmanként ezer fölött van.

– Akkor nincs nagy baj, mert 
ennyien be sem férnének egyszer-
re a terembe – vetettük közbe.

– Persze ebből a számból az 
nem derül ki, hogy hányan vé-
gezték el a gyakorlatokat a mo-
nitor előtt, és hányan vannak, 
akik csak belepillantottak – mu-
tatott rá a Csili direktora, hozzá-
téve: aki a leállásig járt a foglal-

kozásokra, az továbbra is követi 
az interneten.

Az órák ingyenesek. Január-
tól, csütörtökönként kezdtek a 
gyerekek számára művészi torna 
és balett foglalkozások online ve-
títésébe.

– Érdeklődésfelkeltőnek szán-
juk az adásokat, hátha kedvet 
kap az otthon unatkozó gyerek 
– fogalmazott az igazgató, majd 
megjegyezte: az edzéseket az im-
már negyedéve megszakítani 
kényszerült kis sportolók számá-
ra szintén sugározzák.

– Ha fejlődni nem is tudnak, 
de a szinten tartást talán segíti az 
online edzés – adott hangot re-
ményének Polyák Edit, elárulva: 
az élőhöz képest rövidebb idő-
tartam, 25-30 perc egy-egy fog-
lalkozás, mert ennél hosszabb 
adást ez a korosztály nem követ 
az interneten.

Ebben az esetben is több edzőt 
kértek fel a virtuális órák megtar-
tására, azokat, akiket a legtöbben 
követnek. Ezek az online foglal-
kozások szintén ingyenesek.

DIA

Testmozgás virtuálisan
Hiába a járvány, a kijárási és gyülekezési korlátozások, az egészség-
megőrző torna, ha online is, de maradt a Csili kínálatában – hason-
lóan minden rendszeres időközönként megtartott foglalkozáshoz, 
amely komoly érdeklődőt vonzott a pandémia előtt. 
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