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ÖNKORMÁNYZAT

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 elmúlt időszakban.
A polgármester döntött a
bölcsődék nyári zárva tartásáról.
Ennek értelmében az Ady Bölcsőde július 19-e és augusztus
13-a között lesz zárva, ebben az
időszakban a Kossuth bölcsi fogadja az Adyba járó gyerekeket.
A Kossuth Bölcsőde június 21-e
és július 16-a közötti zárásakor
a Vörösmarty a helyettesítő intézmény. A Vörösmarty Bölcsődét július 19-e és augusztus 13-a
között a Kossuth Bölcsőde, a
Mártírok Bölcsődét szintén július 19-e és augusztus 13-a között

a Köztársaság Bölcsőde, a Köztársaság Bölcsődét pedig június
21-e és július 16-a között a Mártírok Bölcsőde helyettesíti.
***
Tudomásul vette Szabados
Ákos a Fővárosi Közgyűlésnek a
Fővárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat illető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezetét.
***
Elfogadta a polgármester a
Pesterzsébeti Polgárőrség 2020.
évi munkájáról szóló beszámo-

lót, melyről részletesen lapunk
8. oldalán olvashatnak.
***
Új fogorvosa van a Bácska
tér 3. alatt lévő 5. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetnek. Dr. Makai-Kiss Eszter távozása után dr. Kovács Teodóra
látja el a gyermekfogászati alapellátási feladatokat.
***
A bizottságokkal, frakcióvezetőkkel való egyeztetések után
Szabados Ákos elfogadta Pesterzsébet 2021. évi költségvetését is. A büdzsé a bevételkiesések miatt érezhetően kevesebb
költségvetési tétellel és kisebb
mozgástérrel rendelkezik, így

számaiban elsősorban a takarékos kerületi gazdálkodás felelőssége jelenik meg. Jó hír, hogy
biztosított az összes bölcsőde és
óvoda, valamint minden önkormányzati fenntartású szociális és
kulturális intézmény működése.
A fejlesztések közül sikerült megtartani a sokak által
várt DUNA Sétány kivitelezési munkálatait, amely első lépésben a Vakvarjú Csónakházig
valósul meg.
A kerületi intézmények feladatellátása is zavartalanul folytatódhat, nem lesz létszámleépítés, és a közalkalmazotti juttatásokat is sikerült megtartani.
Sz. A.

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. március
4-én 17 órakor kezdődik.

S Z ÍNE S DIPL OM A PEDAGÓGU SOK N A K
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, személyi szám, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám),
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adóazonosító szám, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó
lakcím, telefonszám, egy közeli hozzátartozó neve és telefonszáma) túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, 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
személyesen történhet az alábbi címre:
Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér
1. földszint 12. Bartáné Vass Angéla közművelődési referens
Tel: 06-1-289-2571/1122 mellék).
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Pesterzsébet app
Több mint egy éve működik
a Pesterzsébet mobil applikáció,
amelyet a megszokott módon,
a „Pesterzsébet” kulcsszóra keresve a Google Play Áruházban
vagy az App Store-ban lehet letölteni.
Az appba való belépés regisztrációhoz kötött (szokásos e-mail címet és jelszót tartalmaz), de lehetőség van
Facebook fiókkal is a belépésre.
A Beállítások menüben módosíthatjuk, szerkeszthetjük adatainkat, valamint kiválaszthatjuk,
melyik funkcióról és milyen módon kapjunk értesítést.
Az applikáción belül jelenleg
elérhető lehetőségek közé tartozik a Közérdekű menüpont,
amely a pesterzsebet.hu weboldallal szinkronizáltan működik,
így az aktuális hírek itt is nyomon követhetők.
A Bejelentő funkció alatt
különböző közterületi hibákat
lehet bejelenteni, képpel és/

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 javaslatnak tartalmaznia kell
a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét,
sportágát, sportegyesületének nevét,
az „Év Sportolója” javaslat esetében
a sportszövetségek által kiadott, az előző évi
eredményekről 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.
Polgármesteri Titkárság és
a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.
Szabados Ákos polgármester

Konkrét segítség a biztonságért
Füstérzékelőket és szénmonoxidérzékelőket juttatott el valamenynyi katasztrófavédelmi igazgatósághoz – így a XX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksághoz is – az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A katasztrófavédelem célja erősíteni az emberekben annak fontosságát, hogy aktívan
részt vegyenek saját biztonságuk megteremtésében.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
legfontosabb célkitűzése a tűzmegelőzés, valamint a szénmonoxid-mérgezések
megelőzése. Ennek érdekében nemcsak
figyelemfelhívó kampányokat, előadássorozatokat és képzéseket szerveznek, hanem lehetőségeikhez mérten eszközöket is biztosítanak a családoknak ahhoz, hogy erősíthessék otthonuk biztonságát.
A füst és a színtelen, szagtalan gáz igen alattomos veszélyforrást jelent. Évről évre
észrevétlenül szedi áldozatait.
A szakemberek szerint a tragédiát okozhatják, ha nem sikerül elvégeztetnünk a ké-
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JAVASLATKÉRÉS

vagy szöveggel kísérve azokat.
A rendszer 4 féle kategóriát kínál fel: Közúti probléma, Illegális szemétlerakás, Közterületi fa
ügyek, valamint Egyéb. A hiba
pontos helyét az applikáció az
eszköz GPS koordinátája alapján határozza meg. A már bejelentett hibákhoz – ha 50 méteres körzeten belül tartózkodunk
– szabadon lehet csatlakozni,
megoldásukról értesítést kap a
felhasználó.
Az Okostérkép funkció bemutatja a Pesterzsébeten elérhető szolgáltatások, szabadidős tevékenységek (így többek között
az oktatási intézmények, benzinkutak, éttermek, konditermek)
listáját, ezen belül is az adott
szolgáltató/intézmény elérhetőségeit, címét, nyitva tartását.
Az appot a Polgármesteri Hivatal működteti, a tervek között szerepel a jelenleg elérhető
funkciók körének bővítése.
s.z.

ményvizsgálatot, a fűtési berendezéseket nem tartjuk karban, vagy ha a lakások helyiségeit nem megfelelően szellőztetjük. A fő problémát azonban a nyílt
égésterű berendezések jelentik. A fővárosi kéményseprők szerint a bekövetkezett baleseteknél számtalanszor a szabálytalanságra vezetik vissza az okot. A családi tragédiák elkerülése végett évente érdemes átvizsgáltatnunk a készülékek műszaki állapotát.
A most átadott eszközök hosszú időn
keresztül óvhatják az otthonok biztonságát, és éles hangjelzéssel jelzik az egyébként észrevehetetlen veszélyt.
y
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SZOLGÁLTATÁS

Májustól változás jön a kéményellenőrzésekben
A Fővárosi Közgyűlés 2020. december 18-án a 1676/2020.
(XII.18.) határozatban döntött arról, hogy a Budapest Főváros
Önkormányzata és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari
Nonprofit Kft. között meglévő közszolgáltatási szerződés hatályát
2024. március 31-ről 2021. április 30-ra módosítja. Ennek értelmében a közszolgáltatás ellátását a FŐKÉTÜSZ 2021. április 30-ig
végzi.
A 2021. április 30-áig Pesterzsébetre tervezett ütemezés a
cég honlapján érhető el, a http://
www.kemenysepro.hu/hu/
szolgaltatasok/kozszolgaltatas/
kemenyellenorzes oldalon.
A társaság felhívja a figyelmet, hogy az ütemterv tájékoztató jellegű, külső körülmények
befolyásolhatják. A FŐKÉTÜSZ
Kft. a munkavégzés időpontjáról
legalább 15 nappal korábban ér-

tesíti az ügyfeleit, a társasházakban, illetve a lakásszövetkezetek
épületeiben plakátot helyeznek
ki a részletes információkról.
A FŐKÉTÜSZ Kft. internetes oldalán regisztráló felhasználók a címmel kapcsolatban naprakész ellenőrzési időpontokat
találhatnak, melyekről ingyenes
elektronikus értesítő igényelhető az „Időpontkereső” menüpontban.

FOTÓ: FŐKÉTÜSZ

4

A lakossági kémények ellenőrzését 2021. április 30-át követően a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ kéményseprő-ipari feladatokat ellátó szerve fogja ellátni.
s.z.

sát követően, hulladékfajtánként
meghatározott napi és éves limitig
díjmentesen vehetik igénybe
A IX. kerületi Ecseri út 9.
szám alatti hulladékudvarban
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra
30, szombaton pedig 10 és 13
óra 30 között, időpontfoglalás
nélkül fogadják a műanyag, fém,
papír, üveg, hungarocell hulladékokat. A veszélyes hulladékok közül a használt akkumulátor, elem, elektronikai és elektromos hulladék, fénycső, fáradt
olaj, használt étolaj adható le.
Ugyanezeket a hulladékfajtákat veszik át a csepeli Mansfeld
Péter utca 86. szám alatti hulladékudvarban, amely a ferencvá-

rosival megegyező nyitvatartással
működik.
Hamarosan itt a tavasz, kezdődnek az építkezések, sokaknak
jelenthet kérdést az építési hulladék szabályos elhelyezése. Az
FKF XVIII. kerületi, Jegenye fasor 15. szám alatti udvarában előzetes időpontfoglalás után sittet is
átvesznek. Ezt a https://www.fkf.
hu/online-idopont-foglalas oldalon lehet megtenni.
Fontos tudni, hogy zöldhulladékot egyik hulladékudvarban sem lehet leadni, azt tavasztól őszig a cég logójával ellátott
zöldhulladékgyűjtő zsákba kihelyezve az FKF heti rendszerességgel elszállítja a közterületekről.
y.s.

Szemételhelyezés szabályosan
Állandó problémát jelentenek Pesterzsébeten is az illegális hulladéklerakások. Igaz, a térfigyelő rendszer bővítésével ezek száma
csökkent, ezzel együtt a nem szabályosan elhelyezett hulladék elszállítása komoly pluszköltséget jelent az önkormányzatnak, hiszen a közterületek fenntartásáért felelős Szociális Foglalkoztatónak ez nem alapvető feladata.
Évek óta komoly gond, hogy a
lakosság egy része nem tartja be a
közösségi élet alapvető szabályait, így feleslegessé vált bútorait, a
felújítás után marad hulladékokat
vagy egyéb szemetét a közterületre teszi ki. Kerületünkben ugyan
nincs a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által üzemeltetett hulladékudvar, de a szomszédos Ferencvárosban és Csepelen is talál-

ható egy-egy, ahol a hét hat napján díjmentesen leadhatók a fölöslegessé vált holmik.
A hulladékudvarok szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával, valamint az
utolsó hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel
vagy átutalási igazolással, illetve társasházi lakos esetében közös képviselői igazolás bemutatá-

HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Illegális szemételhelyezésnek vagy szabálytalan
parkolásnak szemtanúja?
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás?
Rendszeresen találkozik rossz állapotú,
régóta egy helyen parkoló gépjárművel? Bármilyen
más szabálytalanságot észlel a közterületeken?
Hívja Pesterzsébet Önkormányzatának Rendvédelmi
Osztályát a hét bármely napján,
éjjel-nappal a 061/289 25 08-as,
vagy a 0620/255 58 42-es telefonszámon!
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Több mint négyszáz új fát telepítettek tavaly

Tavaly ősszel – leginkább a lakossági igényeknek eleget téve –
mintegy 200 fát ültetett el az önkormányzat, főleg a kerület mellékutcáiban, illetve parkjaiban.
Ennek majdnem a fele gömbfa, a többi pedig kis növésű japáncseresznye. Ahol a zöldfelület adottságai és a közművek lehetővé tették, nagy lombfelületű
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Pesterzsébet utcai fasoraiban, parkjaiban mintegy 26 ezer fa található. Jelentős részük elöregedett, mindemellett a folyamatosan
bővülő, főleg a légvezetékes közműhálózatok tovább szűkítik a fák
életterét. A kiöregedő fák pótlását és a szűkülő életteret is szem
előtt tartva igyekszik Pesterzsébet Önkormányzata minden évben
megtervezni a fapótlási munkálatokat. Tavaly több mint 400 fát
telepítettek a közterületekre, és idén is legalább hasonló nagyságrendben bővül a kerületi faállomány.
hársakat, juharokat, kőriseket és
platánokat telepítettek (gömbfák
– Nyáry P. utca, japáncseresznye – Vágóhíd utca, nagytermetű fák – Török Flóris utca szerviz
út, Ady Endre tér, Vágóhíd utcai
lakótelep, Vasút sor – Kulcsár lakótelep menti szakaszán).
A fapótlási kötelezettség teljesítésénél az önkormányzat igye-

kezett a helyszínen, azonos helyrajzi számon pótoltatni a kivágott fákat.
Így 16 fiatal fát ültettek
ki, 9 további esetében
pedig a pótlásra kötelezettek a pénzbeni kiváltás lehetőségével éltek.
A pótlási kötelezettség pénzben történő
megváltásából befolyt
összeget a kerületi Környezetvédelmi Alapban
elkülönítetten kezelik,
azt a közterületek, vagy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények zöldfelületei minőségének javítására kell fordítani (cserje- és faültetésre, útsorfák telepítésére,
fasorok rekonstrukciójára),
a
mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyottak szerint.
A
kerületi
beruházások és
zöldfelület-felújítások során
kivágott fák pótlásaként további
mintegy 200 facsemetét telepítettek a beruházók, illetve a kivitelezési munkát végző vállal-

kozások. Sikerült ilyen módon
a Zodony utca csaknem teljes
hosszában új, kőris facsemetékből álló fasort ültetni.
Amint Soltész Viktória fasorfenntartási referenstől megtudtuk,
az elültetett facsemetéket az ültetést követően az önkormányzat 3
évig öntözteti. – Nagy segítség számunkra, ha a lakosság a háza elé
ültetett fákat az önkormányzati öntözéseken kívül, lehetőségeihez mérten rendszeresen megöntözi, ami különösen a manapság
szélsőséges csapadékviszonyokkal
rendelkező időjárási körülmények
miatt fontos – tette hozzá.
A tervek szerint idén is a
2020-ban ültetett fák darabszámával legalább megegyező, vagy
ezt meghaladó mértékű ültetésre
kerülhet sor, mindez a pénzügyi
források függvénye.
Z. K.

Ki takarítsa a ház előtti területet?
Az elmúlt hetekben, igaz, nem sokszor, de hullott némi hó, és a
hirtelen jött hideg miatt csúszóssá váltak az utak. Több olvasónk
is érdeklődött arról, kinek a feladata a járdák síkosságmentesítése.
És bár talán az idei télen nem lesz többé ilyen idő, a kérdés az év
többi részében is aktuális, hiszen az ingatlanok előtti területeket
folyamatosan rendben kell tartani.
Ezt a kérdéskört a Fővárosi
Közgyűlés főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) rendelete szabályozza. Ezek szerint
Budapesten a burkolt utak és a
közjárdák megtisztítását az FKF
Zrt. végzi. A megállóhelyek és az
azokat övező járdaszakaszok takarításáért az üzemeltető közlekedési vállalatok (BKK és BKV)
felelősek. A fővárosi önkor-

mányzati tulajdonú zöldterületek, parkok takarítását a Főkert
Nonprofit Zrt. látja el. A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokban, tereken,
sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról az önkormányzat megbízásából a Szociális Foglalkoztató gondoskodik.
Az ingatlanok előtti járda,
továbbá a járda és a kocsiút kö-

zötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, télen a hó eltakarítása és a síkosságmentesítés az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata. Ez a családi házas övezetekben éppen úgy kötelező, mint a lakótelepeken,
ahol az épületekhez csatlakozó, a társasházakat közvetlenül
kiszolgáló járdák tisztántartása, síkosságmentesítése a közös
képviselő, illetve a társasház kötelessége.
A síkosságmentesítést szükség szerint – akár naponta több

alkalommal is – el kell végezni,
hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli. A járdák
síkosságmentesítését kötelezően sómentesen kell elvégezni. A
só helyett lehet érdesítő anyagokat kiszórni, ezek közül elsősorban bomló szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (zeolit,
homok, kis szemcséjű sóder vagy
salak) célszerű használni. Fontos az is, hogy az érdesítő anyagokat olvadás után össze kell takarítani.
k.y.
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ÖNKORMÁNYZAT
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.

Kutya és kötelesség
Kerületünkben is időről időre konfliktus támad kutyatulajdonosok és „nem kutyások” között. A kutyásokra legtöbbször az eb
hangos ugatása, a prózás nélküli sétáltatás és a házi kedvenc utcán hagyott végterméke miatt haragszanak. Egyik olvasónk kérésére ismertetjük a kutyasétáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, melyeket a Városgazdálkodási Osztály segítségével gyűjtöttünk össze.

A póráz alap
Pesterzsébet közterületein –
csakúgy, mint más településeken – kötelező a póráz használata, függetlenül a kutya méretétől
és fajtájától.
Ugyanez a szabály érvényes a
tömegközlekedési eszközökön (kivéve a vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat), a
természeti és védett természeti területen, illetve a vadászterületeken (a vadászkutyák kivételével).
Fontos tudni azt is, hogy olyan
személy sétáltathat kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére és
féken tartására, hiszen biztosítania
kell, hogy a kutya se más állatot, se
embert ne veszélyeztessen. Élelmiszert árusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre (vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével) nem
szabad kutyát beengedni, bevinni.
A szájkosár használata ugyanakkor csak veszélyes ebnek nyilvánított állatnál kötelező. Talán
az sem annyira köztudott, hogy a

vonatkozó szabályok szerint kutyasétáltatáskor az állat oltási
könyvét magunknál kell tartani.

Kutyapiszok
A szabadon futtatott kutyák
piszkukat maguk után hagyják,
melyet gazdáik olykor észre sem
vesznek, így az könnyen ott maradhat. Pedig a törvény II. fejezet (6).19. szerint „A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.” Aki ezt megszegi, köztisztasági szabálysértést követ el.

Szabadon az eb
A kutyák szabad futtatása nem
engedhető meg olyan közterületeken, közparkokban, melyet lakóépületek vesznek körül, magyarul
a lakótelepek kis parkjaiban nem
lehet póráz nélkül szabadon kószálni hagyni a négylábúkat.
Nem véletlen, hogy Pesterzsébet több közterületén a szabad kutyafuttatást korlátozó táblával ta-
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lálkozhatnak az ebtulajdonosok.
Ezek a táblák a szabályos sétáltatást nem tiltják, hanem arra hivatottak felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy ott csak pórázon, a burkolt sétaútvonalakon vezessék kutyáikat, továbbá
ügyeljenek arra, hogy kedvencük
után ne maradjon kutyapiszok.

Zárt kutyafuttató
Nos, ez az a hely, ahol az eb
– amennyiben nem agresszív, és
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nem veszélyezteti társait – szabadon futkározhat, póráz és szájkosár nélkül.
Kerületünkben jelenleg 7 helyszínen található zárt kutyafuttató; a Határ út és Török Flóris utca
sarkán, a Török Flóris és Bíró Mihály utca sarkán, a Berkenye sétány és Ady Endre utca sarkán
(az Ady Endre utca 90. mögött),
a Tátra téren, a Kulcsár utcában,
a Jutadombon, valamint a Zodony
utca – Pesterzsébet vasútállomásnál kettő is.
z.d.

TÁRSADALOM

Példás összefogás egy gyermekotthon felújításáért
Tavaly év végén Kellner Katalin önkormányzati képviselő különleges aukciót szervezett, amelyen Neymar és Kanté dedikált focimezeire lehetett licitálni. A befolyt pénzt a Gyermekek Átmeneti Otthona konyhájának és fürdőszobájának felújítására ajánlotta fel. A kezdeményezés a vártnál jóval
nagyobb és több sikert is hozott. A két mez egymillió forintért kelt el, ráadásul több vállalkozó is felajánlotta, hogy ingyen elvégzi a munkát, így
az összeget az otthon további fejlesztésekre fordíthatja.

– Miért éppen a Gyermekek Átmeneti Otthona volt a kiválasztott
intézmény?
– Évekkel képviselőségem előtt
jártam ott először, a lányaim megunt
játékait, kinőtt ruháit vittem. Mindig
kerestem egy konkrét helyet, ahova
ezeket a tárgyakat leadhatom, mert
fontos volt számomra, hogy személyesen adjam át, és meggyőződhessek arról, valóban meg is kapják a

gyerekek. Véletlenül kerültem az otthonba, egyszerűen beütöttem a keresőbe, hol vannak ilyen intézmények. Az otthon munkatársai rendkívül kedvesen fogadtak, kávéval kínáltak, körbevezettek. Ekkor nagyon
elszomorodtam, látva a vizesblokk
és a konyhai részleg állapotát. Régi,
kopott, leszakadt konyhaszekrényajtók, 30 éves mozaik konyhakő, de a
fürdőszoba sem nézett ki jobban.

Már akkor eldöntöttem, hogy valamiképpen segíteni fogok. Pedig az
út göröngyösen indult, hiszen mikor
képviselővé választásom után kérésem volt az otthon felújítása, az a
szűkös költségvetésbe nem tudott
beleférni. Így át kellett gondolnom,
hogyan tudnám mégis megvalósítani az ígéretemet.
– Honnan jött az aukció ötlete,
és miért éppen focimezekre esett a
választás?
– Az élet olyan, ha valamit nagyon akarunk, előbb-utóbb elénk
fújja a szél a megoldást. Kedvesem
egy hétköznap este meccset nézett.
Én nem igazán szeretem a focit, de
ebbe belenéztem, mert kérdésére,
tudom-e, hogy a PSG csapatának
magyar a másodedzője, természetesen „Nem” volt a válaszom.
A párom egyszer csak azt mondta: „Szívem! Írj Lőw Zsoltnak (ő a
másodedző – a szerk.), hogy küldjön neked egy Neymar mezt, aláíratva, és tegyük fel licitre, a befolyt öszszegből pedig fel lehetne újítani az
otthon egy részét.”. Nekem sem kellett több, írtam. Amikor igenlő választ kaptam, majd’ kiugrottam a bőrömből örömömben.
– Hogyan lett az egy mezből kettő, és hogyan jutott el Önhöz?
– A mezt a Videoton sportigazgatója és családja, akik éppen látoga-

tóban jártak Lőw Zsoltéknál, hozták
Magyarországra Párizsból. Amikor
pedig elmentem érte, Kovács Zsolt
feleségének és fiának annyira tetszett egy ötlet, hogy odaajándékozták az ő dedikált Kanté mezüket.
– Mekkora volt az érdeklődés a
licit iránt?
– A kezdeményezés népszerűsítésében nagy segítség volt, hogy
Sváby András meghívott a műsorába Szakali Tibor intézményvezetővel
együtt. Nagy meglepetésemre rengetegen írtak, hívtak, hogy licitálás
nélkül is segítenének. A legnagyobb
meglepetés mégis az volt, mikor Kabát Péter szólalt meg a telefonban,
és azt mondta, Dzsudzsák Balázzsal
együtt ők is szeretnének licitálni. Végül ők tették a legmagasabb ajánlatot, egymillió forintot.
Ami még hasonlóan nagy meglepetés volt, két cég felajánlotta, hogy
ingyen felújítják az otthont, később
pedig egy vállalkozó jelentkezett,
hogy felajánlásként új konyhabútort
készít. Így az egymillió forint megmaradt az otthonnak, bármi szükséges dologra fel tudják használni, és
információim szerint ezen felül még
mintegy 400 ezer forint gyűlt össze
adományként. Hihetetlenül jó érzés,
hogy ennyi jólelkű ember van, aki
segíteni akar.
Z. Y.

Futás és takarítás
Negyven zsák szemét, négy kitakarított horgászhely, tiszta futóösvény – ez a Pesterzsébet Átalakuló Duna-part civil szervezet által január 23-ára
és 24-ére – a koronavírus-járvány miatt különlegesen – szervezett takarítási akció mérlege.
A covid miatti járványhelyzetben elmaradtak az
év eleji közösségi takarítások a Duna-parton, ami
meg is látszott a pesterzsébeti partszakaszon. Bár
a nagyobb illegális lerakókat sikerül időben felszámolni, PET-palackokból, borosüvegekből, gyorséttermi papírzacskókból volt bőven. Sőt, a lelkes
önkéntesek autóalkatrészeket, mosógépet, bútorokat is találtak.
– A plogga egy svéd szó, amelyet a „vedd fel” és
a „fuss” kifejezések kombinációjából hozták létre,
és azt a tevékenységet írja le, amikor futás közben összeszedjük a szemetet.Ha ezt tesszük, jót
teszünk nemcsak magunkkal, hanem környezetünkkel és a világgal is – magyarázta Mach Péter,
az akció egyik szervezője.
A járvány miatti intézkedések nem tették lehetővé
a csoportos rendezvény szervezését, ezért a civil

szervezet azt kérte a kétnapos akcióban
részt venni kívánó önkéntesektől, hogy
mindenki figyeljen egymásra, és a szabályokat betartva csatlakozzon a számára alkalmas időben a takarításba.
A közösség zsákokat és kesztyűket is kihelyezett a Gubacsi híd lábánál, hogy az
eszközök hiánya ne legyen akadály a part
rendbetételében.
A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy
a rendhagyó szervezés ellenére sokan
szántak időt január utolsó előtti hétvégéjén a pesterzsébeti Duna-part kitakarítására. Ennek köszönhetően sikerült az
összes pesterzsébeti horgászpihenőt és
a teljes útmenti szakaszt kitakarítani, a
hattyúk és kacsák boldogan vették birtokba a megtisztított öblöket.
Most már az arra járókon, az ott sportolókon, kutyát sétáltatókon és horgászokon
múlik, hogy sikerül-e megőrizni a part
tisztaságát.
Sz. A.
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POLGÁRŐRSÉG

Kis híján ezer óra önkéntes szolgálat
A Pesterzsébeti Polgárőrség 2020-ban összesen 194 alkalommal,
14 fő polgárőr részvételével 975 szolgálati órában végzett önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli szolgálatot – derül ki az egyesület tavalyi munkájáról szóló beszámolóból.

Tevékenység
A járőrszolgálaton kívül a kerületi polgárőrök a szeptemberi iskolakezdéskor segítették a
gyermekek biztonságos közlekedését a XX. kerületi Gyulai István Általános Iskola környékén.
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Az egyesület a Budapesti Polgárőr Szövetség és az Országos
Polgárőr Szövetség tagja, tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az Országos Polgárőr Szövetség belső szabályzóinak betartásával végzi, szorosan
együttműködve a BRFK XX. és
őrség célkitűzéseit és az alapszabályában foglaltakat, valamint
vállalják a tagdíj fizetését.

Közösségi szolgálat

A „zebra” szolgálatot 21 alkalommal 5 fő biztosította, szerencsére esemény nélkül.
Emellett közös járőrszolgálatokat hajtottak végre a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX.
és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal és az önkormányzat
Rendvédelmi Osztályával. Hatósági tanúként egy polgárőr részt
vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által szervezett akciókban. A mindenszentek és halottak napja körüli temetőszolgálat
alatt öt polgárőr segítette a rendőrség munkáját.
A Pesterzsébeti Polgárőrség
a működési területén lakossági önszerveződésű, a szilárdabb
közrend és közbiztonság érdekében – társadalmi, bűn- és
balesetmegelőzési, gyermek- és
ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint tűz- és katasztrófavédelmi céllal – 1995. évben megalakult polgárőr egyesület.

XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal és az önkormányzat Rendvédelmi Osztályával.

Tagság
Az egyesület taglétszáma
2020-ban 2 fővel bővült, így jelenleg huszonnégy, vizsgával rendelkező polgárőr teljesít önkéntes szolgálatot Pesterzsébeten,
közülük huszonegyen rendelkeznek polgárőr igazolvánnyal.
A Pesterzsébeti Polgárőrség
nyílt szervezet, tagja lehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű
személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat
ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat, amit
az Országos Polgárőr Szövetség
által kiadott szolgálati és etikai
szabályzat állapít meg, valamint
elfogadja a Pesterzsébeti Polgár-
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A Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az
iskolai közösségi szolgálat megszervezésében az oktatási intézmény és az egyesület
megállapodásban rögzítettek alapján működnek együtt.
A polgárőrségnél
végzett közösségi szolgálat során a diákok
részt vehetnek a polgárőrség mindennapi
életében, az oktatásokon, képzéseken, megismerhetik az egyesület tevékenységét.
Végezhetnek adminisztratív munkát, internetes kutatásokat,
segíthetnek a prezen-

tációk, szórólapok összeállításában, terjesztésében. Részt vehetnek az egyesülettel a rendezvényeken, a polgárőri tevékenységet népszerűsítő programokon,
valamint a polgárőrség törvényben meghatározott kiegészítő tevékenységeiben.
S. z.

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!
A Pesterzsébeti Polgárőrség várja a 18. életévüket betöltött,
büntetlen előéletű magyar állampolgárok
jelentkezését, akik önkéntes munkával hozzájárulnának kerületünk
biztonágosabbá tételéhez, valamint tenni
szeretnének közvetlen környezetükért.
Információ, jelentkezés a pesterzsebeti.polgarorseg@gmail.com
e-mail címen vagy a 0670/329 95 06-os telefonszámon.
Honlap: polgarorseg20.hu
Az egyesületet az adónk 1%-val is támogathatjuk.
A polgárőrség adószáma: 18230697-1-43

FŐVÁROSI HÍREK

Gyalogosbarát rakpart projekt
Júniusban, a pesti alsó rakpart
Kossuth tér és a Margit híd közötti szakaszának mintegy 500
méter hosszú, hiányzó gyalogos
kapcsolatának megteremtésével kezdődik a projekt megvalósítása. A cél egy zöldebb, élhetőbb, az autók mellett a gyalogosoknak, sétálni vagy biciklizni vágyóknak is biztonságos
teret hagyó rakpart kialakítása.
„Az érintett szakasz átalakításának tervei tavaly elején érkeztek be a hivatalba, de mivel ezek még az előző városvezetés elképzeléseit tükrözték, és

nem egyeztek az új városvezetés
elvárásaival, ezért a projekt áttervezése mellett döntöttünk”
– írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán.
A korábbihoz képest kiszélesítették a járdát, növelték a forgalomcsillapított szakasz hoszszát, kivették a szalagkorlátot az
útpálya mellől, valamint faültetéseket is beterveztek.
A meglévő út felújításával
egy időben összefüggő, 4-5 méter széles gyalogos sétányt alakítanak ki a forgalom 30 kilométer/óra csillapításával. A gyalogos sétány arculata a rakpart

Segítő kutyák a járműveken
Szorosabbra fűzi együttműködését a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesülettel (MATESZE),
hogy a segítő kutyákkal közlekedők a jövőben még problémamentesebben
vehessék
igénybe a budapesti közösségi
közlekedést.
A MATESZE a BKK rendelkezésére bocsátott olyan tanúsítványmintákat, amelyek segítségével munkatársaik a jövőben
könnyebben be tudják majd azonosítani a segítő kutyával közlekedőket.
Sokan nem tudják ugyanis, hogy
a vakvezető kutyák mellett a terápiás, a hallássérülteket segítő, a mozgássérült-segítő, a rohamjelző és a személyi segítő ku-

tyák is nagymértékben támogatják gazdájukat abban, hogy önállóbb, biztonságosabb életvitelt
folytassanak. Ezeket a kutyákat,
amelyek sokféle fajtájúak, illetve méretűek – akár törpe uszkárok is – lehetnek, ugyanolyan jogosultságok illetik meg a közösségi közlekedésben, mint a látássérülteket segítő, jellemzően
labrador és golden retriever vakvezető kutyákat. Az állatokat arról is be lehet azonosítani, hogy
jellemzően hámot vagy kendőt
viselnek, amelyen a kiképzőszervezet logója van feltüntetve.
A gazda és segítője adatait tartalmazó fényképes okmány
arra jogosít, hogy a kutya díjmentesen és szájkosár nélkül
utazzon, továbbá mentesíti gazdáját az egy kocsiban szállítható házi kedvencek számára előírt
korlátozás alól. A segítő
kutyáknál ugyanis kizárt
az agresszió, közömbösek
fajtársaik iránt. Az utasok azzal segíthetik leginkább közlekedésüket, ha
szabadon hagyják, illetve
átadják az elsőbbségi helyeket, és nem simogatják
vagy szólongatják a kutyát, nehogy elvonják a
figyelmét, ezzel veszélyeztetve gazdája biztonságát.
s.z.

FOTÓ: BKK

Parlament előtti szakaszának
kialakításához illeszkedik majd,
gránit kockakő burkolattal. A
projekt során 35 talajkapcsolatos fát ültetnek a sétány mentén. Annak érdekében, hogy a
sétánynak helyet tudjanak biztosítani, a Markó utcai lehajtó támfalát is átépítik a műemlékvédelmi előírások figyelembevételével.
Bár a főváros szeretné javítani a kerékpározás feltételeit,
a rakpart ezen szakaszán nem
tudnak kerékpársávot kiala-

kítani, így a kerékpárosok továbbra is a felső rakpartot tudják igénybe venni a biztonságos
közlekedéshez.
A Margit híd és a Parlament
közötti szakasz rekonstrukciójára 787 millió forintot adott
a kormány a Fővárosi Önkormányzatnak 2020 végén a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján.
A beruházás a tervek szerint
2021. december 31-én fejeződik be.
y.a.

Informatív jelzés
a gyors segítségnyújtáshoz
Hasznos újítással segíti a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkáját: a járművek külső kijelzőjén megjelenő „Mentőre vár” feliratnak
köszönhetően a mentők könynyebben odatalálhatnak az úti
céljukhoz.
A BKK-nak egy évben csaknem ezerszer kell mentőt hívnia a járművekhez, naponta
ugyanis 2-3 esetben szorul utas
orvosi ellátásra.
A BKK forgalomirányítói is
igyekeznek a mentők munkáját segíteni. A Szabó Ervin téri
FUTÁR-központon kívül két
forgalmi zavarelhárító autóban van defibrillátor, amelyet
az OMSZ által oktatásban részesített, képzett munkatársak
vethetnek be elsősegélynyújtás
során.

– Az életmentés folyamatában minden apró segítség hasznos lehet. Az informatív jelzés
nemcsak a mentőket igazíthatja útba, hanem más arra járók,
köztük akár egészségügyi szakemberek figyelmét is felhívhatja a vészhelyzetre, így a segítségnyújtás még gyorsabban
megkezdődhet – nyilatkozta
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
Z. K.

FOTÓ: OMSZ
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Tavaszi megújulás
A tavaszi böjt nem csak a felgyűlt kilók miatt tehet kisebb csodát a
testünkkel, hangulatunkkal. Hogy pontosan mit is nevezünk böjtnek, és azt hogyan kell jól végezni, arról Kertész Zsuzsát, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház dietetikusát kérdeztük.
– A böjt tulajdonképpen önmegtartóztatást jelent az élet
valamely területén. Általában
az élelmiszerektől, élvezeti szerekről való önkéntes lemondást
értjük alatta. A táplálék valamilyen mértékű megvonása öngyógyító hatású. Böjtölni nagyon
sokféle indíttatásból és módon
lehet: a legtöbb világvallásban
szerepel böjti időszak, ám ez leginkább a lelkiség, a befelé figyelés eszköze.
Dietetikusként szeretném azt
a tévhitet eloszlatni, hogy a böjt
elsősorban méregtelenítés: ezt a
funkciót olyan fontos szerveink
végzik, mint a máj, a vese, a bőr,
a tüdő. A böjt célja sokkal inkább a szervezet tehermentesítése, az emésztőrendszer kímélése,
a testi-lelki felfrissülés.
– Milyen típusú böjtöket különböztetünk meg?

– Időintervallum és a táplálék
típusa szerint is megkülönböztethetjük a böjttípusokat. Szakaszos
böjtnek nevezzük azokat a rövid,
jellemzően 12-48 óra közötti időtartamú böjtöket, amelyek váltakoznak a normál evési periódusokkal. A böjtöt lehet csoportosítani a bevitt tápanyagok alapján is: a hagyományos forma a
hús megvonása. A lényeg azonban, hogy bármilyen böjtöt kö-

vet is az ember, a normál evési periódusokban nem bepótolni
kell a kimaradt falatokat, hanem
olyankor is az egészséges étkezésre kell törekedni.
– Melyek a böjt jótékony hatásai?
– Kedvezően hat az az immunrendszerünkre és a sejtregenerálódási folyamatokra, csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, javítja az inzulinérzékenységet. Azáltal, hogy pihentetjük
a gyomrunkat, az emésztőrendszerünk is nagyon jól tud regenerálódni. A böjt nem egyenlő a diétával, de kalóriaszegény, ezért a
testsúly is optimalizálódik. Kifejezetten jó hatással van a lélekre is, növeli a szellemi frissességet, nyugtató, pihentető hatású.
– Milyen nehézségekkel kell
számolni annak, aki belevág
egy rövid vagy hosszabb böjti
időszakba?
– Ismernünk kell saját határainkat, hogy mekkora akaraterőnk, kitartásunk van. Nem szabad egyik napról a másikra bele-

Az első falatok
A magyar szakmai irányelv szerint a hozzátáplálást legkorábban az 5. hónap elejétől el
lehet, de legkésőbb a 6. hónap végéig el kell
kezdeni, ami nem zárja ki a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást – hívja fel a
figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége.
Kezdetben naponta kétszer 1-2 kávéskanálnyi táplálékkal kínáljuk a gyermeket,
majd fokozatosan emeljük a mennyiséget, és
bővítsük az ételek változatosságát. Készüljünk fel arra, hogy az új ételeket akár 8-15 alkalommal is kínálni kell, mire a csecsemő elfogadja.
Már a kezdettől fogva fontos a makro- és
mikrotápanyagok bevitelének megfelelő aránya. Ahogyan 6-17 éves gyermekeknél, az
OKOSTÁNYÉR® hazai táplálkozás ajánlás
iránymutatásai szerint is fontos a különböző élelmiszercsoportok optimális aránya, úgy
csecsemőknél az anyatej, zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, húsok/tojás/ tej- és tejtermékek, valamint a növényi olajok életkornak
megfelelő mennyiségű bevitele javasolt.

Pesterzsébet | 2021. február 25.

Zöldségek közül elsőként választható a
sárgarépa, a cékla, a burgonya, a saláta, a sütőtök, a főzőtök, a gesztenye, a brokkoli, a
mángold és a spárga. A csecsemő 8 hónapos
korától kaphat kelkáposztát, karalábét, karfiolt, magas, nehezebben emészthető rosttartalmuk miatt. A spenót, sóska magas
oxaláttartalma (ami gátolja a vas és a kalcium felszívódását) miatt csak hetente egy alkalommal ajánlott.
Ha lehet, vegyszermentes zöldséget válaszszunk, de legalább törekedni kell
arra, hogy ellenőrzött beszerzési helyről származó alapanyagból,
és elsősorban frissen készült ételt
kapjon a csecsemő.
A hús, a máj és a hal korai bevezetése a későbbi életkorokban
jó testi fejlődéshez és jobb kognitív funkciókhoz, képességekhez
vezet. Ezért naponta vasban gazdag hússal, hetente 1-2-szer hallal kínáljuk a picit.
Tojást az 5. hónap kezdetétől
lehet adni a babának, de esetle-

kezdeni, elő kell készíteni a testünket és a lelkünket. A böjt járhat fejfájással, koncentrációs zavarokkal, eleinte ingerültebbek
lehetünk, leeshet a vérnyomásunk, vércukrunk, illetve alvászavarok is kialakulhatnak. Ha
nem jól csináljuk, akkor hiányállapotok is kialakulhatnak, ezért
egy böjt elkezdése előtt javaslom
a konzultációt szakemberrel, orvossal vagy dietetikussal. Böjt
alatt tilos a dohányzás, az alkohol és a koffein fogyasztása.
– Kiknek ajánlja a böjtöt?
– A legtöbb ember alkalmas
a böjtre, de azért vannak kivételek. Egyáltalán nem javasolt serdülőknek, gyerekeknek, várandós és szoptatós anyukáknak. Étkezési zavarokkal küzdők, pszichiátriai és hormonhiányos betegek sem böjtölhetnek, illetve
akik bizonyos betegséggel, például máj, vese, keringési rendellenességgel, TBC-vel küzdenek,
kemoterápia vagy sugárkezelés
alatt állnak.
További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: 06 1 289 62 12
facebook.com/pesterzsebetiefi

ges allergizáló hatása miatt oda kell figyelni,
hogy ne kapjon egyszerre nagyobb mennyiséget, és azt is mindenképpen sült vagy főtt formában, nyersen sosem.
A tejtermékek közül naponta 1 deci natúr
joghurt vagy kefir, naponta kétszer túró vagy
reszelt sajt adható a babának.
Már a hozzátáplálás kezdését követően
ajánlott naponta egy evőkanál gabonaalapú
pürével vagy 1-2 galuskának megfelelő menynyiségű gluténtartalmú táplálékkal (például
liszt, búzadara, babakeksz) indítani, majd lassan, fokozatosan emelni a mennyiségét. A gabonafélék közül a rizs az első szilárd táplálékok között szerepelhet.
s.z.
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Dr. Király Ottó, Pesterzsébet díszpolgára, az Ady Endre utcai szakrendelő családorvosa, mivel 88 évesen napi rendszerességgel praktizál, elkapta a koronavírust. Nem kizárólag életkora okán tartozik
a veszélyeztetett csoportba, krónikus betegségei miatt szintén. Mint
elsorolta: „cukor, vérnyomás, érelmeszesedés”.
Király Ottó sietett tisztázni:
online rendel, úgy írja fel pácienseinek a szükséges gyógyszereket.
– Erősödöm, erősödöm –
dünnyögte a doktor úr, amikor
hogyléte felől érdeklődtem.
Tankönyvi eset volt az övé,
amennyiben tüdőgyulladást kapott szövődményként.
Székely humorát megcsillogtatva megjegyezte:
– Megkaptam, mindjárt az
elején, nehogy lemaradjak róla.
Erről eszembe jutott négy
évvel ezelőtti beszélgetésünk,
ahol kérdésemre; a körzeti orvos immunrendszere megedződik-e, mert sok beteggel találkozik, így felelt: „Ezért nem kapom el soha az influenzát. Először idén vettem be antibiotikumot, a kollégák nyomására. A
harmadik tabletta után lebénult
az Achilles-inam. Kiderült, hogy
gyógyszerérzékeny vagyok. Azóta
bicegek.”
Amikor a betegség lefolyásáról érdeklődtem, azt mondta: lépésről lépésre minden tünetet
begyűjtött.
– És mikor már kellőképpen
legyengültem, az egyik kollé-

gám elcipelt a Szent László Kórházba, a koronavírusos részlegre.
Ott megkedveltek, ezért mindjárt
vissza is tartottak – számolt be a
kezdetekről, hozzáfűzve: két hetet töltött a Covid osztályon.
– Az ottani orvoskollégák és –
gondolom – az akaratom segítségével
sikerült kilábalnom a
betegségből – mesélte, és tüdőgyulladására utalva hozzátette: benne volt minden a pakliban.
– Nyomták is belém a kollégák a sok
gyógyszert, nem sajnálták!
A betegségről elmondta: nagyon legyengíti a szervezetet, azonban ki lehet
lábalni belőle, majd
figyelmeztetett:
– Azon izgulok,
nehogy megfertőződjem az újabb
törzzsel, mivel még mindig gyenge a szervezetem.
– De az immunitást a betegség
miatt megszerezte, nem? – tettem fel a kérdést.

– Ha hinni lehet a tudománynak, akkor immunis vagyok. A
tudománynak pedig mindig hinni kell – válaszolta.
Kérdeztem arról is, milyen orvosi ismeretekkel gyarapodott a
koronavírusról való tudása?
– Elméleti tudásomhoz, továbbképzés útján hozzácsaptam
a gyakorlati tapasztalatot. Ebben
a periódusban mindent tudok
róla, amit egy közönséges halandó tudhat.

Az oltással kapcsolatban a
doktor úr hangsúlyozta: amint
lehet, három-négy hónap elteltével azonnal siet, és felveszi.
Lábadozásáról elárulta: C-vitamint, D3-vitamint szed, il-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

„Ez gonoszabb vírus”
letve amennyire kedve és ereje
engedi, sétálgatnia kell, továbbá vitamindús táplálékokat fogyasztania.
Nem véletlen talán, hogy hasonló tanácsokat kap az ember
influenza esetén.
– Minden ugyanaz, de a vírus más. Ez gonoszabb vírus. Az
influenzavírust rutinszerűen tudjuk kezelni, régóta oltunk ellene. A koronavírus, amikor váratlanul ránk tört, hirtelenjé-

ben nem tudtuk, mit csináljunk
– magyarázta. – A védőoltás tűnik az egyetlen hatásos eszköznek, a maszkviselés és a védőtávolság betartása mellett.
DIA

Az oltás a megoldás
Hazánkban február első hetében a védőoltásra postai úton
vagy interneten regisztrált legidősebbeket kezdték el oltani.
Minden háziorvos megkapta és
heti frissítéssel megkapja a praxisában eddig regisztrált legidősebbek listáját.
A lista egyben prioritási rend
is, a praxishoz tartozó legidősebbtől halad sorban életkor szerint, és figyelembe veszi az oltandó idős ember dokumentált
krónikus betegségeit is. Tehát
az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak a lista elején, a há-

ziorvosnak velük kell kezdeni az
oltást.
Február második hetében az
AstraZeneca vakcinával elkezdődött a regisztrált 60 év alatti krónikus betegek oltása. A háziorvosok ehhez is listát kaptak.
Az érintetteket szintén a háziorvosuk értesíti, és egyezteti velük az oltás időpontját és helyszínét. A háziorvos feladata eldönteni, hogy krónikus betegei közül
kiket tart indokoltnak elsőként
beoltani.
Az időseknek egyértelműen javasolt a védőoltás, hiszen
az idős kor az egyik legnagyobb

kockázat a koronavírus-fertőzés
súlyos lefolyására. A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a
vírusok okozta fertőzések ellen
védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az
új koronavírus okozta fertőzésekre is.
Krónikus betegeknek szintén kifejezetten javasolt az oltás, hiszen a krónikus betegségek
is növelik a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának kockázatát. Minden esetben az oltóorvos
dönt az olthatóságról, miután kikérdezte az oltandót és megismerte egészségi állapotát.

Azt, hogy hetente hány ember oltását tudják megszervezni
a háziorvosok, az aktuálisan rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg. A háziorvosok a heti feladataikat és az eloltható vakcinák számáról, fajtájáról szóló tudnivalókat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől és a megyei oltási bizottságoktól kapják meg.
Jelenleg 4 féle oltóanyag érhető el hazánkban, a Pfizer, a
Moderna, a Szputnyik V és az
AstraZeneca vakcinája, és már
mind a négyfélével elkezdődött a
vakcináció.
s.z.
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HELYI ÉRTÉK

KOSSUTH 100

Muzsikus és zenetanár

Szülei zeneszerető emberek
voltak, édesapja több évig a Kossuth Gimnáziumban dolgozott
matematika-fizika szakos tanárként.
– Felkészített egy óvónénit,
aki tovább akart tanulni, és aki
mindig egy fekete tokkal érkezett. Lehettem 5 éves, amikor
megkérdeztem: mi van benne?

PIACI

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Centenáriumát ünnepli a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium.
A különleges évforduló alkalmából idén januárban sorozatot indítottunk, melyben igyekszünk bemutatni azokat a volt diákokat,
akik egy területen – legyen az az orvoslás, a művészet vagy a sport –
kiemelkedő eredményt értek el. Közéjük tartozik Soltész István Eötvös József-díjas zenetanár, Tata díszpolgára.

Megmutatta, sőt hegedült is egy
dalocskát. Attól kezdve nyaggattam a szüleimet, írassanak be hegedűtanárhoz – idézte a kezdeteket Soltész István.
Akkoriban Erzsébeten nem
működött zeneiskola, csak zeneoktatói munkaközösség, Masopust Péter, az Operaház hegedűsének vezetésével. Sok későbbi

muzsikus járt oda, István 13 esztendeig tanult nála, amikor is felvételizett a tanárképzőbe. Előtte
kétszer sikertelenül próbálkozott
a Zeneakadémián. A zeneművészeti szakközépiskoláról lebeszélték édesapját, ezért István a Kossuthban végzett.
– Hál’ Istennek! Nagyszerű
tanáraim voltak, és nagyon jól
éreztem magam. György Bandi bácsit, az igazgatót kiskoromtól ismertem – emlékezett. – Egy
ideig náluk laktunk, amikor kibombáztak bennünket.
Később a Hajnal utcába költöztek, ami a Baross és a Török
Flóris utcát kötötte össze.
– Édesanyám az utca másik
végén született. Az őseim mind
pesterzsébetiek – tette hozzá.
A gimnázium mellett a zenélés töltötte ki a napjait.
– Működött Erzsébeten egy
úttörőzenekar, illetve Bálványos
István énektanár úr a gimnáziumban alapított zenekart, amelylyel 1960-ban felléptünk a Zeneakadémia nagytermében.
A diploma megszerzése után
kötelező vidéki tanítás várta a
végzetteket, így került Tatára.
Istvánék akkor már négy gyereket neveltek, ezért tanított és
muzsikált egyszerre.
1968-ban sikeres próbajáték
után bekerült a MÁV Szimfo-

nikusokba. A zenekarral bejárta Nyugat-Európát, de kevesebb
ideje maradt a tanításra, így áthelyeztette magát az Operaházba. Mivel a Tatai Állami Zeneiskola, amelynek egyik alapítója, mindig is szívügye volt, az
operaházi két szabadnapját ott
töltötte.
A nagy fizikai terhelésnek
azonban komoly ára volt, 45 évesen abba kellett hagynia az aktív
muzsikálást. A zeneiskolában kereken 50 esztendőt tanított, amit
7 évvel ezelőtt fejezett be. A tatai kamarazenekarral azonban
máig folytatja a munkát. Az ifjúsági együttessel 1999-ben Belgiumban, az Ifjúsági Vonószenekari Fesztiválon kiemelt első díjat nyertek.
Felesége, vejei, gyermekei,
unokái mind-mind zenészek.
Mint elárulta: nem az ő nyomására. Az egész család emlékezetes hangversenyeket adott
a Kossuthosok Baráti Körének
rendezvényein.
Bár már 46 éve, hogy elkerült
Pesterzsébetről, mind a mai napig erzsébetinek érzi magát.
– Nagyon várom a járvány végét, hogy ismét kedves, régi tanítványaimmal muzsikálhassak
– mondta az idén 80 esztendős
muzsikus.
D. A.

HÍRNÖK

Ismét divat az analóg fotózás
Sokunkkal előfordul, hogy régi fotóinkat
kell digitalizálni, vagy éppen a telefonnal készült felvételeinket kinyomtatni. Felszerelés híján hová máshová mehetünk, mint a
FotoColor Line üzletbe a Tátra téri piacon.
Az üzlet tulajdonosa, Turczer Zoltán 17
esztendős kora óta fényképész. 1996. október
4-én nyitotta meg saját üzletét a Tátra téri piacon. Immár 25 esztendeje minden lakossági
igényt igyekszik kielégíteni, a fekete-fehér és
színes felvételek, analóg, vagy digitális kidolgozástól, a diáról papírkép készítéséig.
– A járvány alatt többen negyed, sőt fél
év anyagát hozták el pendrive-on, amit másnap Kodak Royal papírképekként vehettek
át – árulta el Zoltán, aki jelenleg éppen egy
szétázott képsorozatot igyekszik rekonstruálni, újrafotózva, retusálva, majd digitalizálva.
– Szalagavató felvételei, így felbecsülhe-
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tetlen az értékük – hangsúlyozta. Hozzáfűzte:
nem szkennelnek, hanem reprodukciót készítenek a fényképekről, és azt nagyítják
méretre, tehát a végeredmény nem
print, hanem rendes fénykép, ami évtizedekig megőrzi a színeit.
De készít igazolványképet, keretez, segít fotóalbum összeállításában,
és természetesen árul különféle fotós
cikkeket.
– A legfiatalabbaktól egészen a 94
éves bácsiig, tényleg szinte mindenki
betér hozzánk. Beszélgetünk, olyan az
egész, mint egy kisvárosban – mesélte
örömmel, majd elmondta: újraéledt
az analóg fotózás a fiatalok körében.
Sokan, akik a neten vesznek analóg gépeket, utána bejönnek tanácsot
kérni. Ilyenkor átnézi a fényképezőgépet. Mint mondta, az analóg technika

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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gondolkodó fotózást kíván, nem olyat, mint
a telefonos. Itt adott mennyiségű nyersanyag
áll rendelkezésre, ezért meg kell fontolni, mikor exponálunk.
D. A.

INTERJÚ 15

Ameddig két ember találkozhat, lesz színház
Jónás Judit Domján Edit- és Nemzetiségekért-díjas, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett színművész több
mint 5 esztendeje él két gyermekével Szabótelepen. Családi házukból indul párjával, alkotótársával, D. Horváth Károllyal, hogy
a Cinka Panna Cigány Színház előadásait elutaztassák az ország
minden pontjára.
– Színházukat, mint az öszszes többit, nyilván érintette a
koronavírus-járvány. De személyesen Önt és családját elkerülte a Covid?
– Nem felelhetek egyértelmű
igennel. Én az első körben túlestem rajta, noha a gyors vérteszt
negatív lett, így hivatalosan nem
voltam fertőzött. De az ízeket

nem éreztem, viszont éreztem
sok olyasmit, amit annak előtte
sohasem.
– A pandémia miatt a színházak bezárták kapuikat, nincsenek előadásaik. A Cinka
Panna Színház szintén?
– Igen, leálltunk, nem utazunk előadásainkkal, „robotszínházat” játszunk.
– Az micsoda?
– Az az online színház,
streamelt előadásokkal. Igaz, az is
jobb a semminél, mert bele lehet
őrülni a semmittevésbe. Mondjuk, hozzá vagyok szokva a home
office-hoz, kényszerből, mert a
kisebbik fiam, Olivér autista, így
tulajdonképpen régóta önkéntes
karanténban élünk. Nem mehetünk kedvünkre oda, ahová akarunk, nem hagyhatjuk magára.
Ez tehát nem okozott törést, inkább lelkileg, a kilátástalanság, a
bizonytalanság, ami megvisel.

– A bizonytalanság, gondolom, nem teljesen ismeretlen
egy színész, egy magántársulat
vezetője előtt?
– Valóban nem. Sose lehet
tudni, hogy a következő hónapban mennyi nézőnk lesz, menynyi lesz a bevételünk. Most viszont azt sem tudjuk, hány hónapig tartanak még a korlátozások.

– Addig is, mint mondta,
marad a robotszínház. Nehéz
volt hozzászokni?
– Szigetszentmiklóson léptünk fel a tévében, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából adtuk elő a Fekete-Fehér hangok
című zenés irodalmi estünket,
Mata András ének- és gitárművésszel. Ez volt az első online élményem. Egyfelől jólesett, hogy
végre játszhatok. Másfelől döbbenetes volt nézők nélkül játszani. Pontosabban csak az operatőrök, a szerkesztő és D. Horváth
Károly alkotótársam, aki fotózott, voltak jelen. A végére teljesen kiüresedtem. Szabályosan kiégtem. Amikor hazaértem, nem
tudtam mit kezdeni magammal.
– Miért?
– Mert kiadtam magamból
minden energiát, és nem kaptam vissza belőle semmit. Közel 35 év után, mióta a pályán

vagyok, most tapasztaltam
meg először, micsoda energiaáramlás működik a néző
és a színész között. Pontosabban, annak hiányát éreztem meg első alkalommal.
Szerintem sok kollégám nem
gondol arra, mekkora éltető
erőt adnak a nézők, tekintetükkel, nevetésükkel, grimaszukkal. A közönségtől kapott energia miatt nem tud
az előadás után azonnal lenyugodni a színész, hanem
pörög tovább. Ennek a hiánya merített ki lelkileg, fizikailag, agyilag.
– Élő produkció volt nézők nélkül?
– Nem, felvételről ment.
A következő, a Magyarországi Szerb Színházban, az már
élő volt. Olyankor nem lehet hibázni, nem lehet leállni, ismételni…
– Normális színházi előadásban sem lehet hibázni, ismételni. Nem?
– De. Lehet hibázni, ott partner a közönség. Összekacsintunk: legyen ez a mi titkunk.
Többet nem ismétlődik meg. Ez
a színház varázsa, az itt és most.
Az online előadást rögzítik, a hibával együtt, és így örökre megmarad.
– Ugyanakkor többekhez
eljut az interneten keresztül,
mint a normális színházi előadás.
– Úgyis eljut ám rengeteg
helyre, ha mi utazunk vele. A
technika képtelen helyettesíteni
azt, ami hús és vér. Jobb a nézőnek is, nekünk is az élő színház.
Addig, amíg újra indul az élet,
addig a Facebookon, a Jelen/lét
Fesztivál oldalon lehet látni az
előadásainkat.
– Mit illik tudni erről a fesztiválról?
– Ez a magyarországi nemzetiségi színházak fesztiválja. Tavaly március helyett októberben zajlott a 2020-as seregszemle, a Nemzeti Színházban. Azóta
használjuk a Facebook oldalt,
amit a Rusz Milán vezette Szerb
Színház indított.

– Gyerekelőadással is várják
a monitorok elé a közönséget.
Azok viszont jellemzően interaktívak. Ez hogy tud működni
a világhálón keresztül?
– Az általunk játszott Szécsi
Magda: Csörgőkezű, Vödörjáró,
Dobhasú is interaktív produkció.
Mata András játékmesterként
mindenféle feladatokat ad a gyerekeknek. Nem egyszerű. Igyekszünk bevonni a kamerát, nem
úgy viselkedni, mintha forgatás
lenne, hogy nem veszünk tudomást az operatőrről, éppen ellenkezőleg: a kamerának játszunk,
ezáltal bevonva a képernyő előtt
ülő gyerekeket.
– Ha jól csinálják, a végén
még leszoktatják a nézőket a
színházba járásról, mert inkább otthon maradnak, és nézik online az előadásokat…
– Nem véletlenül tiltakoztam sokáig az online közvetítések ellen. Azt hiszem, ugyanúgy
jár a néző is, ahogy én, amikor
nem kaptam vissza tőlük energiát, mert nem voltak jelen. És
ne felejtsük, hogy az online világ mennyire eltorzítja a fiatalokat. Meg persze a felnőtteket is.
Ameddig ember él, ameddig két
ember találkozhat és egymás szemébe nézhet, addig lesz színház.
Addig az egyik ember játszani fog
a másiknak. Ez egészen biztos.
DIA
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Pesterzsébeti helytörténeti érdekességek IV.
Tudja valaki, mi az a gubacs?
Pedig itt élük Gubacsipusztán,
Gubacsidűlőn és egy Gubacs
nevű területen. S most kezd érdekes lenni ez a helytörténeti eset.

fent (lásd Pallas nagylexikona).
A makk nem más, mint a tölgyfa termése, ami a disznók egyik
eledele. Régóta ismeretes, hogy
a legfinomabb sertés húsa a friss
makkot legelő példányoké. Innen származik a
„makkoltatás”
(régiesen gubacsoltatás) kifejezés is. Tölgyerdőkben szokás
volt kiterelni a
jószágot ősszel,
ez egy ősi sertéshizlalási mód.
Ez nem egy népi
hiedelem, és ennél tökéletesebb
területet nem
tudott elképzelni az ember,
mint ahol a természet adottságaiból megtalálA mocsári tölgy levele és gubacsa
ható a mocsáA gubacs a népi magyar ri tölgy, másik nevén: kocsányos
nyelvben „makként” maradt (Quercusrobur).

Itt a böjt

Az újtelepi parkerdő területén fellelhetőek eredeti környezetükben ezek a mocsári tölgyerdő maradványok. A
XVIII. század végi parcellázások, területrendezéssel járó
építkezések miatt teljesen eltűntek. De nem szabad összekeverni a gubacsot a platán- és
gesztenyefák terméseivel. Hasonlók, bár nem azok. Emellett ezeket a fákat a városháza
a XIX. században a parkosítás
révén telepítette a kerületbe.
Ám nemcsak a tölgy makktermését hívták gubacsnak,
hanem a fán kialakuló furcsa
képződményt is. A növényi szövetekben kifejlődő rendellenes
sejtszaporulatból létrejövő élősködőknek az időjárás, ellenség ellen védelemül szolgáló lakóhelye
és tápláléka. A fiatal fa, még fejlődésben lévő részei a rügy, gyökér, szár, levélből „kiprovokált”
rendellenes, zömében gombszerű képződmény. A gubacsok a
biodiverzitás kiemelkedő bástyái.
Csak tölgyfáról több mint 200
különböző gubacsfaj ismeretes,
alakját a benne lakó rovar, féreg,
gomba alakítja egyedivé.

Na de a gubacsot mire használta az ember? A gubacsnak
nagy a gyanta- és csersavtartalma, ezért leginkább szövetfestésre és bőrcserzésre használták, de
sebkenőcsként is elterjedt. Magyarországról a 18-19. században
több ezer tonna tölgygubacsot
szállítottak Nyugat-Európába,
nagy részben a szlavóniai kocsányos tölgyesekből. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy
a nagy magyargubacsot használják a cserkészek a nyakkendőkön
csomók helyett.
Abai István

A 13. apostol

Hamvazószerda idén február 17-ére esett. Hogy miért kiemelkedően fontos ez a nap? Ekkor kezdődött a húsvétig tartó
40 napos böjt, másként a „szent
negyven nap”. A név eredete az
őskeresztenységig nyúlik viszsza, amikor a zsidó hagyományok
nyomán, a hívek vezeklésül hamut szórtak a fejükre. E hagyomány ma úgy él, hogy e napon
és a rákövetkező vasárnap a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg (vagy kis
kereszt alakú hamujellel jelölik
meg). A hamvazó pap közben fi-

gyelmeztet: „Emlékezz, ember,
hogy por vagy és porrá leszel”.
Az eredetre utalnak régebbi elnevezései: hamvas szerda, illetve
a közelgő böjtre a szárazszerda, a
böjtfogószerda és böjtfőszerda.
E nap ér véget a január 6-án,
vízkeresztkor kezdődött farsang,
amelynek utolsó napja húshagyó kedd. A negyvennapos böjt
Jézus fellépése előtti, sivatagi tartózkodására emlékeztet. „Akkor
elvitte Jézust a Lélek a pusztába,
hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett”.
(Máté 4:1-2)
DA
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Február 24-én ünnepeljük
Szent Mátyás apostolt. Ő volt
a tizenharmadik tanítvány, akit
Júdás árulása és halála után maguk közé választott a tizenegy. Jézus feltámadását követően, pünkösd előtt, egyfajta istenítélet útján esett a választás Mátyásra.
Mint az Apostolok cselekedetében áll: „Kell tehát, hogy azok

közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus
közöttünk járt-kelt, kezdve János
keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk
együtt tanúskodjék feltámadásáról’”. (ApCsel 1, 21-22).
Barnabás és Mátyás volt a
két jelölt, majd imádkoztak, és
sorsvetés útján lett Mátyás a választott.
Az apostol további sorsáról az András és Mátyás
cselekedetei, apokrif iratok tudósítanak szűkszavúan. Ezek szerint a missziós területek elosztása alkalmával
,,az emberevők országa’” jutott neki, ahol megvakították, majd börtönbe vetették,
de Isten visszaadta látását,
és András csodálatos módon
kiszabadította. A vértanúhalált állítólag lefejezés útján
szenvedte el.
D.A.

KULTÚRA 17

Online hangversenyek és nemzetközi siker
A koronavírus-járvány miatt a
pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola élő hangversenyeket nem tarthatott, ezek
helyét az online zárt koncertek
vették át. Így volt a fotókiállítással egybekötött Erzsébet napi, az
Adventi, a Karácsonyi hangversenyükkel, valamint a legutóbbi Farsangi Hangversennyel. A felvételek a művészeti iskola Facebook
oldalán és a Youtube-on is nyomon követhetőek. Nagyszerű ötleteket alkalmazva készítettek videókat az óvodás korosztálynak,
de az iskola művésztanárai is megmutatták magukat egy-egy felvételen. Zenekaraik és kórusaik úgynevezett karanténvideókkal kedveskedtek a nézőknek. Így – a járványhelyzet ellenére – folyamatos
volt a munka.
Nemcsak saját rendezvényeik, de az országosan megrendezett versenyek is online formában zajlanak. A VII. Bihari János Hegedű–Gordonka Vonószenekari Fesztiválon három csellista növendék ért el nagyon szép
eredményt. Magyar Réka arany,
Magyar Emma ezüst minősítés-

ben részesült. Mindkét tanítványt Horváthné Farkas Katalin
kísérte zongorán, tanáruk Farkas Olívia. Csegedi Vivien szintén ezüst minősítést kapott. Zongora kísérője Pregun Tamás, tanára Tormáné Pollák Rita.
Magyar Réka nagyszerűen
szerepelt a XVI. Országos Friss
Antal Gordonkaverseny területi
válogatóján, így a tavasszal meg-

Szőlőmetsző Trifon
A magyar hagyományokban nem található ugyan meg, mindenesetre említést érdemel a bolgár néphagyományokban jelen lévő
szőlőmetsző Trifon alakja, melyet a hazai bolgár közösségek is
mind a mai napig ünnepelnek.
Szent Trifon a bolgár néphitben a szőlő védőszentje, napja nemcsak a szőlészek, hanem a
kertészek és a kocsmárosok ünnepe is. Szent Trifon ünnepén,
február 1-jén a templomban korán reggel csak erre az alkalomra szánt imát mondanak, mégpedig a Szent Trifon-napi misét,
amelyben a keresztény közösséget isteni szőlőskerthez hasonlítják, és könyörögnek, hogy a
bőség minden egyes szőlőtőkére
(vagyis keresztényre) rászálljon.
Korán reggel a gazdasszony
kenyeret süt, és rizzsel vagy kásával töltött tyúkot készít. Egy
új tarisznyába teszi a kenyeret,
a tyúkot és a borral teli kulacsot. A gazda a vállára veszi a

tarisznyát, és a falubeli férfiakkal elindul a szőlőbe. Ott mindenki elvégzi a szőlőmetszés
szertartását: kelet felé fordul,
keresztet vet és lemetsz néhány
ágat egy vagy három tőről, a vágás helyét meglocsolja borral,
és azt mondja: „Ahány csepp,
annyi tő szőlő”.
A levágott ágakból koronát/
koszorút fonnak, melyet a sapkájukra vagy a kulacsukra tesznek,
mások pedig hazaviszik azt a házi
oltárra. A férfiak a szőlőben közös
asztalhoz ülnek. Ezután a férfiak
megválasztják a „szőlő cárját”,
akinek fejére és vállára szőlőágból készült korona kerül. A szőlő
cárja bárki lehet, ha elég vagyonos, jó gazda vagy szerencsés em-

rendezendő országos döntőbe is
bejutott.
Kiemelkedő eredménnyel vett
részt online fuvolaversenyeken
Ollé Lenke. A „Danubia Talents
2020” versenyen III. díjat, a „VI.
Odin International Music Online
Competition 2021” versenyen
pedig II. díjat kapott. Zongorán
közreműködött Pregun Tamás,
tanára Kiss Ágota.

A zene mellett az iskola képzőművészeti tagozata is eredményesen dolgozik, több országosan
meghirdetett képzőművészeti és
rajzpályázaton vettek részt nagy
sikerrel.
A zeneiskola már készül a tavaszra. Márciusban Családi, áprilisban Művésztanári, májusban
Tücsök hangversenyt terveznek.
Sz.

ber, akinek az uralkodása alatt jó lyet a folklórban „trifuncinak”
termés volt. A szőlőtől a faluig a neveznek, a nők nem vágnak olférfiak zenekíséret mellett kocsin lóval, hogy a farkas ne nyissa ki a
húzzák, vagy a vállukon viszik a száját, nem szőnek, nem fonnak,
cárt. A faluban minden ház előtt nem varrnak, hogy megvédjék
megállnak, a gazdasszony bort magukat a farkasoktól. Egy spehoz ki, amiből először a cár, majd ciális kenyeret sütnek, amelyből
a többi férfi iszik, végül a mara- adnak a szomszédoknak, és teszdékkal megöntözik a cárt, hogy nek belőle az állatok ételébe is,
jó legyen a termés. Amikor a cár szintén a farkas elleni védekezés
y
házához érnek, ő átöltözik új ru- céljából.
hába, és koronával a fején és vállán egy hoszszú asztalnál
fogadja az
embereket
az egész faluból. (Ezért
választanak
tehetős embert cárnak
ezen az ünnepen.)
A követ- Szent Trifon-napi ünnepség 2020-ban a Szent
kező két na- Cirill és Szent Metód bolgár ortodox templom
pon, ame- udvarán
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Egy hét a mackók jegyében
Február 2-án a népi hiedelem szerint a medve előmerészkedik barlangjából, de ha meglátja az árnyékát a napos időben, akkor visszabújik aludni, és hosszú lesz még a
tél. Idén ezen a napon borús, hűvös
időnk volt, így reméljük, hamarosan
véget ér a tél, és érkezik a tavasz.
Ennek jegyében szervezett a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda február
első hetében több barlangból, jeges
sarokból, mesekuckókból álló Mackókiállítást, de barna bundás plüssállatkák kukucskáltak az intézmény
ablakaiból is.
A családok, gyerekek segítségével idén is sikerült sok-sok mackót
összegyűjteni, akadtak köztük egészen méretes példányok, retró darabok vagy ismert mesefigurák is.
– A rendezvényhez kapcsolódóan megismerkedtek a gyerekek
az Északi-sark élővilágával – köztük természetesen a jegesmedvével –, és mackós mesék eleve-

nedtek meg előttük. A programot
egész héten játékos tevékenységek,
kézműveskedés, szituációs játékok
gazdagították. A csoportokban kialakított barlangokban a gyermekek
elemlámpával kedvükre bujkálhattak – tudtuk meg Izsák Glória óvodapedagógustól.
d.r.

„Terülj, terülj asztalkám”

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda hagyományos téli egészségheti
rendezvényének fő témáját a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének „Okostányér” táplálkozási ajánlása adta.
Az egészséges étkezésről szóló útmutató külön a felnőttekre és külön a
gyerekekre fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit. Minden csoportban elkészültek az okostányérok, gyümölcs- és zöldségsaláták, egészséges sütemények, turmixok és teák. Mártogatós sajtkrémet, aszalt gyümölcsöket, zöldségeket, magvakat kóstoltak. Interaktív módon megismerkedtek a kenyérsütés hagyományával, az ehhez szükséges eszközökkel, az őrlés, kelesztés, dagasztás, sütés munkamenetével.
Az intézmény a családok számára online pályázatot hirdetett
„Okostányér a családban – Mi legyen 1 nap a tányérodon?” címmel,
amire mintegy 60 alkotás érkezett.
A pályázat lezárását követően minden család emléklapot kapott.
A táplálkozás mellett a mozgás is kiemelkedő szerepet kapott: minden
csoportban erő- és állóképességet
fejlesztő mozgásos játékokat, tornagyakorlatokat végeztek az ovisok.

Az egészség érték, tennünk kell érte

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodában szervezett
egészséghét célja az volt, hogy a kicsik megértsék az egészséges életmód és az egészség vé-
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delmének fontosságát, így kialakuljon
bennük az egészséges életmód iránti igény.
Vitamindús salátákat, turmixokat készítettek, ismerkedtek a fűszer- és gyógynövényekkel.
A teaházi programon sokféle teát és különféle mézeket
kóstoltak, miközben hasznos
dolgokat hallgattak a méhek
munkájáról, életéről és védelmükről.
A hét folyamán az ovisok sokféle játék, beszélgetés és kezdeményezés során megismerkedtek az emberi test, az érzékszervek működésével, csontvázunk felépíté-

sével, az orvosok munkájával. A Teddy doktorok
köpenyébe idén óvó nénik bújtak, így a záró rendezvényen minden kis kedvencet ők gyógyítottak
meg, segítségükkel játékos formában ismerkedtek
a gyerekek az emberi test rejtelmeivel.
s.y.
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A hét éremből kettőt pesterzsébetiek nyertek hazánknak

A versenyre videófelvétellel
lehetett nevezni, melyet 5 bíró
pontozott. Az eredményhirdetés december 13-án az I-Karate
Global Youtube csatornáján volt.
A verseny fő támogatója,
a Fogyatékkal Élők Budapesti
Sportszövetsége (FEBSSZ) bizto-

sította az érmeket az összes versenyzőnek, az Élni Akarunk Alapítvány pedig 8 főnek biztosította a nevezési díjat.
Az I. Online Nemzetközi
Inkluzív Karate Global verseny 2
kerületben lakó versenyzőjének
február 8-án Nemes László alpol-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Tavaly decemberben Belgium szervezte a világ első online inkluzív
karate versenyét, melyen 17 ország kétszázhat fogyatékkal élő versenyzője indult. Magyarország nevezett a legtöbb versenyzővel, öszszesen 46 fővel. A nagy nevezési létszám hazánk esélyeit megnehezítette, de így is az 5. helyen végeztünk az országok rangsorában. A
megmérettetésen pesterzsébeti sikerek is születtek: Kóczé Olga tanulásban akadályozott női kategóriában, Orosz Zoltán pedig értelmi
akadályozott fiú kategóriában léphetett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

gármester adta át a díjakat és Pesterzsébet Önkormányzata ajándékát. (Kóczé Olga betegség miatt

Csoportváltás után tisztes helytállás

– Milyen mozgás volt télen
az öltözőben, kik távoztak, kik
érkeztek a csapatba?
– A szezonrajthoz képest volt
változtatás bőven a keret összetételében. Reznek Donát, Komiszár Kristóf, Mogyorósi Viktor és Fehér Imre már nem tagjai
csapatunknak, Szabó Ádámnak
pedig sérülés miatt kellett befejeznie aktív pályafutását. Sajnos
Boda József az ősszel megsérült,
újabb hosszú kihagyás vár rá. Érkezett viszont Kozma Richárd a
Mosonmagyaróvár csapatától,
Horváth Richárd az RKSK-tól,
Papp Ákos a Szabadkikötő SEtől, továbbá szerencsére Kovács
Botond felépült sérüléséből.
– Hogyan és mikor kezdődött a felkészülés?
– Új kapusedzővel kezdtük
meg január 11-én a felkészülést,
így a kapusok felkészítéséért már
Gecse Gyula, korábbi kapusunk
felel. A csapat 4 felkészítő mecscset játszott január 23-a és február
20-a között, a Hatvan, a III. kerületi TVE, a Bicskei TC, valamint
a Jászberény csapataival.

– A csapat az 5. helyen zárta
az őszi szezont. Mennyire elégedett az eddigi szerepléssel?
– Még a 2019/20-as szezon
második felében több változtatást eszközöltünk a keretben,
azonban a járványhelyzet miatt
a bajnokság két tavaszi forduló
után félbeszakadt. Emiatt nem
tudtuk felmérni az akkori keret
erejét, így célunk a kialakult csapat egyben tartása volt, ami kisebb módosításokkal sikerült is.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Nagy volt a mozgás a téli szünetben az ESMTK NB III-as felnőtt labdarúgó csapata háza táján. Az őszi szezont az 5. helyen záró csapatból öten távoztak, hárman érkeztek. A február 28-án induló tavaszi
szezonról, a klubvezetés által megfogalmazott célokról, elvárásokról
Nagy Dániel sportigazgatót kérdeztük.

Mindez azt is jelentette, hogy a
2020 első felére tervezett „teszt”
a 2020/21-es szezon első felére
tolódott át.
Az elmúlt pár évben magasra tettük a lécet a helyezéseket
illetően. Figyelembe kellett vennünk
a szakmai célok kitűzésekor, hogy sportszervezetünk az új
szezont – több éves
Keleti csoportban eltöltött időszak után
– a Közép csoportban folytatja. Végül
az 1-6. hely valamelyikének megszerzését tűztük ki a csapat
elé, amelyet teljesítettek a fiúk, ezért
maradéktalanul elégedett lehetek. Főleg úgy, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 16-ról 20 csapatra
bővítette a harmadik vonal létszámát, és növelték a kiesők számát is. A több csapat több mecscset is jelent, augusztus 2-a és december 6 között 21 mérkőzést
játszott a csapat.
Örömömre szolgál továbbá,
hogy rendkívül jó a csapatkohézió, már-már hasonló ahhoz az
NB II-ben szereplő ESMTK-hoz,
amelyben még én is szerepeltem.

nem tudott részt venni a díjátadáson, az ő érmét Halász Attila edző
vette át.)
y.a.
– Milyen elvárásokat, célokat fogalmaztak meg a hamarosan kezdődő tavaszi szezon végére?
– Legfőbb céljaink között szerepel a stabil anyagi háttér fenntartása, hiszen tagadhatatlan,
hogy egyesületünket is érinti a
járványhelyzet.
Természetesen
szeretnénk
szakmailag tovább fejlődni, gondolok itt mind az utánpótlás,
mind pedig a felnőtt csapat stábjának bővítésére, szakemberek
integrálására. A megfelelő kiválasztás az én feladatom, minden
más sajnos pénzügyi kérdés.
Remélem, hogy a Zodony utcai sporttelepen hamarosan elkészül az öltözőépület, amelyhez
hasonlót szeretnénk az Ady Endre utcai telepen is megvalósítani. Az említett infrastrukturális
fejlesztések véleményem szerint
szükségesek a szint fenntartásához, a modern környezet megteremtéséhez.
Hálásak vagyunk Pesterzsébet Önkormányzatának, hiszen
támogatásukkal hatalmas segítséget, lehetőséget kaptunk. Az
ESMTK csapata jelenleg tagja
az ország legjobb 92 csapatának
(NBI, NBII, NBIII, tartalék csapatokon kívül), amelyből csak 13
gárda budapesti. Bízunk benne,
hogy tartani tudjuk a lépést, a szezon végén is az élmezőnyhöz fogunk tartozni, és büszke lesz ránk
egész Pesterzsébet.
Sz. A.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Rátkay-Átlók Galéria
Pesterzsébeti Múzeum

Rátkay - Átlók Galéria

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-1779
info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu

1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324

Gaál Imre Galéria

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

Závorszky-Simon Márton festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
2021. március 3. – 2021. április 10. között.
Drozsnyik István képzőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
2021. március 10. – 2021. április 10. között.

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

Gaál Imre Galéria

Szocreál plakátok
Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
2020. október 7. – 2021. október 2. között.

• 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
Könyvtári cserepont
Régóta várt örömhírrel szolgálhatunk: február 10-től, szerdától Könyvtári Cserepontként fogunk működni!
Bejönni még sajnos nem lehet,
de az ajtóban vissza tudják adni
az Önöknél lévő könyveket, és
újakat is kölcsönözhetnek. Előzetesen leadott igények alapján tudnak új könyveket kölcsönözni.
Igények leadhatók:
- portálunkon keresztül - bejelentkezés után a keresett könyvnél az előjegyzés ikonra
kattintva: https://saman.
fszek.hu
- e-mail-ben:
fszek2002@fszek.hu
- telefonon: 283-0872

Az alábbiak szerint:
hétfő 9-16 óra
kedd zárva
szerda 13-18 óra
csütörtök 9-16 óra
péntek 13-18 óra
szombat 9-13 óra
Várjuk Önöket szeretettel!
Aktuális információt honlapunkon (www.fszek.hu/biromihaly),
és Facebook (facebook.com/
fszek20) oldalunk találhatnak!

Nyitvatartási időnk a
délutános napokon 1
órával rövidül, 18 óráig
lehet jönni.
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FSZEK XX/4. SZ. FIÓKKÖNYVTÁR
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu
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APRÓHIRDETÉS/HIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
FIATAL HÖLGY kötne eltartási, illetve életjáradéki szerződést, vállal mindenféle házimunkát. 0620/932-0983
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
FALBONTÁS NÉLKÜL. WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés.
0620/491 50 89
KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat!
Tel: 0620-259-6319, web: www.
telekrendezes.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info
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
ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető
javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése, épületek karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére.
0670/224 93 26, 3620/397 99 98
VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes vezetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti
csap garanciával. 0630/914 35 88
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése,
javítása, kamerás csatornavizsgálat.
Lakásban és udvaron. 0670/544 40
50

EGÉSZSÉG
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Védőoltást megkaptam. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620/980 39 57

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

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVETÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatlanok adásvételének, cseréjének közvetítése; ingatlanok felkutatása, forgalmi értékbecslése, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk beszerzése, előkészítése.
+3620/359 05 44
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burkolatjavítás, víz-, gázszerelés utáni javítások. 0670/541 90 22
REDŐNYSZERELÉS,
-JAVÍTÁS,
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa,
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése. Nagy Sándor 0620/321 06 01
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Apróhirdetésfelvétel
A következő lapszám 2021.
március 25-én
jelenik meg,
hirdetésfelvétel
március 11. 12 óráig
kizárólag e-mail-ben:
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

Hirdessen a Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Következő számunk 2021. március 25-én jelenik meg
Lapzárta: 2021. március 11. 12 óra. A lapzárta után érkezett anyagokat a
szerkesztőség csak a következő lapszámban tudja közölni.

HIRDETÉS 23

Pesterzsébet | 2021. február 25.

24

ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet | 2021. február 25.

