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megóvása érdekében – tovább
szeretné folytatni az önkormányzati bérlakások komfortosítását
vizesblokkok kialakításával.
***
Jó hír a mozgás szeretőinek, hogy idén Pesterzsébeten
9 helyszínen épülhet sportpark.
Az önkormányzat a Deák téren,
a Hunyadi János téren, a Ritka
utcában, a Juta-dombnál, a Ma-

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.
Pályázati segítséggel újulhat meg a Szent Imre herceg utca Nagysándor József és
Pöltenberg utcai szakasza. Pesterzsébet Önkormányzata részt
vesz a kormány által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatán, amelynek egyik célja az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra megvalósulása. Sikeres pályázat esetén önkormányzatunk
bruttó 60 millió forint, vissza
nem térítendő támogatást kaphat az út felújítására. A fenn-

gyarok Nagyasszonya terén, a
Török Flóris utcában, valamint
a Vízisport utcában a Vizes játszótér mellett létesítendő sportparkokra nyújtott be pályázatot.
A beruházáshoz szükséges fedezetet a kormány biztosítja, és az
rendelkezésre áll, a koordináló
cég már kiírta a feltételes közbeszerzési eljárásokat.
Sz.

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. április 1-jén 17 órakor kezdődik.

maradó, hasonló nagyságú öszszeget az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosítja.
***
Elfogadta a polgármester a
kerület környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. A dokumentumból többek között kiderül, hogy az önkormányzat
környezetvédelmi alapjába 2020.
december 17-ig bruttó 8,2 millió
forint folyt be a talajterhelési díjakból a környezetvédelmi alapba. A rendelkezésre álló, immár
38,9 millió forintból az önkormányzat – a felszín alatti vizeink

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

Folyamatos a tesztelés
Négy hónapja indította Pesterzsébet Önkormányzata koronavírusszűrő programját, amelyben az intézményeiben dolgozók számára
biztosít rendszeres és ingyenes tesztelési lehetőséget.
Tavaly november 30-ától hetente teszteli Pesterzsébet Önkormányzatának egy szűrőcsoportja a Szociális Foglalkoztató
és a Gamesz munkatársait, az intézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően.
– Alkalmanként a két intézményből átlagosan 50-70 fő vesz
részt a vizsgálaton – tudtuk meg
Schmidtné Buda Andreától, az
önkormányzat Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztályának vezetőjétől.
A szociális területen dolgozók, a pedagógusok, valamint a
kulturális területen dolgozó közalkalmazottak tesztelését idén januártól kéthetente biztosítja az
önkormányzat, szintén önkéntes
jelentkezés alapján. Ezeket a szűréseket részben az intézmények-

ben egészségügyi végzettséggel
dolgozó munkatársak, részben
egy külön szűrőcsoport végzi.
Az osztályvezetőtől megtudtuk: ha pozitív esetet találnak az
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intézményben, lehetőséget biztosítanak 3-5 nappal később ismételt szűrés elvégzésére.
Schmidtné Buda Andrea
hozzátette: – A közalkalmazottak tesztelésére korábban az
Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a lehetőséget, de
a központi helyekre nem szíve-

sen mentek el a kollégák, ezért
vállalta fel az önkormányzat ezt
a feladatot. A kerületi szűréseken alkalmanként 300-350 fő
vesz részt.
Előzetes jelentkezés alapján
heti szinten lehetőség van a köztisztviselők szűrésére is a Polgármesteri Hivatalban.
Az intézményi dolgozók szűréseit a program első két hetében a Pesterzsébet Önkormányzata által biztosított szerológiai
gyorsteszttel végezték, a program december közepétől pedig
a Fővárosi Önkormányzat által
ingyenesen biztosított 1900 darab antigén gyorsteszt felhasználásával folytatódott. Mivel
február végére elfogytak a fővárostól kapott tesztek, márciustól ismét kerületünk önkormányzata biztosítja a szerológiai
és antigén gyorsteszteket a szűrésekhez.
S. Z.

MOZAIK

Március 11-én, életének 62.
évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt ifj. Vajda Gyula prímás. A Magyar Állami Népi
Együttes és a 100 Tagú Cigányzenekar tagjaként számtalanszor szerepelt a világ nagyszínpadain. Zenekarával Pesterzsébeten rendszeresen láthattuk a
Csili színpadán, több mint négy
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Im memoriam ifj. Vajda Gyula Néma koszorúzás

évtizeden át volt állandó fellépője a kerületi kulturális rendezvényeknek.
A zene, a nóta tiszteletét,
szeretetét imádott édesapja adta
át, melyet ő is igyekezett ifjú tanítványainak továbbadni.
Családjának megnyugvást kívánunk és őszinte részvétünket
fejezzük ki.

A koronavírus-járvány miatt idén is elmaradt Pesterzsébet Önkormányzatának ünnepi

emlékeztek az önkormányzat,
az ’56-os Szövetség, a Kossuth
Társaság, a helyi pártok vezetői,

megemlékezése. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
hősei előtt néma koszorúzással

képviselői március 12-én a Kossuth szobornál.
y.

Március 22-én kezdődött
a kis Kosuti felújítása
A Fővárosi Önkormányzat
beruházásában valósul meg a
Kossuth Lajos utca Jókai Mór
utca és Szent Erzsébet tér közötti részének felújítása. Az
érintett, 500 méter hosszú szakaszon az útpálya rekonstrukciója mellett átépítik a szegélyeket, a járdákat, valamint a kapubehajtókat is. A gyalogátkelőhelyek szabványos megvilágítása érdekében korszerűsítik a
közvilágítást.

A kivitelezés 2 ütemben,
félpályás elkorlátozással zajlik majd, egyirányú autóbuszés közúti forgalom fenntartása mellett. A Pesterzsébet Városközpont felől érkező buszok
a Szent Erzsébet téri megállóhely után a Szent Imre herceg
utca – Nagysándor József utca
– Jókai Mór utca terelő útvonalon közlekednek majd, nem
érintve a Tátra téri megállóhelyet. A Pesterzsébet Városköz-
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pont irányába közlekedő buszok
a Kossuth Lajos utcán keresztül
járnak majd, a megállóhelyeket
ideiglenesen áthelyezik.
A beruházás várhatóan június 20-áig tart, a munkák ideje
alatt az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri.

Idén még egy nagyobb pesterzsébeti útfelújítást valósít
meg a Fővárosi Önkormányzat,
a Mártírok útja Határ út és Kossuth Lajos utca közötti, mintegy
egy kilométeres szakasza is megújul.
y.a.

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
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„Az elvont pénz hiányát naponta fogjuk érezni”
A 2021. évi költségvetés elfogadása után Nemes László (DK), rendvédelmi, sport, informatikai és környezetvédelmi ügyekért felelős
alpolgármestert arról kérdeztük, hogy az idei büdzsé hogyan érinti
az általa felügyelt területek működését. Az alpolgármester az alábbiakat tartotta fontosnak elmondani a költségvetéssel kapcsolatban.

– Milyen adókedvezményeket vezettek be a járvány miatt?
– A hírekben mindenki találkozott már azzal, hogy a Kormányzat elvont pénzeket, konkrétan: elengedte a helyi iparűzési
adó felét, elvitte a gépjárműadót,
több bérlőt mentesít a bérleti díj
fizetése alól, nem engedi (inflációval sem) emelni a díjakat.
Ezen felül Pesterzsébet Önkormányzata saját döntésével is
segíti a kerületi vállalkozókat,
csökkentette a kötelező befizetendő összegeket.
– Miként érintették a központi elvonások Pesterzsébet
költségvetését?
– A tavalyi év legelején, a
járvány megjelenése előtt úgy
terveztünk, hogy Pesterzsébet
Önkormányzatának költségvetése 12,3 milliárd forint lesz. Fő
bevételi forrásunk a helyi iparűzési adó. Azt reméltük, hogy
ebből a 2019. évi 4,7 milliárd forinthoz képest növekedés lesz,
és 5,2 milliárdos éves bevételre
számítottunk 2020-ban. Aztán
jött a feketeleves, nem növekedés lett, hanem igen jelentős
csökkenés. Tavaly a tervezetthez képest 1,8 milliárd forinttal
kevesebb pénzünk maradt.
Ez a teljes éves összeghez képest nem tűnik olyan vészesnek,

de azt tudni kell, hogy a költségvetés nagy része az alapvető működéshez kell, ami a kerületi intézmények, hivatalok, bölcsődék, óvodák fenntartására fordítódik. A szabadon elkölthető kerethez képest, melyről közösen dönthetünk, már durván
sok az elvonás.
– Ennek milyen érzékelhető
hatásai lesznek?
– A költségvetés szabad döntésű tételeiben vannak olyanok,
melyeket senkinek nem jutna
eszébe elhagyni, ezek közé tartozik többek között az iskolai étkezés támogatása, a különféle segélyek, a zeneiskola fenntartása,
vagy sportegyesületeink működtetése.
Persze ha támad a COVID-19
vírus, akkor természetes dolog,
hogy az ország összefog, és mindenki beadja a pénze egy részét
a vírus elleni hatékony fellépésre. A Kormány nagyon sok pénzt
szedett össze – jórészt az önkormányzatoktól – az országos vírusvédelmi alapba. Ez eddig rendben van, azonban a Kormány az
összeget csak kis részben költötte a vírus elleni tényleges védekezésre, a nagy részét úgy kezelte, mintha ingyen pénzt kapott
volna. Több felelősséget várok a
Kormánytól a költekezésben.
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Azt, hogy mire fordította a
Kormány az alapba befolyt pénzeket, a nyilvánosságra hozott
költségvetési adatokból nem derül ki, csak a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott adatokból látjuk. Látható, hogy
2020. év végén a Kormány irdatlan költekezésbe kezdett. Tavaly decemberben az egész éves
hiánynak több mint 40 százalékát szórták el.
Ilyenkor felmerül a kérdés:
elfogadható kormányzati viselkedés-e az, hogy megsarcolják
az önkormányzatokat, és a pénz
nagy részét olyan dolgokra költik, amiknek semmi köze a járványhoz?
Csak néhány példa: ebből a
pénzből épül a 2. paksi atomerőmű és a Budapest-Belgád vasút a
kínaiak kedvéért. De ebből lesz
például vadászati világkiállítás
és hulladékgazdálkodás.
– Visszatérve az önkormányzati megvonásokra, ezeknek
milyen hatása lesz itt, Pesterzsébeten?
– Röviden: a Kormány által elvont pénz hiányát naponta fogjuk érezni.
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Az iparűzési adó felének elengedése egy vállalkozásnak
csak 1 százalék megtakarítást jelent, de a kerületnek a Kormány
döntései miatt 15 százalékos bevételcsökkenése lesz.
Véleményem szerint emiatt
fontos területeken tapasztalunk és fogunk tapasztalni fájdalmas színvonalcsökkenést.
Az elvont pénz hiányozni fog
a járdák javításánál, az úttesten
lévő kátyúk megszüntetésénél,
a fák gallyazásánál, a térfigyelő kamerák beszerzésénél, a civil egyesületek támogatásánál,
a kerületi sportegyesületek működtetésének biztosításánál, a
parkok gondozásánál.
Úgy látom, hogy a kerületi ellenzéki pártok egységesen
elítélik azt, hogy a Kormány a
kerülettől elvont pénzt nem a
COVID-19 elleni védekezésre
fordítja.
Jelen helyzetben az ellenzék
felelősségteljes gazdálkodást vár
el az ország vezetésétől. A pesterzsébeti emberek életminősége érdekében felhívjuk a Kormányt, hogy kompenzálja az elvett pénzt!

Az elvont pénz a parkok gondozásánál is hiányozni fog

ÖNKORMÁNYZAT

A legnehezebb most azoknak, akik emberekkel dolgoznak

– Pesterzsébeti óvodáit eddig
hogyan érintette a járvány?
– A kerületi óvodákban a március 8-ától elrendelt zárást megelőző időben egyre többször fordult elő, hogy egy-egy csoportot
be kellett zárni, sőt, két tagóvoda átmeneti zárásáról is döntött
az Oktatási Hivatal a nagy létszámú – elsősorban szülői és munkatársi – megbetegedések miatt.
Úgy vélem, annak ellenére,
hogy a zárás – a tavalyihoz hasonlóan – borzasztó nagy problémát okoz a szülőknek, és sokan már nehezen tudják kezelni
a korlátozásokat, a bezártságot, a
lépést meg kellett tenni, hiszen a
vírus most láthatóan, érezhetően jobban terjed, mint az első két
hullámban.
Önkormányzatunk az intézmények munkatársainak folyamatos tesztelésével igyekszik
szűrni a betegséget, az óvodapedagógusokkal való együttműködés pedig kifejezetten jó.

nak elmenni óvodai nyílt napokra. Miként tájékozódhatnak, mi segíthet nekik a választásban?
– Azt tapasztaltam, hogy az elmúlt egy év miatt mára az online
térben való közlekedés a családok részévé vált. Az óvó nénik
a zárások időszakában tematikus
anyagokkal online segítettek, segítenek a szülőknek abban, hogyan lehet a gyerekeket lekötni.
Ugyanígy, ma már online megoldható az is, hogy a szülők betekintsenek egy-egy óvodába, megismerjék az ott zajló munkát, a
programokat, az újdonságokat.
– Nyílt titok, hogy Pesterzsébet is – hasonlóan az ország számos településével – szakemberhiánnyal küzd. Vannak most
betöltetlen praxisok? Ha igen,
ott hogy oldják meg a helyettesítést?
– Vannak sajnos betöltetlen praxisaink, ilyen esetekben
a Humán Szolgáltatások Intéz-

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ovisainak
otthoni alkotásai
Ezt remekül példázza, hogy a
március 8-ai zárás hírére azonnal telefonáltak az óvodavezetők, hogy kik hogyan tudnának
ügyeletet vállalni. Az, hogy valaki másokért aggódva dolgozik,
nagyon szívmelengető és tiszteletreméltó dolog.
– A jelenlegi helyzetben a
szülők és a gyerekek nem tud-

ménye (HSZI) veszi át a praxissal kapcsolatos ügyek intézését,
a helyettesítés megoldását. Természetesen nem ez a jó megoldás, hiszen az elmúlt egy év alapvetően is jelentős terhelést rótt
minden orvoslásban működő
számára. Át kellett állniuk a telefonon való „távgyógyításra”,
ami viszont az elérésük – érhe-

tően – nagy nehézségeket okoz.
Hiszen ha az orvos és az asszisztens is telefonon beszél, a harmadik vagy negyedik hívást nem

uk azt a metódust, amellyel a jelenlegi helyzetben elérhető legtöbb segítséget tudják nyújtani
az időseknek.

tudják fogadni. Mindent megtettünk azért, hogy a működésen javítsunk, de egy-egy orvos vagy
asszisztens egyszerre csak egy-egy
beteggel tud beszélni. Annyit
tudtunk tenni, hogy több rendelőben lehetőséget biztosítunk
e-mailben is gyógyszerfelírás vagy
időpont kérésére.
Az oltások rendelőkbe való
megérkezésével, valamint az
egészségügyi ellátó rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása további terhet
ró a háziorvosokra. Próbálunk az
elvárásoknak megfelelni.
– Főleg a járvány első hullámában hárult sok plusz feladat
a szociális területre. Ma miben
kaphatnak segítséget az idősek,
a jelenlegi bezárások közepette
milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe?
– A nappali ellátás kivételével
az összes szolgáltatás működik,
de a nyugdíjas klubokba járókkal
is foglalkoznak a HSZI munkatársai, napi szintű telefonos kapcsolatban állnak velük.
A tapasztalataik szerint az
egyedül élőket sajnos nagyon
megviseli ez a helyzet, hiszen nyilvánvalóan a közösséget nem tudják pótolni ezek a beszélgetések.
Az elmúlt egy évben a munkatársaknak sikerült kidolgozni-

– Hogyan változott a családok szociális helyzete az elmúlt
lassan egy évben? Mennyire észleli az önkormányzat, hogy többen kerültek nehéz helyzetbe?
– Elsősorban a lakhatási nehézségek, a munkahelyhiány és
ebből adódóan a megfelelő bevételek hiánya okozza a problémákat. Az, hogy a bezártság miatt
a családok nagyon sok időt töltenek együtt, mentálisan is okoz
nehézségeket, így bőven van feladatuk a családsegítő kollégáknak. Ráadásul a jelenlegi helyzetben személyes találkozásra, tanácsadásra nekik sincs lehetőségük. Telefonon vigasztalni valakit, aki úgy érzi, hogy teljesen
széthullott az élete, korántsem
ugyanaz, mint amikor egymással
szemben ülve tudják megbeszélni az adott helyzetet…
Azt gondolom, hogy elképesztően nehéz most minden olyan
munkakörben
tevékenykedni,
ahol emberekkel foglalkoznak, így
igaz ez az óvónőkre, az orvosokra,
a szociális munkásokra egyaránt.
Az, hogy az ember kiesett a komfortzónájából, félti a saját családját, találkozik más problémáival,
amiket csak korlátozott eszközökkel tud megpróbálni megoldani, az
így együtt már nagyon nagy teher.
Sz. A.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Szinte már közhelynek számít, hogy a világjárvány az élet minden
területére rányomta a bélyegét, ettől függetlenül ennek igazságát
mindenki a saját bőrén is tapasztalja. Kovács Eszter (MSZP) általános alpolgármestert arról kérdeztük, hogy az óvodai nevelést,
valamint az egészségügyi és szociális területet miként érintette a
pandémia, illetve a korlátozó intézkedések.
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OKTATÁS

Ismét virtuális térben az általános iskolák
Március 8-ától a tavaszi szünet végéig digitális oktatást rendelt el
a kormány az általános iskolákban is. Mivel a tavalyi tanévben is
nagyjából ebben az időszakban kezdődött az online suli, a kerületi intézmények nagyjából zökkenőmentesen átálltak az új platformra. Nem beszélve arról, hogy szeptembertől minden iskolában volt egy-két osztály, amelyik ideiglenesen digitális oktatásra
kényszerültek.
A Budapest XX. Kerületi
Ady Endre Általános Iskolában
csak kevés diák és felnőtt fertőződött meg a vírussal, így csak
néhány osztálynál kellett digitális oktatást bevezetni a rendes tanítási időszakban, és azt is
csupán pár napig – nyilatkozta
Sikéné Pfeiffer Éva intézményvezető. Az ideiglenes átállás
nem okozott gondot az érintett
tanulócsoportokban, és a szülők
is minden esetben alkalmazkodni tudtak az új helyzethez.
***
A Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskolában az utolsó rendes tanítási
napon, március 4-én tíz tanuló
és két pedagógus volt igazoltan

vábbképzésekkel a gyerekeknek
és a kollégáknak, a gyerekek
számára az iskola domain nevével regisztrált e-mail címekkel;
ennek köszönhetően az átállás
zökkenőmentes volt. A tavaly
tavaszi átállás nagy kihívást jelentett mind a pedagógusoknak,
mind a családoknak, ugyanakkor példátlan összefogást tapasztaltunk. Soha annyi pozitív viszszajelzést nem kaptunk munkánkra, mint abban az időszakban – tette hozzá.
***
A Budapest XX. Kerületi
Hajós Alfréd Általános Iskolában november elején kezdődött
a nehéz időszak, amikor a központi szűrés eredményeképpen

koronavírusos. Amint Lernyei
Ákos intézményvezetőtől megtudtuk, ősszel egy-egy osztály,
majd karácsony előtt a teljes felső tagozat vett részt tantermen
kívüli digitális oktatásban másfél hétig.
– A tanév elején már felkészültünk a digitális oktatásra to-

tizenkét dolgozó került karanténba, 3 teljes osztály pedig digitális oktatásra tért át. Őrfi Krisztina intézményvezető tájékoztatása szerint idén január közepén
kezdődött az újabb betegséghullám, amikor elsősorban alsós tanítók és pedagógiai asszisztensek
betegedtek meg, ketten kórházi
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ellátásra is szorultak. Ekkor 4
osztály állt át digitális oktatásra.
Februárban drasztikusan emelkedett a vírusos szülők száma,
ami miatt gyermekeik nem mehettek iskolába. Mivel több gyerek is elkapta a betegséget, ezért
4 osztály karanténba került.
– Az előző tanév végi digitális oktatás jó gyakorlása volt a
mostaninak, így ez már gördülékenyebben zajlik, az osztályok
tanulóinak jelentős része „jelen
van” a tanórákon. Azonban továbbra is előfordulnak technikai
problémák, az internet szakadozottsága, a tanulóknál az eszköz
hiánya, amit kölcsöngépekkel
igyekszik az iskola kiküszöbölni
– mondta Őrfi Krisztina.
***
A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában március elejéig csak kevés osztályt érintett a digitális
oktatás. – Megbetegedések nálunk is voltak, de minden esetben a helyettesítést meg tudtuk
oldani, és a helyettesítő pedagógusok
lelkiismeretes munkája során az oktató-nevelő munka nem szenvedett
csorbát – tudtuk
meg Krén-Poroszka
Jolán intézményvezetőtől. – Az átállásra már szeptember óta folyamatosan felkészítettük
a tanulókat, tanárokat, számolva azzal, hogy bármelyik
napon át kell állni a
digitális oktatásra –
tette hozzá.
***
A Budapest XX.
Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskolát már ősszel elérte a járvány.
Többször is előfordult, hogy egyegy osztály karanténba került,
november végén a pedagógusok és egyéb dolgozók megbetegedése miatt kellett a 3-8. évfolyamon digitális oktatásra átállni. Ekkor az is gondot okozott,
hogy a pedagógusok megbetege-

dése miatt sokan az online oktatásba sem tudtak bekapcsolódni.
– Úgy gondolom, hogy sikerült
mégis úgy megszerveznünk a helyettesítéseket, hogy ebben az
időszakban is hatékonyan folyt
az oktatás – mondta Gálné Házi
Beatrix intézményvezető, hozzátéve: – Intézményünk arra törekszik, hogy minél több segítséget nyújtson az otthoni önálló
tanuláshoz. Az esetlegesen felmerülő problémákra közös megoldásokat keresünk, a visszajelzésekből igyekszünk tanulni.
***
A Budapest XX. Kerületi
Zrínyi Miklós Általános Iskolában az első félévben egy hét
rendkívüli szünetet kellett elrendelni a megbetegedések miatt. Amint Rihmer Aurél megbízott intézményvezetőtől megtudtuk, a tavalyi online tanulás az osztálykohézióra és a viselkedéskultúrára is nagyon negatívan hatott. – Ugyan az iskola diákjainak 90-95 százaléka bejelentkezett az oktatásba,
annak hatékonysága messze elmaradt a személyes jelenléti oktatás hatékonyságától, főleg az
alsó évfolyamokban. De ez felsőben is tapasztalható volt, mivel sok diák az online oktatásban csak ímmel-ámmal teljesített, szünetnek tekintették a
távoktatást – fogalmazott az intézményvezető.
A Zrínyiben a családok megfelelő eszközzel való ellátottsága is gondot jelent, különösen ott, ahol több gyermek is
tanul egy időben online módon, ráadásul több helyen az
internetelérést is meg kell oldani. – Az okostelefon megítélésem szerint nem megfelelő eszköz az online oktatáshoz, sokan
viszont csak így érik el az online
felületet. Az eddigi tapasztalatok alapján sajnos az sem megoldás, hogy az iskola ad kölcsön
felszerelést, mert a kiadott eszközök nagy része használhatatlan állapotban érkezik vissza,
sőt, volt példa arra, hogy értékesítették azokat – mondta az intézményvezető.
s.k.

OKTATÁS

A családot és az iskolát egységben célszerű kezelni

– Mennyiben jelentett új feladatot a tankerületi igazgatói
kinevezése?
– Sem a terep, sem a kollégák nem voltak ismeretlenek számomra, hiszen már a tankerület megalakulásakor intézményvezetőként dolgoztam Pesterzsébeten. Így jól ismertem a munkafolyamatokat, eljárásrendeket,
ahogy az osztályok működését is,
illetve a tankerület összes intézményvezetőjét. Így ez egy hálás
feladat.
– Milyen célokat fogalmazott meg kinevezésekor?
– Hivatásom szerint gyógypedagógus, valamint család- és gyermekvédő tanár vagyok, épp ezért
számomra az integráció, a tehetséggondozás áll a középpontban.
Ezzel a mentalitással kezdtem bele
a tankerület igazgatási munkába
is. Meggyőződésem, hogy a családot és az iskolát holisztikus szemlélettel kell megközelíteni, egységben célszerű kezelni. Törekedni kell arra, hogy a gyerekek számára az iskola motiváló környezetet teremtsen, mert leginkább
így hozhatják ki magukból, képességeikből a legtöbbet. A szakmai
program persze nem tankerületi
feladat, minden iskolának sajátja
van, mindenesetre szeretném bátorítani az iskolákat, hogy éljenek
azokkal a módszerekkel és technikákkal, amelyekkel izgalmassá teszik az iskolát. Tankerületünknek sok igen jó iskolája van, általános és középfokú szinten egyaránt. És ez nemcsak a tankerület
büszkesége, hanem a kerület elemi érdeke is, hiszen választási lehetőséget biztosít az ott lakóknak.
A kerület akkor tudja megtartani
a családokat, ha alternatívát kínál
az iskolaválasztásban – épp ezért
a tankerület és az önkormányzat
régi jó viszonyát szeretném tovább ápolni.

– Az intézmények számára jelenleg talán az egyik legnagyobb kihívást a járvány jelenti.
A pesterzsébeti iskolák működését a március 8-ától elrendelt
digitális oktatás bevezetéséig
hogyan befolyásolta a Covid?
– Gyermeknek és családnak,
illetve a másik oldalon pedagógusnak és intézményvezetőnek
egyaránt jelenleg a vírus elleni
sikeres védekezés a legnagyobb
kihívás. Már a tanév megkezdése előtt megjelent az intézkedési terv, amely rögzítette az esetleges munkarendváltásra való felkészülést. Ennek alapján minden
intézmény kidolgozta saját protokollját, így az esetleges átállások nem érték váratlanul, felkészületlenül az osztályokat, iskolákat. Remek pedagógusaink vannak, akik felelősségteljesen, elkötelezetten és nagy szaktudással
tanítanak. Nagyon sok tapasztalatot szereztek tanáraink az első
hullám idején, ezek színesítik a
módszertani palettát.
– Ez utóbbi kérdésben szülőként is van tapasztalata. Ebben
a szerepében hogyan érintik a
változások, miket tapasztalt?
– Háromgyermekes családanyaként valóban láthattam, milyen új helyzetben kell helytállnia a szülőknek, akár általános
iskolás, akár középiskolás gyermekről van szó. Bármennyire is
igyekszik az ember, nem tudjuk
otthon kialakítani az iskolai kereteket, normákat: nem szól az
iskolacsengő, nem motiválnak az
osztálytársak, nincs meg a pedagógusi elvárásrend és még sorolhatnám. Ez egy teljesen más terep és más szerep. A gyerek támogatására, a feltételek maximális megteremtésére, a körülmények optimalizálására kell helyezni a hangsúlyt, és igyekezni a legtöbb interaktív kapcso-

lat kialakítására szülő, gyerek,
pedagógus és osztálytársak között. Fontos a bizalom a tanítók,
tanárok felé, hiszen ők is tisztában vannak a helyzet nehézségeivel, lehetőségeivel. A középiskolások jó ideje ebben a rendben tanulnak, és tőlük el is várható az önálló tanulás. Ezzel
együtt biztos vagyok benne, alig
várják már, hogy visszatérhessenek a jelenléti oktatásra – középiskolás gyermekemen ezt magam

fontosabb mérföldkőhöz érkeznek hamarosan: iskolát kell választani. Minden általános iskolánk honlapjára felkerült az intézmény bemutatkozó videója, amivel betekintést nyerhetnek a szülők az iskola életébe.
De azt is tudjuk, hogy sok hasznos információt lehet gyűjteni az óvó néniktől és a szülőtársaktól is.
A szülők nagy részének jól körülhatárolt elképzelése van ar-

is látom. Talán a tizenkettedikesek vannak a legkevésbé irigylésre méltó helyzetben, az érettségire való fölkészülés miatt. Szerencsére van lehetőség a kiscsoportos konzultációkra, szigorúan betartva a járványügyi szabályokat.
Az általános iskolák pedig
nemrégen, március 8-án tértek át a digitális oktatásra. Tavaly nagy rutint szereztek már,
idén pedig volt nem is egy átállás osztályok szintjén. Így természetesen már mindenki – tanár és
diák egyaránt – ismerős terepbe
kerül az online oktatással. Minden rendben lesz.
– Idén a beiskolázás is eltér a
megszokottól. Hogyan tudnak
tájékozódni az érintett szülők
iskolaválasztáskor? Többen tartanak attól, hogy egy online ismertető után küldik a gyermeküket a „nagy ismeretlenbe”.
Erről hogyan vélekedik?
– Valóban, a hatéves kisgyermekek és családjaik egyik leg-

ról, hogy milyen iskolát szeretne a gyermekének. Véleményem
szerint egyik fő szempont az intézmény közelsége, hiszen nem
mindegy az a fél óra reggelente, amivel tovább lehet aludni,
vagy éppen meg lehet az alatt kényelmesen reggelizni, így biztosítva a nyugodt, vidám napindítást. Fontos szempont még a saját gyermekünk ismerete: példának okáért a mozgékony, sportos
kisfiunknak nem biztos, hogy a
zenei osztály lesz a legjobb választás, míg a logopédiai problémákkal küzdő csemeténk se kezdje
feltétlenül kéttannyelvű osztályban az iskolát.
Most egy kicsit minden máshogy alakul – a beiskolázás is –,
de remélem, hogy megtalálják a
szülők így is a nekik tetsző iskolát. Most is hangsúlyozom, hogy
bízzanak iskoláinkban, és telefonon, e-mailben is bátran érdeklődjenek!
s.z.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Tavaly szeptembertől megbízott, majd idén januártól kinevezett
igazgatója a XVIII., a XIX. és a XX. kerületet magába foglaló Délpesti Tankerületnek Rábel Krisztina. Úgy véli, tankerületünknek
sok igen jó iskolája van, mind általános, mind középfokú szinten. És
bár a járvány az intézményeket is, pedagógusokat és gyerekeket egyaránt óriási kihívás elé állította, ők derekasan helytállnak a nehézségek közepette.
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KORONAVÍRUS

Bármelyik oltás csökkenti a fertőzés esélyét
és a szövődmények súlyosságát
A háziorvosi ellátást is alapvetően megváltoztatta a koronavírus-járvány, ami immár több mint egy éve új és többletfeladatokat ró az ellátásban dolgozó orvosokra, asszisztensekre. Dr. Rurik Imre háziorvos ennek részleteiről, az oltási kampány gyakorlati megvalósításáról, valamint az oltás fontosságáról beszélt lapunknak.
– Mennyire alakította át a
háziorvosi ellátást a lassan már
egy éve tartó COVID-járvány?

ziorvosok nagyon hálásak mindazoknak, akik ezt megértik és tolerálják.

– Alapvetően. A tavaszi első
hullám idején a teljes zárlat és a
személyes vizsgálatoktól való elzárkózás volt a jellemző, nyáron
ez már enyhült, de sok helyen ekkor is zárva maradtak a rendelőajtók, csak az ablakok nyíltak ki.
Az őszi második hullám kezdete
óta viszont mindegyik háziorvosi
rendelő csak ütemezve, előjegyzéssel fogad betegeket. A most
indult harmadik hullámban folytatódik a frissen fertőzöttek távgyógyítása, végre elkezdődődött
a lakossági „oltakozás”, a mindezekkel kapcsolatos hatalmas adminisztráció mellett.
A világjárvány mindenkit felkészületlenül ért, betegeket, orvosokat, politikusokat. Nem volt
tapasztalat magával a betegséggel sem, még kevésbé a „veszélyhelyzeti” ellátás megtervezésével,
most is gyakran látunk a helyzet
okozta kényszer miatti intézkedéseket.
Mindezek nagy türelmet igényelnek a Covid-kérdésben nem
érintett betegeinktől is, így a há-

– Milyen általános tapasztalatokat szereztek eddig az oltási kampányban?
– Az új feladat nagy kihívást
jelentett, főleg, mert az oltást
igénylők információs forrásai eltérőek. Sokan még mindig negligálják a betegséget, bár szerencsére mi nem találkoztunk szervezett oltástagadókkal. Ugyanakkor sajnos erősen átpolitizált
a kérdés, jól körülhatárolhatóan
a csak nálunk, illetve az EU-ban
is regisztrált vakcinákkal kapcsolatban. Ebben a háziorvosok csak szakmailag foglalhatnak
állást. Én magam az időseken
nem vizsgált hatású vakcinákat nem adom be ennek a korosztálynak, inkább otthonmaradásra biztatom őket még 1-2
hónapig, amikorra remélhetőleg lesz elegendő vakcina. Pontosan a vakcinák várható beérkezésével kapcsolatos információk hiánya okoz bizonytalanságot a szakmában, és e nélkül
az országos koordináció logikája sem érthető meg.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA
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– Sokat olvashattunk az úgynevezett listákról, mit jelent ez?
– Jogos kormányzati elvárás a
központi regisztráció igénye, hiszen a lakosságnak szükséges valós mennyiséget másként nem lehet megbecsülni. Ugyanakkor
gyakran találkozunk olyan, főleg
a számítástechnikai támogatást
nélkülöző idősekkel vagy krónikus betegekkel, akiket szeretnénk
majd beoltani, ha lesz mivel.
További zavarokat okoz a
krónikus betegség definiálása. A
NEAK adatbázisában mindenki szerepel, akinek bármilyen orvosi ellátása vagy gyógyszerfelírása volt az utóbbi évtizedekben.
Ezek alapján azt is magas vérnyomásos vagy cukorbetegnek, asztmásnak, daganatosnak minősíthetnek, akinek egyszer valamilyen erre való gyógyszert felírtak,
vagy a gyanúja alapján vizsgálatra küldték. Ugyanakkor nincs országos adat a fertőzés kimenetelében nagyon veszélyeztetett elhízottakról.
A háziorvosok ennél sokkal
jobban ismerik pácienseiket, tudják, hogy az egymással gyakran
kombinálódó betegségek kire,
mekkora veszélyt jelenthetnek.
A háziorvosok az utóbbi hetekben listákat kapnak a NEAK-tól

előre sajnos kevés – oltóanyaggal
beoltunk, vagy kórházi oltópontokra küldünk. Jómagam a listából nemcsak az életkort és az általunk ismert betegségeket, hanem a mobilitási készséget, sőt a
család élet- és lakókörülményeit is figyelembe veszem, preferálva a többgenerációs családokat.
A kisgyerekek a legveszélyesebb
vírushordozók, de nagyszüleik a
legveszélyeztetettebbek. Az életkor alapján készült listán mindig figyelembe veszem a házaspár
mindkét tagját.
– Mennyiben térnek el a
most alkalmazott oltóanyagok,
kinek melyiket ajánlaná?
– Szakmailag teljesen igaz,
hogy mindegyik oltás csökkenti
a fertőzés esélyét, és ami a legfontosabb, javítja a kimenetelét. Megjelentek teljesen új
technológiával készült vakcinák,
amelyek hírvivő (RNS) anyaga a koronavírus fontos antigénjét imitálva vált ki immunválaszt. Ezek közül a Pfizer oltóanyagát extrém hidegben kell
tárolni, a felolvasztás után azonnal felhasználni, ezért a kórházi oltópontokon használják. A
másik ilyen technológiával készült a Moderna vakcinája, ami
csak egyszerű hűtést igényel. Eb-

a regisztrált betegeikről, újabban
néha a 60 év alattiakról is. Erről a listáról kell kiválogatnunk
azokat, akiket az adott időszakban, a rendelkezésre álló – egy-

ből már korlátozott mennyiségben kaptak a pesterzsébeti háziorvosok is. Módosított vírusokat
tartalmaz az AstraZeneca oltóanyaga, amiből sajnos csak keve-

KORONAVÍRUS

set tudtunk beadni a 60 év alatti krónikus vagy daganatos betegeinknek. A hasonlóan készült
orosz Szputnyik vakcinát nem
ajánlják sok megbetegedésben,
és a fagyasztás igénye miatt ez is
csak kórházi oltópontokon hoz-

záférhető. Az elölt, szaporodásukban gátolt koronavírusokat
tartalmazó kínai Sinofarm vakcina előtöltött egydózisú adagokban van, ami a legpraktikusabb
az oltóorvos számára. Ennek az
immunhatása van a legközelebb

a valódi fertőzéshez. A tesztelése
során elsősorban 60 alattiaknál
próbálták, ezért én sem adom be
sokkal idősebbeknek.
– Milyen mellékhatásokra kell számítaniuk a beoltottaknak?
– A kiváltott erős immunválasz mindegyik oltásnál megfigyelhető, de egyénenként nagyon eltérő lehet. Van, akinek csak az oltás helye fáj, mások enyhe náthához hasonló tüneteket, hidegrázást tapasztalnak. Ezek a szubjektív hatások a második oltás után
erősebbek lehetnek. A tapasztalatok szerint a második oltás után
1-2 héttel alakul ki a végleges védettség, addig éppúgy be kell tartani a járványügyi szabályokat.
– Mit tudunk most a mutánsokról?
– A mostani szakaszban ezek
jelenthetik a legtöbb esetet, fertőzőbbek az eredeti, vuhani vírusnál. Ugyanakkor mai tudásunk szerint mindegyik védőoltás hatékony ellenük, és ami a
legfontosabb, a súlyos szövődményektől is megóvnak.
– Milyen lesz majd a járvány
után?
– Nagyon bízom abban, ha a
lakosság átoltottsága világszerte

csaknem teljes lesz, a járvány kezelhetővé válik. Ugyanakkor vélhetően az influenzához hasonlóan, nagyjából évente újraoltunk majd. Addigra újabb vakcinák fognak megjelenni, és állítólag jövőre már a hazai gyártás is
megindul.
Ami egyre inkább problémává
válik, az úgynevezett post-covid
szindróma. Nagyon sok, főleg a
súlyosabb állapotba került betegünknél tapasztaltunk a légúti
fertőzéshez látszólag nem kapcsolódó tüneteket, szívgyengeség, ideggyógyászati eltérések,
fokozott trombózis hajlam, béltünetek, izomfájdalmak formájában. Ezek specifikus gyógyszerét még nem ismerjük, egyelőre
csak tüneti kezelést alkalmazhatunk, abban a reményben, hogy
lesz végleges regeneráció.
Mindenesetre a járvány megtanított arra, hogy elmúltával is fokozott figyelemmel kell
majd lennünk olyanokra, amiket most ugyan korlátozó intézkedésnek élünk meg, de hozzájárulnak a védekezéshez: távolságtartás, gyakoribb fertőtlenítés, hurutos tünetek esetén a
maszk használata.
S. Z.

Több tucat gyermekéletet mentettek meg eddig
Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is több százan
szorultak már kórházi kezelésre. Nagyon ritka esetben a gyerekkori Covid-19 betegségnek egy súlyos szövődménye is kialakulhat. Az
úgynevezett MIS-C (gyermekkori koronavírus-fertőzéshez kapcsolódó többszervi gyulladás) betegségben az az alattomos, hogy általában
a koronavírus-fertőzés után 3-4 héttel jelentkezik, függetlenül attól,
hogy a gyermeknek voltak-e tünetei, vagy nem – hívja fel a figyelmet
a Heim Pál Gyermekkórház.
A betegség veszélyességét éppen az jelenti, hogy csak 3-4 héttel a koronavírus-fertőzés után
jelentkezik, a szülők ezért sokszor napokig egyszerű vírusra,
esetleg mandulagyulladásra gondolnak, és nem jut eszükbe, hogy
komolyabb betegség állhat a háttérben.
Az MIS-C fő tünete a több
mint 3 napig tartó, sokszor 39 fokos láz, ezt követik a különböző szervi problémák. A láz mellett erős hasfájás, puffadás, hányinger, hasmenés, bőrkiüté-

sek, kétoldali kötőhártya-gyulladás, mandulagyulladás, kéz- és
lábödéma is jelentkezhet.
A kórház szakemberei szerint a felsorolt tünetek közül legalább kettőnek kell jelentkeznie
a sokszervi gyulladás diagnózisához. Ilyen esetben a laborparaméterek rendkívül súlyos gyulladást igazolnak, és a teljes vérképben gyakori akár több komponens alacsonyabb száma. A
betegek többségénél jelen van
valamilyen szív érintettség, ami
jelentkezhet
ritmuszavarban

vagy szívizom-gyulladásban is,
amely a szív súlyos működészavarát okozhatja.
A Heim Pál kórházban szinte naponta találkoznak ilyen esetekkel, hiszen országos intézmény, egy-két kivétellel minden
többszervi gyulladásban szenvedő gyermeket oda visznek.

Eddig a legfiatalabb beteg 2-3
hetes, a legidősebb 17 éves volt,
de az átlag 8-9 évesek, fiúk, lányok vegyesen. A betegek többségének szervezetében már nem
volt kimutatható a koronavírus
PCR-teszttel, csak antitest vizsgálatokkal tudták igazolni a korábbi
fertőzést.
s.z.
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Megújulhatnak az Emlékezés tere járdái

– Meglátásom szerint az Emlékezés tere a kerület második
legfontosabb reprezentációs tere

a Kossuth Lajos tér után. Két
emlékmű is található itt, mely
nyomán két kerületi megemlékezés is szokott lenni egy évben
a téren, valamint további iskolai

rendezvények színhelye. Emellett nem csupán a sétálni vágyók és kutyasétáltatók járnak
erre, hanem nagy átmenő gyalogosforgalmat is bonyolít, hiszen sokan a környék
iskoláit, óvodáit, valamint a Tátra téri
piacot is ezen keresztül közelítik meg. A
hepehupás, töredezett járdaszakaszok
nemcsak az idősek,
kisgyerekek és mozgáskorlátozottak számára, hanem bárkire balesetveszélyesek. Úgy gondolom,
egy ilyen frekventált területnél fontos,
hogy egyrészt kulturált, másrészt biztonságos közlekedési adottságai legyenek – ismertette lapunknak a kezdeményezés előzményeit
Juhák Tamás.
A képviselő hozzátette: – Végül, de nem utolsósorban környezetvédelmi szempontok is indokolják a felújítást. A rendezet-

len, elhanyagolt járdák és útfelületek a fákra is rossz hatással lehetnek. A tér oldalán húzódó,
több mint 100 éves platánfák kerületünk ikonikus „lakói”. Azért,
hogy még sokáig díszíthessék a
parkot, az azokat körbevevő járdákat és utcaszegélyt úgy kell
rendezni, hogy törzseik és gyökereik ne sérüljenek.
A teret körbeölelő aszfaltos
utak felújítására a képviselő több
elemből álló javaslatsort készített. Ez tartalmazza egyrészt a tér
Szent Imre herceg utcai szakaszának hosszában a járda kijavítását, másrészt a tér mellett haladó, igen kátyús utca felújítását, valamint – és ez a legfontosabb – a tér oldalán, az utca mellett futó járdaszakasz rekonstrukcióját.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Az Emlékezések tere kerületünk egyik legfrekventáltabb pontja,
több kerületi rendezvény helyszíne. A területen az év minden szakában sokan megfordulnak, járdái azonban balesetveszélyesek.
Juhák Tamás képviselő éppen ezért szorgalmazta a rossz állapotú
gyalogos utak felújítását, ami még idén megvalósulhat.

Juhák Tamás szerint ez utóbbi elem a legfontosabb és egyben a legnagyobb körültekintést
igénylő feladat, hiszen az itteni járda mellett található a platánsor, amelynek gyökereit meg
kell óvni. – Esély van rá, hogy
egy szokatlan, „cikkcakkos” módon elrendezett útfelület épülne, ami kikerüli az akadályokat,
de talán megoldás lehet még a
megemelt gyalogút, vagy az úgynevezett „puha járda”, melynek
nyomvonalát az évek során utólag lehet módosítani, alakítani –
magyarázta.
A képviselő kérésére az idei
évi költségvetésbe bekerült a feladat, így ha minden jól megy,
még ebben az évben elkezdődhetnek a járdaépítési munkálatok.
s.z.

Elindult a kerti zöldhulladék-gyűjtés
Az FKF Nonprofit Zrt. március 1-jén ismét megkezdte Budapest zöldövezetes kerületeiben a zöldhulladék begyűjtését, amely 2021. december 3-áig tart. Pesterzsébeten három körzetben, keddi, szerdai és csütörtöki napokon szállítják el a zsákokat. A
körzetek a https://www.fkf.hu/
kerti-zoldhulladek-korzetekxx-kerulet oldalon találhatók.
A szolgáltató a zöldhulladékot kizárólag az FKF Nonprofit

Zrt. logójával ellátott zsákokban szállítja el, amelyek megvásárolhatók az FKF ügyfélszolgálati irodáiban, a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban, valamint a szolgáltató értékesítő
partnereinél. Ezen zsákok szavatossága anyagukból adódóan rövidebb, így a megvásárlást
követően mielőbb felhasználandók. A gyűjtőzsákok ára tartalmazza az elszállítás és a komposztálás költségét is. A régebben vásárolt, nem lebomló zsákokkal kapcsolatban a www.
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fkf.hu weboldalon tájékozódhatnak.
A zsákokba kizárólag lomb,
fa- és bokornyesedék, nyírt fű, illetve gyom helyezhető el.
A zöldhulladékot az elszállítási napon legkésőbb reggel 5 óráig,
vagy az azt megelőző napon kell
kihelyezni. A vastagabb faágakat
legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve kell a zsákok mellé tenni.
Amennyiben a szolgáltató a
zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot, vagy egyéb, nem

odavaló anyagot talál, a zsákot
nem szállítja el.
A komposztálás során a begyűjtött zöldhulladékból minősített, engedéllyel rendelkező talajjavító anyag készül.
A 100 literes kerti zöldhulladékos zsákok darabonként vagy
tízdarabos kiszerelésben kaphatók bruttó 235 forintos darabáron (a független értékesítési
pontokon vásárolható zsákok ára
eltérhet a szolgáltató által meghatározott ártól).
Sz.
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Járványvédelmi intézkedések
a villamosokon

A buszok után több villamos első üléseit is lekordonozta március
17-étől a Budapesti Közlekedési Vállalat.
Mivel a Hannoveri villamosok esetében a vezetőfülke lezárása teljes mértékben nem megoldható, ezeken a járműveken – az
autó- és trolibuszokhoz hasonlóan – március 17-től átmenetileg
szalaggal kordonozták el a vezetőfülke közvetlen közelében található első üléseket.
A Hannoveri villamosokon bevezetett lezáráson kívül az öszszes villamos járművön a vezetőállás hátfalára kiragasztott matrica segítségével is kéri a BKV az utasokat, hogy kerüljék a vezetőfülke közvetlen közelében való tartózkodást.
A villamosok a megállóhelyekre érkezve az utastér jobb szellőzése
érdekében le-, illetve felszálló utas esetén összes ajtajukat kinyitják.
Mivel Pesterzsébeten csak Hannoveri villamosok közlekednek
– a 3-as, az 51-es és az 52-es –, így az intézkedések az összes, kerületünkben káró villamost érintik.
y

Elkezdődött a Lánchíd felújítása
Március 17-étől lezárták a gyalogos forgalom elől a Lánchíd
járdáját és környezetét. A dunai átkelőn
kihelyezett kordonok
mögött első lépésként
a munkához elengedhetetlenül szükséges
előkészítő vizsgálatok
zajlanak.
Az autós forgalom
elől várhatóan június közepén zárják le a Lánchidat. A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a
gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak.
y

Vírusgátló szűrő az új buszokon
A BKV Zrt. autóbuszflottájában az idei év eleje óta forgalomba állt 17, valamint a március végéig forgalomba álló további
15 új Mercedes-Benz Conecto szóló autóbusz klímarendszerébe
vírusgátló funkcióval rendelkező aktív szűrőt építettek be.

Idén is lesz
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Húsvét után, április 9-18. között rendezi meg Fővárosi Önkormányzat turisztikai, kulturális szervezete, a Budapest Brand
Zrt. a 40. Budapesti Tavaszi
Fesztivált, amely idén ingyenes
lesz, és 10 napon át online formában jelentkezik.
A szervezők ezzel a kulturális élménysorozattal segítenek a

hónapok óta korlátozások között élők számára elviselni a bezártságot, egyben folytatják a felbecsülhetetlen értékű fővárosi
fesztivál hagyományát.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál
Youtube
csatornája:
https://www.youtube.com/user/
TavasziFesztival
y.

A BKV a koronavírus járvány egy évvel ezelőtti kitörése óta
mindent megtesz, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse
utasai és munkatársai egészségének megóvását. A védekezési protokoll részeként bevezetett fokozott takarítási, fertőtlenítési renden kívül immár a 32 Mercedes-Benz Conecto szóló autóbusz klímarendszerébe szerelt új típusú szűrőrendszer is segíti a vírus terjedésének lassítását.
A Mercedes-Benz autóbuszaiban található klímarendszerekben már korábban is különböző szűrőrendszerek tisztították meg a
levegőt a káros részecskéktől.
Az új szűrők még a legfinomabb aeroszolokat is megszűrik, ráadásul vírusgátló hatású réteggel is rendelkeznek, ezáltal a kevert
és keringtetett levegős üzemben is csökken a fertőzésveszély. Az
aktív szűrők mind a tetőre szerelt klímaberendezéshez, mind a levegő-keringtető szűrőhöz, mind az elülső klímaszabályozó dobozhoz használhatók. A szűrők felszerelését az EvoBus GmbH saját
hatáskörben és díjmentesen végezte el.
Az új technológia védi az utasokat, és a zárt vezetőfülkéknek
köszönhetően kiemelten hozzájárul a járművezetők védelméhez a
koronavírus járvány idején.
a.y.
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Isten kegyelméből az emberekért
Fél évszázadon át élt Pesterzsébeten, a januárban, életének 100. évében elhunyt Görgey Endre, Görgei Artúr leszármazottja.
– A ma élő Görgeyek mindegyike rokon – világosított fel
Albertné Görgey Zsuzsanna, a
Görgey Kör alelnöke, Görgey
Endre unokahúga, hozzáfűzve:
a nemzetség 1098-ig követhető
vissza.
– Endre bácsi volt a legidősebb, most pedig a 92 esztendős
Görgey Gábor, a jeles író-drámaíró – jegyezte meg, majd azt is: a
magyar történelem egyik leginkább embert próbálóbb korszakában élt: 1921 és 2021 között.
– Sokszor mondta, hogy mindig érezte maga körül a mennyei
gondoskodást, isteni vonalvezetést – hangsúlyozta Görgey Zsuzsanna.
Endre bácsi Balassagyarmaton
született – a „Legbátrabb Városban”, ahonnan 1919-ben kiverték a cseh megszállókat.
– Tüdőgyengeségben majdnem meghalt gyerekkorában, így
került az Alföldre, majd a szarva-

si gimnáziumba – vázolta életrajzát unokahúga. – A második világháborúban a vegyészekhez vonult be, sérülés miatt hadikórházba került, és bár rég felépült, orvosa azt mondta: senkit nem enged
vissza a frontra meghalni, már elég
magyar fiatalember veszett oda.
Legjelesebb, legismertebb őse
természetesen Görgei Artúr, a
szabadságharcot vívó honvédsereg fővezére.
– Aki hatalmas tettet hajtott
végre, majd hatalmas megaláztatást szenvedett el, ám mégis töretlen derűvel élt közel 100 esztendős koráig, akár Endre bácsink – fogalmazott Görgey Zsuzsanna, aki szólt nagybátyja kerületi kötődéséről.
– 1968-ban Kádárék utalták
ki a lakótelepi lakást, amelyben
haláláig élt, az addigi társbérlet
helyett, amint tudomásukra jutott, hogy Görgey Lajos tábornok, Endre apukája megmentett
egy orosz zsidó nőt. Amikor nap
mint nap hazafelé tartott a 23-as
busszal, és elért a kőkereszt látószögébe, megköszönte, hogy aznap is megtartotta őt Krisztus.
Tavaly a korlátozások életbe lép-

tekor megkért, hadd
hívhasson fel minden
délben, és mondjuk el
együtt a Miatyánkot.
Ez a 100 éve titka!
Zsuzsa beszélt arról is, hogy családja
a magyar történelem
bármelyik évszázadában mindig a jó oldalon harcolt.
– Görgei Artúr a
fegyverletétellel megóvta
huszonnyolcezer-ötszáz fiatal életét a világosi síkon
– idézte fel.
Akár manapság
Görgey Zsuzsa életvédő missziója (www.
valasszukazeletet.hu), amelyben
Endre bácsi komoly partner volt,
méghozzá éppen derűjével.
– Aki derűs lélek, az képes
életerőt sugározni a többi embernek, ami kegyelmi ajándék – magyarázta Zsuzsa, megemlítve: a
családot alaposság, kitartás, hit,
szorgalom, önfegyelem jellemzi, és mértékletes életmódjuknak
köszönhetően éltek meg mindketten ilyen magas kort.

Olyan nincs, hogy nőnap ne legyen!
Hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a Pesterzsébeti Nyugdíjas Szakszervezet nőnapi ünnepségeinek, azonban mint
minden mást, a járványügyi helyzet ezt is felülírta. Ennek ellenére a hölgyek nem maradhattak köszöntés nélkül, így az irántuk érzett tisztelet és megbecsülés jeleként a szervezet csokoládéval ajándékozta meg női tagjait. Az érintettek bizalmijuktól vehették át a
meglepetéseket a vele járó köszöntő kártyával.
Sajnos továbbra sem lehet nagyobb társaságban összejönni, rendezvényeket tartani, hiszen a harmadik hullám berobbanása miatt
– mint ahogy az összes híradásból
jól tudjuk – most a legfontosabb
a vírus terjedésének megfékezése, ennek érdekében a személyes
kontaktusok számának minimalizálása és a minél nagyobb mértékű átoltottság elérése.
Sárfi-Kránicz Ferenc, a szervezet elnökének elmondása szerint a pandémia nehézségeire
való tekintettel az idei tagdíjat
harmadára csökkentették tag-

jaiknak. A járvány miatt tervezett programjaik nagy részét és
az ünnepségeket ugyan nem tudták megtartani, de a feloldás idején azért szerveztek pár kirándulást, és a karácsonyi ajándékcsomagok sem maradtak el. A személyes kapcsolat helyett virtuálisan, a Facebookon igyekeznek
tartani a lelket a tagokban, csevegési lehetőséget és hasznos, érdekes vagy éppen szórakoztató
tartalmak olvasását biztosítva a
nyugdíjasoknak.
A járvány elleni védekezés
és az oltás fontosságára is ezen
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a csatornán igyekeznek felhívni
a tagok figyelmét. Az elnök saját, személyes példájával, megbetegedésének és gyógyulásának

– Endre bácsi nem betegség,
hanem combnyaktörés miatt került kórházba, ahol a műtét után
elkapta szobatársától a koronavírust, végül a Jahn Ferenc kórház
Covid-osztályán hunyt el. Mint
temetésén mondta dr. Kováts
György lelkész úr: halálában is
szolgált, mert ő általa jutott be
a lelkészi szolgálat a zárt Covidosztályra.
DIA
történetével ösztönzi a nyugdíjasokat a betegség megelőzésére, amit az oltás felvételével, valamint a járványügyi és a higiénés szabályok betartásával érhetünk el.
s.k.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas
Alapszervezete továbbra is vár tagjai sorába mindenkit!
Jelentkezni a bp20nyugdíjas.szakszervezet@gmail.com e-mail
címen vagy a Csili belső udvarban levő irodában
hétfőn és csütörtökön 8 és 12 óra között lehet.
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KOSSUTH 100

Építész és festőművész

Tóth Árpád életében a Kossuth Lajos Gimnázium fontos
szerepet játszott, játszik. Ezt mi
sem bizonyítja ékesebben, hogy
egyik alapítója a Pesterzsébeti
Kossuthosok Baráti Körének, a
P. KOBAK-nak. De vajon miért
érezte szükségét e kör megalapításának?
– Csak betársultam az ötletgazdákhoz, mert szűk keretűnek
éreztem az időnkénti osztálytalálkozókat – szerénykedett Tóth
úr, majd így folytatta: – A fölöttünk és alattunk, valamint a mellettünk járó diáktársakkal a tanulószobákon, az iskolai mecscseken jó kapcsolatban voltunk,
mint iskolatársak. Az évek múlásával csak a tablón van jelentősége annak, hogy ki járt az A-ba,
a B-be, vagy a C- be, ezért csatlakoztam az alapítókhoz: Heim
Lacihoz, Heim Gyuszihoz, Fehér

PIACI

Lacihoz, akik sajnos már mind
elmentek.
Amikor a gimnáziumi esztendők emlékezetes élményeiről faggattam, Tóth Árpád felidézett
egy bizonyos napot.
Az 1949 és 1953 közötti négy
év egyik emlékezetes napja volt,
amikor a pedellus magyaróra
közben bejött az osztályba, és súgott valamit Nagy Béla tanár úrnak. György Endre igazgató hívatta. Teljes csönd és tanácstalanság. Kis idő múlva visszajött. Fölállással fogadtuk, de nem
mondta, hogy leülni! Három
perc néma vigyázzállás után bejelentette, hogy „Sztálin elvtárs”
meghalt. A továbbiakra nem emlékszem pontosan, de nem sírtunk, nem nevettünk és folytatódott az óra.
Nem kizárólag gimnáziumához, de a városrészhez szintén

erősen kötődik, lévén születése
óta itt él.
– Remélem, még egy darabig
kötődni is fogok Pesterzsébethez
– jegyezte meg viccesen, mielőtt
arról érdeklődtem, miként került
kapcsolatba a festészettel.
– A festészet hobby szinten jött az életembe, a kerületi képzőművész szakkörökbe jártam vegyes szorgalommal, míg
az egyik vezető rábeszélt egy kiállítás megrendezésére – elevenítette fel a múltat, majd a jelenről
szólva megjegyezte: – Néha festek még manapság is, de nagyon
ritkán, többnyire akvarelleket.

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 Tóth Árpád építészmérnök, a P. KOBAK egyik alapítója.

Tóth Árpád, ha nem is vált
festőművésszé, építészként dolgozott, amely mesterséget a képzőművészet nagy családjába illendő sorolni.
– Építészi munkám kimerült
az építés-kivitelezésben – árulta el, majd felsorolta jelentősebb munkáit: – A József Attila lakótelep befejező ütemének,
a Hámán Kató téri lakótelepnek
és több Mester utcai lakóépületnek, a 63-as, illetve 75-79-esnek
voltam az építésvezetője, ahol a
képzőművészeti tevékenységem
csak áttételesen jelenhetett meg.
DIA.

HÍRNÖK

Piac vs. áruház
Valkóné Czuczor Mária zöldséges belenőtt családi vállalkozásukba,
amelyet édesapja kezdett 1972-ben. Ma férjével kettesben viszi az
üzletet, gyermekeik ugyanis más szakmát választottak.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Aki emlékszik, igazolhat:
a ’70-es években a zöldségeseket tartotta a közvélemény a leggazdagabbaknak.
– Valóban
ez terjedt a
maszek világról, ami azért
közel
sem
igaz, de tény,
hogy a piacozás apámnak

napi 18-20 óra munkát jelentett
– világosított fel Czuczor Mária,
majd elárulta: ma már nem kell
napi két műszakot dolgozni egy
zöldségesnek, de azért így sem
napi 8 óra a munkaidő.
– Nagyon lecsökkent a forgalom, és nem a járvány miatt –
mesélte szomorkodva. – A rendszerváltás előtt még hajnalban
idejártak a környékbeli nagyüzemek dolgozói, megvenni a
reggelijüket, kora délután pedig
a háziasszonyok vásároltak be a
főzéshez.
Ma már nincsenek nagyüzemek a környéken, illetve megváltozott a dolgozók munkabeosztása és a vásárlási szokások is.
– Egy piaci üzlet nem tud este
7-ig nyitva tartani, sem fizikailag,
sem anyagilag nem tud két műszakot működtetni – magyarázta, hozzátéve: férje kezd hajnal-

ban, később becsatlakozik hozzá ő maga is, majd zárnak a piaccal együtt. És még ott az árubeszerzés is.
Hétvégén azért szívesebben
járnak az emberek a csarnokba, bár a járvány alatt érezhetően megváltoztak a vásárlási szokások. Többen házhoz rendeltek
a nagyáruházakból, az idősek helyett a gyerekeik vállalták a beszerzést, akik időbeosztásuk miatt nem a piacra jártak.
És hogy mi a piac különlegessége? Erről ezt mondta Mária:
– Az áruválaszték, a sokszínűség. Emellett a nagyáruházakban
senki sem érdeklődik a vevők
sorsa iránt. Itt, a piacon a törzsvevőkkel rendszeresen elbeszélgetünk. Megtisztelnek, ha másnap is jönnek, mert megbíznak
bennünk.
D.A.
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Tönkretett képek, tönkretett életek

lítását. Tavaly pedig kiérdemelte az 51. Tavaszi Fesztivál közönségdíját.
A 2015-ös esztendő azért is
fontos, mert ettől kezdve „teszi
tönkre” saját munkáit. Modelljét lefényképezi, a képet nagy
méretben festővászonra nyomtatják, és e fotónyomatra azután
ráfest, égetéssel roncsolja a felületet. Ezzel a technikával alkotta
meg két esztendő alatt a Boszorkányok 1. és 2. sorozatát. És ezzel a technikával érzékelteti azt

Van tovább!

A katolikus egyházban a
húsvéti ünnepkör legfelemelőbb részei közé tartoznak a
körmenetek. Erről kérdeztük
Szláby Tibor atyát, a BudapestPestszenterzsébet-Kossuthfalvai
Szent Lajos plébánia plébánosát.
A körmenet már a kereszténység előtt létező ünnepélyes
közösségi megnyilvánulás volt.
Rendezett vonulás, ének és tánc
kíséretében. Vallástörténeti kutatások bizonyítják, hogy min-

A koronavírus-járvány harmadik hullámának közepén nem
sok magyarázatot igényel az az
állítás, miszerint az ember legnagyobb problémája a halál.
A többi küzdelem szinte eltörpül ezek mellett, különösen, ha
a halál küszöbéről tekintünk
vissza az életünkre. Börzsönyi
János lelkipásztor gondolatai.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Húsvéti körmenetek
den kultúrában megtalálható. Az
ókori Rómába kisázsiai görög vidékről érkezett, az isteneknek
szóló tiszteletadásként.
A római katolikus egyházjog
szerint imádkozó és éneklő hívők
sokaságának vonulása, amelyet
a papság vezet egyik szent helyről a másikra, hálaadó, könyörgő,
vagy a vallásos érzületet gyarapító szándékkal. Húsvétkor virágvasárnapi és föltámadási körmenetet tart az egyház.
D. A.
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– A húsvét a keresztyénség
legfontosabb ünnepe – de vajon miért? Éppen azért, mert Jézus Krisztus húsvétkor – a feltámadás ünnepén – oldotta meg az
emberiség legfontosabb dilemmáját: feltámadásával legyőzte a
halált. Megtette azt, amire senki
nem képes: feltámadt a valós halálból. A Biblia így jegyzi le szavait: „... odaadom az életemet,
hogy azután újra visszavegyem.
[...] Hatalmam van arra, hogy
odaadjam, és hatalmam van arra,
hogy ismét visszavegyem.” (János
evangéliuma 10, 17-18). Más-

a bántalmazást, amit modellje
gyermekkorában kényszerült elszenvedni.
És persze a természet. A tárlat címe: Sacrificenaturae. Azaz
a természet, mint áldozat, a feláldozott természet. Miként a virtuális meghívóban fogalmaz: „A
természetet megszemélyesítem,
az embert a természetben oldom
fel. Tájban és egyénben ugyanazt
a világot keresem: saját, belső világomat.”
DIA
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zetmérnöki tanulmányait, hogy
minden idejét a festésre fordíthassa. Ezt tekinthetjük pályakezdésének, vagy inkább képzőművészeti tanulmányai kezdetének.
Márton igazi autodidaktaként vásárolt egy csomó olajfestéket, amiről azt sem tudta, hogy nem vízzel, hanem oldószerrel hígítható. De saját tapasztalatai alapján végül elsajátította a technikát. Olyannyira,
hogy 2015-ben felvették a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába.
2016-ban pedig már a pesterzsébeti Kortárs Önarckép Biennálé
fődíját vehette át, három évre
rá elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, amit
arra fordított, hogy megrendezze első önálló bemutatkozó kiál-

Závorszky-Simon Márton civilben környezetkutató, így tehát
cseppet sem véletlen, hogy kiállított két sorozata sok szállal kötődik a természethez. Valamint
ezért került a festmények közé
egy installáció, egy természet oltár. Ezen az installáción keresztül
mutatja be az alkotó a modern
nyugati ember viszonyát a természethez, ami nem más, mint a
környezetpusztítás.
Noha a képzőművész gyerekkorában rengeteget rajzolt, sőt
egy soroksári rajzversenyen helyezést ért el, a gimnáziumban érdeklődése a reáltudományok felé
fordult. Néhány esztendővel később, a Műszaki Egyetemen aztán újra feltámadt az önkifejezési vágya, félbe is hagyta környe-
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Izgalmas online kiállítás tekinthető meg március eleje óta a Gaál
Imre Galéria virtuális felületein. Závorszky-Simon Márton első ízben mutatkozik be önálló tárlattal, méghozzá konceptuálissal, lévén az esztétikumnál előrébb helyezi munkáin a gondolatiságot.
Kiállításának központi gondolata a természet és az ember viszonyának negatív következménye. Biztosra vehető, hogy képeinek
különös hangulata senkit sem hagy érintetlenül.

hol Jézus így határozza meg Önmagát: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.” (János evangélium
11, 25)
Halálunkkal csak a földi testünknek lesz vége, személyiségünk tovább él. Akik hisznek Jézusban, mennyei testben, örökös örömben folytatják Isten országában. Szívből kívánom, hogy
húsvétkor, a feltámadás ünnepén
ragadd meg Te is ezt az örömhírt!
dia

INTERJÚ 15

Áttáncolnak a járványon

– Ha folytatják, abból az derül ki, hogy nem küldte önöket
teljesen padlóra a járvány.
– Azért nagyon komoly átszervezésre volt szükség, ilyen
például az online oktatás. A tánc
jellemzően az a mozgásforma,
amit otthon, lakásban nem lehet
úgy folytatni, mint közösségben.
Elég, ha a térforma váltásokat
vesszük, amit folytonosan a többiekhez kell igazítani.
– A szokásos gálájuk elmaradt?
– Az élő, a Csiliben igen, de
virtuálisan megtartottuk. Muszáj
volt, hiszen online kitartóan, becsülettel megtanulták az összes
koreográfiát, amit nem hagyhattunk veszni. A főpróbán derült
ki, hogy sokan fordítva sajátították el a mozdulatokat, mert nem
monitorhoz, hanem tükörhöz
szoktak. Gyorsan ki tudtuk javítani, mivel aki táncol, hihetetlen
alkalmazkodóképességre, gyors
változtatási képességre tesz szert.
– Békeidőben is fontosak
ezek a tulajdonságok?
– Persze, amikor járunk fellépni, a legkülönfélébb méretű és
arányú színpadokon kell táncolnunk, amihez mindig rögtönözni
kell a térformákat.

– Mindenki alkalmazkodott
az új helyzethez, vagy akadtak,
akik abbahagyták?
– Természetesen volt lemorzsolódás, alapvetően a legkisebbek között. Esetükben a technikai hátteret, érthető okokból, a
szülőknek kellett beállítaniuk, és
nem mindenkinek akadt erre elég
ideje. De maradt egy ovis csoportunk, előttük le a kalappal!
– A kicsik szülőkkel együtt
csinálják a gyakorlatokat?
– Ki hogy. A videós órák megállíthatók, visszatekerhetők, azok mennek szülői segítség nélkül. Viszont nincs azonnali odavissza kommunikáció. Ezért a
gyerekek felvették a gyakorlatokat és visszaküldték a tanárnak,
aki miután megnézte, reflektált,
min kell javítani. Az online táncóra interaktív, ott azonnal lehet javítani egy-egy mozdulaton.
Ugyanakkor sok felületet végig kellett próbálnunk, mert sok
esetben késett a hang, másképp
működött telefonon, másképp
számítógépen. El lehet képzelni,
milyen az, ha több táncos esetében a zene késik, így a mozdulat
sincs ütemre …
– Jól elkanyarodtunk az
online gálától…

– Igen, a tavaly nyári elmaradt, amit akkor azért nem bántunk, mert azt hittük, majd bepótoljuk karácsony tájékán. De
nem így lett. Ezért hoztuk össze
az említett virtuális féléves gálát. Már mindenkinek dolgozott
a lábában a boogie. Mi pedig nem
szerettük volna, ha kárba megy,
amit az online rendszerben letanítottunk. Komolyan mondom,
zseniálisan sikerült, és
mindenkinek jót tett egy
kis virtuális lámpaláz.
– Gondolom, a versenyek szünetelnek.
– Nem. Online formában kerülnek megrendezésre. Nagy csoportokkal
nem, csak szólóban, duóban, trióban indulunk.
Azért is nevezünk, mert az
online oktatás egyik legnehezebb része, hogyan
motiváljuk folyamatosan
a gyerekeket. Ezért minden hétre kitaláltunk valami challenge-t, amik
egyébként visszakövethetők a Facebook oldalunkon. A legutóbbinak komoly a visszhangja, mert egy kulturális, alkotó kihívás.
– Kíváncsi vagyok, mi lehet
az?
– Közeledik a Költészet Napja, amire versenyt hirdettünk,
hogy magyar költők megzenésített verseire készítsenek koreográfiát, és küldjék el nekünk március 31-ig. Az eredményhirdetés, természetesen április 11-én
lesz. Akkor díjazzuk a győzteseket. Azért is szükséges ez a verseny, mert él a lelkünkben egy
nagy adag alkotóvágy, mivel elmaradt a Csiliben január végén
az AMITA Dance Jam Országos
Ifjúsági Táncverseny. Igaz, áttettük májusra, de közel sem biztos,
hogy akkor meg tudjuk majd tartani. Most úgy tervezzük, júniusban megrendezzük a szokásos év
végi gálánkat is, és bemutatjuk a
Harry Pottert.
– Milyen egy online verseny?
– A beküldött videókat egy
YouTube élő adás keretében adják le, a zsűri pedig pontoz, szin-

tén élőben az egyes produkciók
után. Sokkal izgalmasabbra sikerült annál, ahogy előre elképzeltük, mert közben mindenki folyamatosan kommentelte zárt
csoportban a látottakat, meg
buzdította a többieket. Így aztán
olyan hangulat kerekedett, mint
a hagyományos versenyeken,
persze a virtuális, az igazi ölelést
nem pótolja.
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Az egy esztendeje tartó pandémia és a mind szigorúbb óvintézkedések nem hagyták érintetlenül a sportot sem. A PMS Dance
vajon miképpen vészeli át a kedvezőtlen időket? Verőcei Edina,
a tánciskola vezetője úgy fogalmazott: a sportolókat a korlátozás
nem érinti, ám valószínűleg a termet nem nyithatják ki, ezért szabadtéren folytatják, ahol be tudják tartani az előírt védőtávolságot.

– Ezek szerint részt vettek
már efféle versenyen.
– Nem is egyen, nyertünk is 4
aranyérmet a januári versenyen,
és most március első hétvégéjén
szintén besöpörtünk szintén 4
aranyat duó, trió, szóló kategóriákban. Nagyon büszkék vagyunk
növendékeinkre, hiszen sokan
már saját maguk által megálmodott részeket is beletettek a koreográfiákba. Ezért dolgozunk,
hogy alkotó embereket neveljünk.
– Mennyi időt vesz majd
igénybe a csoportok újjáépítése?
– Rengeteg idő és rengeteg
marketingre fordított pénz kell
hozzá, már csak a lemaradás viszszapótlása is nagyon időigényes.
Beszélgetve más tánciskolákkal,
kiderült, átlagban a fél társulat
lemorzsolódott mindenütt. Őket
is újra vissza kell építeni. Akik
viszont maradtak, annyira szorgalmasak, hogy elképesztően sokat fejlődtek.
Ditzendy Attila
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Pesterzsébeti helytörténeti érdekességek V.
tül, 1683-tól állt a kies homokos-buckás pusztában, és oltotta
vándorok, kalmárok, hírnökök
szomját és éhségét. Ma OMV
benzinkút van a
helyén.
Miért is nincs
itt
semmiféle említésre való
történelmi építményünk, emlékünk Gubacson?
Mert a hajGubacsi határcsárda 1930.
dani lakóhelyek
kezdték jellemzően lakni Pester- hordalékra épültek, és az erózió újra a földdé tette egyenlőzsébet területét.
Ebben az időben Gubacson a vé őket. Követ, kavicsot a régi
legelső lakóház Gráner Ábrahá- Duna árterületre nem hozott,
mé volt, ami 1853-54-ben épül- csak homokot és iszapot, házat
hetett a mostani Soroksári út és abból nem épít az ember. Bár
a János utca feletti részen. Nem volt sár, szalma a vályoghoz és
messze volt tőle a Kaiser-féle nád a tetőre, na meg fából épült
Keményítőgyár (1851-ben ala- nyári kalyibák a legeltetésre a
pítva), a Pest felé vezető úton kevésbé művelhető területeken.
A középkor, a népvándorpedig a Gubacsi Határcsárda, ami több száz éven keresz- lás kora vagy őskor jelentősnek
A korábbi részekből megtudhattuk, hogy az 1870-es évektől
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mondható telepeit, temetőit homokdombokkal tarkított magasabban fekvő részeken kell keresni, vagy a Duna-menti kereskedelmi útvonal
közelében.
Sajnos a terület XIX. századi benépesülését
mindenütt megelőzte valamilyen homokbányászattal egybekötött tevékenység. A vízátfolyásos, vizenyős
részeket a kötöttebb talajú dombok között 1-2
méter vastag rétegeket egyenlítették ki a parcellázások során (például a Perczel Mór utca
tájékán), de ez éppen elég volt
arra, hogy az egyébként nagy kiterjedésű korábbi temetők, településrészek tetemes részét eltüntessék.

Akik itt éltek, nem tudtak
időtálló emlékeket felépíteni,

csak boldogan éltek, amíg meg
nem haltak…
(A történelmi utazás egyelőre véget ér. Köszönöm, hogy velem tartottak, és külön köszönetet szeretnék mondani Ettvel
Zoltánnak átfogó alapot adó
helytörténeti kutatásaiért!)
Abai István
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Pesterzsébet anno
Ahogy egy ember, úgy egy városrész, kerület jelenét is meghatározza a múltja. Talán nemcsak
a történészeket foglalkoztatja,
hanem az itt élők is elgondolkodnak azon néha, hogy milyen volt
az élet szűkebb pátriárkánkban
szüleink, nagyszüleink idején…

belgyógyász látta el a tüdőbetegeket. 1921-ben egy lelkes helyi
orvos, dr. Szalai Jenő a Csiliben
bemutatót tartott az általa csodaszernek tartott Friedmann-féle
oltásról, majd ugyanitt megkezdte ingyenes rendelését.
1924-től Pesterzsébet mint
város új korszakba lépett, a tbc
Harc a tbc-vel
megfékezésére való törekvés egyszerre vált orvosi és közegészPesterzsébet, mint állandó ségügyi kérdéssé. Szalai doktor
nyomorral küzdő munkásváros, mellett az akkori polgármester,
a tuberkolózis (tbc) melegágya dr. Chikán Béla is teljes kitarvolt. A településnek kezdetben tással, hatalmas energiával küzdött a betegség
visszaszorításáért. 1925 nyarán
megnyitották az első
Tüdőbeteggondozó Intézetet
az Árpád utca
34-ben, ahol ingyen kezelték a
város betegeit,
és a gyógyszerért
Tüdőgondozó a Vörösmarty utcában
sem kellett fizetnem volt vízvezetéke, útjai nem niük. Dr. Szalai Jenő mellett dolvoltak leburkolva. A lakosok gozott dr. Pártos Viktor, az intéerősen fertőzött vizet ittak, po- zet másik orvosa és dr. Gérdi Jenő
ros, füstös levegőt szívtak. Nem újpesti szakorvos, aki a röntgencsoda hát, hogy a tbc – főleg a munkákat vállalta magára.
munkáscsaládok körében – elkéMielőtt dr. Szalai megkezdpesztő mértékben szedte áldoza- te működését, a magyarországi 55
város közül Pesterzsébet az igen
rossz 37. helyen
állt, 1931-re viszont a legkevésbé fertőzött városok közé küzdötte
fel magát.
1936-ban a
Vörösmarty utca
9-be költözött a
Tüdőgondozó,
azonban a gyönyörű, korszerű
épület a II. világháborúban, a legelső angol légitáTüdőgondozó a Koch Róbert utcában
madáskor megtait. Először 1914-ben merült fel semmisült, és ezután magántüdőgondozó létesítésének ötle- lakásokban működött tovább.
te. A kiszemelt épület az Iskola 1947-ben a város ismét Tüdőu. 3. számú ház volt, ahol végül gondozót avatott: a régi polgárErzsébetfalva első rendelőinté- mesteri lakást alakították át a
zetét nyitották meg. Itt speciális Koch Róbert utcában. 1948-

ban Pest vármegye egész területén elrendelték a BCG-oltásokat, amely meggátolta a tbc további terjedését.

elején olvadt össze az 1887-ben
megalakult Kossuthfalvai Önkéntes Tűzoltó Testülettel. A
székház, valamint a jól felszerelt
szertár ekkor már az
Attila utcában állt.
A laktanyában éjjelnappali tűzőrségi és
mentőszolgálat működött.

Iskolafogászat
1936. december
2-án kezdte meg működését, és a következő év februárjában
avatták fel a Vöröskereszt iskolafogászati
rendelőjét a Kossuth
Lajos utca 50. szám
alatti házban.
A Pesterzsébet újság 1937. január 23ai számában így írt a
A testület 50 éves jubileumán, 1932-ben
rendelő első havi működésének tapasztalatairól: „A
szegény gyermekek máris megÖnkéntes lánglovagok
szerették a rendelőt, ahol cu1882 szeptemberében Suda kor, játék és ifjúsági lapok várJános elnökletével és Stonavszky ják őket. Ez és a szeretetteljes báManó parancsnokságával szerve- násmód akárhány gyermeket hív
ződött meg az Erzsébetfalvai Ön- vissza ide, vannak, akik sajnálkéntes Tűzoltó Testület. A fel- ják, hogy már nincs beteg foguk.
szerelés kezdetben egy mozdony- Ritka itt a síró gyermek, úgy süfecskendőből, egy 60 méteres rögnek, forognak a doktornénik
nyomótömlőből és 1 gráci dugó- és doktorbácsik körül, akár ottlétrából állt, amelyek az Uri ut- hon szüleik körül. Közben pedig
cában, egy fabódéban voltak el- búg a villanyfúrógép, gyógyulnak
helyezve. 1892-ben Suda Kál- a fogak. Kell ennél szebb eredmán Posta utcai telkén épült fel mény egy hónap alatt?”
s.z.
az első szertár. Az erzsébetfalvai
szervezet az 1920-as évek leg(Forrás: Pesterzsébeti Múzeum)

Dr. Stiga Béla, dr. Hahné dr. Sándor Karola, Mészárosné
dr. Nagy Győry Kata, dr. Gombos László fogorvosok
és Noeyl Ilona asszisztensnő
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

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

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

Gaál Imre Galéria

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

Sacrificatio / Závorszky-Simon Márton festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
2021. március 3. – 2021. április 10. között.
Élet-mű-részek XII. / 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

• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Szocreál plakátok – Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
2020. október 7. – 2021. október 2. 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.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ.
KÖNYVTÁRA
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly

Kedves Olvasóink!
A kormányrendelet miatt Könyvtári Cserepont
szolgáltatásunk is szünetel
március 8-tól visszavonásig.
A kölcsönzések és a könyvtári tagságok
érvényességét automatikusan hosszabbítjuk.

Naprakész információt honlapunkon találnak
az aktuális helyzetről: www.fszek.hu/biromihaly
Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk
Önöket: facebook.com/fszek20
Reméljük, nemsokára újra találkozhatunk!
Köszönjük szépen türelmüket, megértésüket!
Vigyázzanak magukra!
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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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Elhunyt Kruj Iván

Aranysípos bíróként már életében birkózó legendává lett. A
Ferencváros egykori versenyzőjeként, a szabadfogású válogatott
edzőjeként, a Fradi elnökségének
tagjaként és szakosztály-igazgatóként is mindig a legjobbat hozta
ki magából és a sportolóiból.
Összesen kilenc olimpián volt
bíró, az 1972-es müncheni játé-

Ezüstérem Olaszországból

kokon több döntőt is
Kruj Iván vezetett. A
2004-es athéni olimpián fejezte be harmincöt éves bírói pályafutását, ami után
2009-ben az oklahomai
Stillwaterben létrehozott Hírességek Csarnokának tagjai közé
választották.
Nemzetközi sikerei mellett örökre beírta magát Pesterzsébet
sporttörténelmének
krónikájába is, hiszen
az egyik legfontosabb
motorja és formálója volt az ESMTK Birkózó Szakosztály újjáélesztésének. A kerületi birkózócsarnokot is
róla neveztük el, hoszszú és termékeny munkássága nyomán sportolók százai
értek el ragyogó eredményeket
és hoztak dicsőséget hazánkra és
Pesterzsébetre.
Kruj Iván legenda volt, emlékét örökre megőrizzük a szívünkben. Az ESMTK, a Magyar Birkózó Szövetség és Pesterzsébet
Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Március 5-én, a magyar kötöttfogású válogatott tagjaként, az ESMTK
Birkózó Szakosztályának junior EB-ezüstérmes versenyzője, Losonczi
Dávid is részt vett a római Matteo Pellicone-emlékversenyen, melyen 14 nemzet képviseltette magát kötöttfogásban.

Dávid a 87 kilogrammosok
között az alsó ágra sorsolt, ami
alapján selejtezni kényszerült
volna, ám az amerikai Patrick
Martinez nem állt ki ellene, így
mérkőzés nélkül győzött.
A második fordulóban ismét
egy amerikai birkózó következett, a már tokiói olimpiai kvótát
szerző Joe Rau volt Dávid ellenfele, akit 10-1 arányban sikerült
felülmúlnia, így bejutott a súlycsoport elődöntőjébe.
Ott az Európa-bajnoki ezüstérmes, vb-ötödik orosz Behan

Szőke Alex megszerezte a címeres mezt
Február 14-én, a tatai olimpiai edzőtáborban rendezték meg az
olimpiai felkészülési versenyt, amely igazi nemzetközi tesztversennyé nőtte ki magát, hiszen a rohamosan közeledő európai olimpiai kvalifikációs torna miatt számtalan ország birkózója látogatott
Magyarországra.
A versenyen öszszesen 18 ország
százötven sportolója vett részt. Az
ESMTK
Birkózó Szakosztályának
versenyzői is küzdöttek a válogatott
mezért. A versenyben
legfőképpen
Szőke Alex volt érdekelt, miután a 97
kilogrammosok között a világbajnok
Kiss Balázzsal és az
U23-as világbajnok
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Szilvássy Erikkel kellett megküzdenie a címeres mezért.
A sors úgy hozta, hogy mindhárman megnyerték első mérkőzésüket, majd Kiss legyőzte
Szilvássyt, eközben Alex magabiztosan verte a junior Európabajnok német Azizsirt.
Alex a döntőbe jutásért tehát
a 38 éves Kiss Balázzsal küzdött
volna meg, ám a BVSC-Zugló
világbajnoka bokasérülés miatt
nem tudott kiállni a mérkőzésre,
ezzel a pesterzsébeti birkózó a fináléba jutott.
Az aranycsatában a grúz származású, immáron olasz színekben
versenyző Európa-bajnokságon
ezüstérmet szerzett, junior-világbajnok Nikoloz Kakelashvilivel
nézett farkasszemet Szőke, ahol
kiélezett csatában, de végül az

Ozdojevvel nézett farkasszemet.
A mérkőzés nem indult kedvezően, Dávid azonban nem adta fel,
küzdött, hajtott tovább, aminek
meg is lett az eredménye, végül
8-5-re győzött.
Bravúr a javából, így már készülhetett is a fináléra, ahova a
másik ágról a junior világ- és Európa-bajnok Takács István jutott
be. A döntő sajnos 4-1-es Takács győzelmet hozott, így Dávid
kénytelen volt beérni az ezüstéremmel.
i.
olasz győzött. Alex így kénytelen volt beérni az előkelő második helyezéssel, ami a válogatott
mezt jelentette számára. Ezzel eldőlt, hogy ő indulhat március közepén az Európai Olimpiai Kvalifikációs versenyen.
Eközben Losonczi Dávid,
Losonczi Ottó és Tösmagi Attila is szőnyegre lépett, négyük közül azonban csak Dávid tudott mérkőzést nyerni, a
nyolcaddöntőben litván ellenfelét technikai tussal múlta felül,
majd a folytatásban kikapott az
olimpiai bronzérmes némettől,
ami a verseny végét jelentette
számára.
Ottó nem bírt az Európa-bajnok némettel az első fordulóban, majd a vigaszágon a lengyeltől is vereséget szenvedett, míg
Tösmagi Attilát a selejtezőben az
Eb-második szerb győzte le.
-k-
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APRÓHIRDETÉS/HIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület
családokat, házaspárokat
keres nevelőszülői
feladatra Budapesten és
maximum 40 km-es
körzetében.
További információ:
06-30/520 50 87 vagy
123beal@gmail.com
FIATAL HÖLGY kötne eltartási, illetve életjáradéki szerződést, vállal
mindenféle házimunkát. 0620/9320983
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
ZÁRSZERELÉS, SÜRGŐS AJTÓNYITÁS a hét minden napján! Kínai biztonsági ajtók, műanyag ajtók, kertkapuk, beltéri ajtók, postaládák.
Számlával, garanciával. Herendi Tamás 0630/489 53 34
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 0620/264 77 52
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 0630/422 17 39
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
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

celánokat, egyéb régiségeket, teljes
hagyatékot. Tel: 06(1)/312 62 94;
0630/941 24 84

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

OKTATÁS
Matematika, német, angol, fizika.
Felzárkóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Házhoz megyek. 0620/973 64 67

Apróhirdetésfelvétel
Hirdetésfelvétel
április 8. 12 óráig
kizárólag e-mail-ben:
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

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

Hirdessen a Pesterzsébet újságban!

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

1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa

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
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes
kiszállással, készpénzért vásárol régi
és új könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat,
képeslapokat, festményeket, por-
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1/1 oldal: 126.500 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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