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Városházi napló
A koronavírus-járvány miatt ismételten elrendelt veszélyhelyzet
nem ad lehetőséget képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására. A döntéshozás hatásköre és joga ebben a különleges jogrendi helyzetben a polgármesteré, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt előírásokra. Szabados Ákos polgármester – a tavaszi veszélyhelyzeti eljárással egyezően – a döntések meghozatala előtt kikérte a frakcióvezetők és a frakción kívüli képviselők véleményét. Az ilyen formán megvalósuló széleskörű egyeztetést követően többek között
az alábbi döntések születtek az elmúlt időszakban.
Április 1-jén több szervezet,
illetve intézmény 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját is jóváhagyta Szabados Ákos,
így többek között a Keresztény
Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítványét, a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványét, a Csili Művelődési Központét, valamint a Pesterzsébeti Múzeumét. Ez utóbbi két
kulturális intézmény 2021. évi
munkatervét is elfogadta.
***
Kitüntető címekről is született döntés, a polgármester elfogadta a Magyar Sport Napja,
a Rendőrség napja, valamint a
Tűzoltók napja alkalmából elismerésre terjesztettek listáit.
***
Szabados Ákos elfogadta az
önkormányzat Lakásgazdálkodási Koncepciója 2021-2025
című dokumentumot. Az eb-

ben meghatározott rövid távú
(2022. december 31-éig megvalósítandó) célok közé tartozik többek között a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú
ingatlanok felmérése, a hasznosítás módjának meghatározása,
valamint a bérlakásépítésre alkalmas, nem hasznosított ingatlanok kijelölése és elkülönítése
hosszú távú bérlakásépítésre.
Emellett az önkormányzat
tervezi a lakáscsere rendeleti feltételeinek felülvizsgálatát, aktualizálását, a lakáscsere lehetőségének rugalmasabbá tételét, valamint szociális és piaci
bérlakáspályázaton való részvétel
esetén az önkormányzati bérlők
előnyben részesítésére vonatkozó
lehetőségek kidolgozását.
Fontos célkitűzés a lakásállományon belül a szükséglakások, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások számá-

Jó hír Pesterzsébetnek
Pesterzsébet az Egészséges Budapest Program részeként 2021-ben
250 millió forint kormányzati támogatásban részesül, megnyitva ezzel
a lehetőséget a kerületi háziorvosi rendelők korszerűsítése előtt.
Az öt éven át tartó egészségügyi fejlesztés évi 10 milliárd, összesen
50 milliárd központi költségvetési támogatást jelent Budapest számára.
s.z.

nak csökkentése, valamint a
bérlakásépítési projekt megvalósítása érdekében külső, pályázati források felkutatása.
Az önkormányzat 2022 végéig növelni kívánja a piaci alapú
bérlakások arányát, felülvizsgálja
a szociális bérlakások bérlői által
fizetendő lakbérsávokat, továbbá kidolgozza a védett lakások
hasznosítása érdekében a vonatkozó eljárási szabályokat.
***

ken a legnagyobb épületmagasság 9 méter, az előkert 3 méteres
lehet, valamint ugyanitt a beépítés kizárólag igazodó, oldalhatáron álló, vagy ikres lehet.
***
A polgármester – egyeztetve
a bizottságok elnökeivel, a frakcióvezetőkkel, valamint a frakción kívüli képviselőkkel – úgy
döntött, hogy a Pesterzsébeten
működő piacok bérleti és használati díjait az inflációval egye-

A polgármester – egyeztetve a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökével – úgy döntött, hogy a Zilah
utca – Attila utca csomópontnál lévő szelektív szigetet jelenlegi helyén megtartja.
***
Szabados Ákos támogatta
a Határ út – Mártírok útja –
Balassa utca – Köteles utca által határolt területre, a Dunaparti sétány területére, a Barca
köz területére a Kerületi Építési
Szabályzat módosítására készült
tervdokumentáció végső szakmai véleményezésre küldését.
Ezek szerint a kerületben minimum 35 négyzetméter területű
lakásokat lehet építeni, a Határ
út menti teleksor telkein minden teljes 70 négyzetméternyi
telekterület után egy lakás helyezhető el. A Határ úttal párhuzamos utcákban lévő telke-

ző mértékben, 3,3 százalékkal
emeli, azonban azokat a veszélyhelyzet megszűnéséig nem
érvényesíti.
***
Lakossági sütőolaj gyűjtőpontokat kíván létrehozni az önkormányzat. Ennek érdekében a
polgármesteri hivatal megvizsgálja, mely intézményekben, illetve ingatlanon lehet gyűjtőpontot kialakítani, majd egyeztet a szolgáltatást végző céggel.
***
Az önkormányzat kezdeményezi a buszokat üzemeltető
Budapesi Közlekedési Központnál, hogy a 99, 123 és 123A jelű
autóbuszok „Temesvár utca” és
„Mártírok útja” nevű megállója
a „Kruj Iván Sportcsarnok” nevet viselje, ilyen módon is tisztelegve a közelmúltban elhunyt
birkózólegenda emléke előtt.
Sz. A.
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Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
a vírusjárvány idején telefonos fogadóórát tart.
Rendje: az előzetes bejelentkezőket képviselő úr a fogadóóra idején visszahívja.
Előzetes bejelentkezést a
06 1 211 3307-es telefonszámon várunk.
A telefonos fogadóóra
2021. május 6-án 17 órakor kezdődik.
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utasvárót, ezek nagy része már
kikerült, csupán néhány váró kihelyezése várat magára.
A legforgalmasabb Pesterzsébet-Városközpont megállókba 2-2 várót helyeztek ki. A Topánka és Baross sarkon lévő
buszmegállóban korábban, még
a zöldfelület-rekonstrukció során kihelyezett, oldalfal nélküli
váró átkerült az Előd utcai villamos végállomáshoz, helyére szintén 2, oldalfallal rendelkező váró
került, remélhetőleg az utazók
megelégedésére.
Az új várók létrehozásának
költségei az üzemeltetőt terhelték.
Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében szintén a cég feladata a várók havonkénti tisztítása, amely magába foglalja az engedély nélkül kihelyezett reklámok

A Pesterzsébeten lévő összes
buszvárót az üzemeltető cég – az
önkormányzattal kötött szerződésének megfelelően – 2020-ban
kicserélte, két helyen pedig, Budapesten egyedülálló módon – a
dél-pesti kórház előtt és a Helsinki úton, a Boráros tér irányában – úgynevezett zöld várót alakított ki.
A zöldvárók növényei természetesen gondozást igényelnek.
A kórház előtti megálló növényeinek öntözését, metszését az
intézmény vállalta fel, a Helsinki úton lévőkről a Szociális Foglalkoztató gondoskodik.
A már korábban meglévő 31
kerületi utasvárón felül – lakossági igények és forgalmi felmérések alapján – további 20 új
helyszínen alakít ki a cég fedett

vagy feliratok, valamint egyéb
szennyeződések (például graffiti)
eltávolítását, továbbá a várók tetejének igény szerinti, de legalább
3 havonkénti takarítását.
Az üzemeltetés keretein belül
szintén a cég végzi a várók üvegeinek cseréjét, az ülőkék cseréjét, felújítását, pótlását, valamint
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Budapesten egyedülállóak a zöld buszváróink
a reklámvitrinek világításának
karbantartását.
Amit ehhez kapcsolódóan érdemes tudni, a buszmegállók takarítása nem a várókat üzemeltető cég és nem Pesterzsébet Önkormányzata feladata, hanem a
Budapesti Közlekedési Központé.
y.a.

Hol lesznek új gyalogátkelők Pesterzsébeten?
Kerületünkben az új, a biztonságos átkelést segítő gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatban Pesterzsébet lakói rendszeresen
megkeresik a képviselőket, illetve időnként közvetlenül az önkormányzatot. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk az elmúlt időszakban megvizsgált helyszínekről, illetve a zebrák kialakításáról
határozó Budapest Közút Zrt. döntéseiről.

A Fővárosi Közgyűlés tavaly
döntött a 2020-23-as évekre vonatkozó, forgalomtechnikai intézkedéseket tartalmazó 1 milliárd forintos keretösszegű csomagról. Budapest kerületeiből
összesen mintegy 650 beavatkozási igény érkezett a fővároshoz,
amelyeket a Budapest Közút Zrt.
és a Budapesti Közlekedési Köz-
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Épül a gyalogátkelő a Határ út és a Baross utca sarkán
pont szakmai szempontok szerint értékelt. A források szűkössége azonban csak a beérkezett
javaslatok körülbelül tizedének
megvalósítását teszi lehetővé.
Ugyanakkor a Fővárosi Közgyűlés által korábban elfogadott projektek közül számos helyszínen a
kivitelezések 2020 és 2022 között valósulnak meg, több eset-

ben pedig más beruházás keretében tervezik a forgalomtechnikai
beavatkozások megvalósulását.
A fővárosi csomagból három
pesterzsébeti helyszínen várható 2023-ig új gyalogátkelőhely
létesítése, mégpedig a Vágóhíd
és a Bolyai János utca, a Nagysándor József és a Nyáry Pál utca
kereszteződésében, valamint a
Török Flóris utcában a Mátyás
utcánál.
Ezeken kívül a Fővárosi Önkormányzat által korábban elindított csomagból, vagy más projektből új gyalogátkelő épül Kossuth Lajos és a Kende Kanuth
utca sarkán, a Kossuth Lajos utcában a Tátra térnél, a Mártírok
útján a Szigligeti utcánál, valamint a Baross utca és Határ út
kereszteződésénél.
A tényleges munkák ez utóbbi helyszínen már el is kezdődtek, és a tervek szerint április végéig befejeződnek. A Baross utca
és Határ úti csomópontnál a biztonságosabb gyalogos átkelés érdekében átépítik a meglévő középszigetet, és közvilágítást is kialakítanak. A zebrákhoz taktilis
elemeket építenek be, segítve a

vakok és gyengénlátók biztonságos átkelését.
A Budapest Közút Zrt.-nek
javasolt további helyszínek közül
a Lajtha László és az Ónodi utca
kereszteződésében a Forgalomtechnikai Igazgatóság nem tartja indokoltnak gyalogátkelőhely
létesítését.
Az Eperjes utca – Wesselényi
utca kereszteződésében a gyalogátkelő kialakítását indokoltnak
tartják, azonban ennek megvalósítására – mivel egy átkelő létesítése nem csupán a zebra felfestéséből áll – a jelenleg rendelkezésre álló források nem biztosítanak
lehetőséget. A Budapest Közút a
helyszínt a megvalósításra váró
feladatok között számon tartja, a
beruházási források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor a megvalósításra.
Ugyanezt a választ kapta az
önkormányzat a Mártírok útja
és a Magyar utca, a Vécsey utca
és a Nagysándor József utca, valamint az Ábrahám Géza utca és
a Vörösmarty utca sarkán létesítendő gyalogátkelők létrehozásával kapcsolatban.
s.
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Felújítják a Kiskosutit
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, egyirányú autóbusz- és közúti forgalom fenntartása mellett. A

Pesterzsébet Városközpont felől
érkező 23-as és a 223M autóbuszok Pesterzsébet Ady Endre tér,
illetve a Szentlőrinci úti lakóte-

lep felé nem érintik a Tátra téri
megállót. A Tátra tér a Szent Erzsébet tér megállótól gyalogosan,
vagy a 66-os, a 66B és a 148-as
autóbuszokra
átszállva érhető el.
A 66-os, a 66B,
a 148-as, a 923-as
és a 966-os buszok
Határ út M, Kőbánya-Kispest M, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs felé hoszszabb útvonalon,
a Nagysándor József utcán érintésével közlekednek, és
nem érintik a Tátra téri megállót, viszont megállnak a
Kossuth Lajos utcánál az 51-es és
52-es villamosok megállójában.
A Pesterzsébet Városközpont irányába közlekedő buszok

Elhunyt Juhász Zoltán
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a Kossuth Lajos utcán keresztül
járnak, azonban a megállóhelyeket ideiglenesen áthelyezik. Az
utazás megtervezéséhez továbbra is érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni.
A beruházás várhatóan június 20-áig tart, a munkák ideje alatt az önkormányzat a la-

kosság 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.
s.z.

Kedves SZJA 1%-ot felajánlók!
Segítőkész felajánlásukat köszönettel fogadja:
Pesterzsébet Közbiztonságért Közalapítványa
Adószám: 18255171–1–43
(A befolyt pénzt a kerület közbiztonságára fordítjuk)
Tisztelettel: PKK Kuratóriuma
JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!
2009-es nyugdíjba vonulása után belépett a Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezetébe.
Még ugyanebben az évben a
tagok megválasztották főbizalminak, azóta segített a mindenkori
elnöknek szervezni a nyugdíjasok
életét. Idejét nem kímélve szervezte és kísérte a csoportokat ki-
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rándulni, múzeumba, a parlamenti látogatásokra, vagy rendezte a
különböző szakszervezeti rendezvényeket a Csiliben. Kedves, udvarias volt mindenkivel, mindenkinek segített, akiknek tudott.
Az idei évre is nagy tervei voltak, de sajnos a Covid-19 meghiúsította, 73 éves korában elhunyt.

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
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Szeptember végére elkészül a Duna sétány
nyon összesen 129 fát mértek fel
a szakértők, melyekből csupán négyet kell kivágni: egyet a Vakvarjú Csónakház előtt az egészségi állapota miatt, három kisebbet pedig a gyógyfürdő előtt. Ez utóbbiak
tájidegen fajták, melyek az építés
szempontjából is rossz helyen vannak. Természetesen a kivágandó
fákat a törzsátmérőjüknek megfelelően pótolni fogják a beruházás során, így a megmaradó 125 fa
mellé 38 új, a Duna-parti környezetbe illő fa kerül kiültetésre.

FOTÓ: BUDAPEST DIALOG

A munkaterület átadása előtti utolsó egyeztetés március végén
Április elején elkezdődtek a
Duna sétány kivitelezési munkálatai. A szeptember végéig tartó
felújítás ideje alatt a sétány nagy
részét lezárják, így sem a Vizes
játszótér, sem a gyógyfürdő előtti partszakasz nem lesz nyitva. A
parton található éttermek és csónakházak kisebb-nagyobb korlátozásokkal ugyan, de folyamatosan működhetnek.

Előzmények
Pesterzsébet Önkormányzata a lakossági igényeket figyelembe véve átdolgozta és véglegesítette a sétány kialakításának terveit, majd 2020-ban kiírta a közbeszerzést, amely azonban eredménytelenül zárult, ugyanis a beérkezett árajánlatok túl magasnak bizonyultak. A beruházás területét leszűkítve és a költségvetést megemelve végül sikerült kivitelezőt találni, és így végre idén
április elején elkezdődhetett az
építkezés.

A 2019 júniusi közösségi tervezési találkozón bemutatott tervek módosításának két fő oka
volt, egyrészt az ott megfogalmazott lakossági javaslatok, másrészt pedig a költségcsökkentés.

Terv és módosítások
A Gubacsi hídtól a közösségi
kert vonaláig egybefüggő sétányt
alakítanak ki. Az ennél délebbre
fekvő terület bevonására a költségcsökkentés miatt nem kerülhetett sor ebben az ütemben. A
terület a jelenleginél könnyebben lesz megközelíthető, ugyanis
a jódos-sós gyógyfürdő és a Duna
Garden Hotel között egy új sétánylejáratot építenek, amin keresztül közvetlenül le lehet majd
jutni a Duna-partra.
Az itt élők kérésére a sétány
vonalvezetését úgy terveztette át
az önkormányzat, hogy – ívesebb
formák alkalmazásával – a meglévő faállomány a lehető legteljesebben megmaradhasson. A sétá-

Kialakítás
A sétány fő burkolata a Vakvarjú Csónakház mellett lévő
térkővel megegyező lesz, a kis közösségi terek, „teresedések” pedig

Ezek részben cölöpökön álló
„vízi állások”, részben a Dunán
lebegő „úszóművek”.

Vízi sportok
A Duna sétány természetesen
a már meglévő, vízi sportlétesítményeknek és azok használóinak
is otthona marad. Mivel a felújítás után biztosan sokkal nagyobb
forgalom várható majd a parton,
a vízre szállóknak és a sétálóknak
fokozott figyelmet kell fordítaniuk egymásra. A tervezők éppen
ezért úgy alakították ki a csónakházak előtti tereket, hogy az egymást keresztező forgalmak a lehető legkevésbé zavarják egymást.
s.z
(forrás: Budapest Dialog)

Mint ismeretes, Pesterzsébet Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatának támogatásával újítja meg
és nyitja egybe a jelenleg szétszabdalt, helyenként elhanyagolt
Duna-parti területeket a Gubacsi hídtól a Vizes játszótérig. Létrejön a Duna sétány, amely kulturált, esztétikus környezetben kínál majd víz- és természetközeli élményt minden ide látogató számára. A közösségi terekkel, pihenőrészekkel, látványos stégekkel
bővülő sétányhoz az eddigieknél könnyebb lesz lesétálni, hiszen a
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő és a Duna Garden
Hotel és Étterem közötti részen új lejárat is nyílik majd a partra.
jellemzően faburkolatot kapnak.
A kialakításhoz illeszkedik az utcabútorok – padok, asztalok stb.
– formaválasztása is. A sétány
belépési pontjaira kerékpártárolók kerülnek, azzal együtt, hogy
a sétány alapvetően a gyalogosokat szolgálja ki.
A Vizes játszótérre felújításuk
után visszakerülnek a már meglévő eszközök, néhány új játszószerrel kiegészülve. Egy másik
projekt keretén belül fedett kültéri fitneszparkot alakítanak ki a
játszótér közelében.

Stégek
FOTÓ: BUDAPEST DIALOG

A beruházás egyik leglátványosabb elemei a stégek lesznek.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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ÓVODAI FELVÉTEL A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
Nkt. 72. § (2) bekezdése értelmében a szülő gyermeke adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz ebben az évben 2021. szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő óvodaköteles gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. Az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is
teljesíthető.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a
gyermekek felvétele folyamatos.
Mit kell tudni az óvodai felvételről?
Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, illetve beszerezhető az önkormányzati fenntartású óvodákban.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben
közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők
megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság
e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A beiratkozás időpontja: 2021. április 26-30.
Az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) EMMI
határozata értelmében az óvodába -előzetes időpontegyeztetést követően- személyesen, illetve elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre.
Elektronikus úton történő beiratkozásnál a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?
• óvodai felvétel iránti kérelem
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, vagy anyakönyvi kivonatot,
• a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
Mi minősül életvitelszerű ott lakásnak?
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
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Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell, hogy az alábbi feltételekkel rendelkezik:
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a szülőket 2021. május 30. napjáig értesíti. A szülő - amennyiben azt az
óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke
óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése
minden esetben írásban, határozati formában történik.
Jogorvoslat az óvodai döntés ellen
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat az óvodavezetőnél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú
döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre való hivatkozással benyújtott kérelem esetén. A szülő a fenntartó döntésének a
bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon
belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) integrált nevelése
Az integrált nevelést vállaló óvodák a hatályos alapító okiratukban felsorolt fogyatékossági típussal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadják a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslata alapján. Az SNI-s gyermekeket fogadó óvodák jegyzéke a
www.pesterzsebet.hu oldalon található.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
(Nkt. 8. § (2) bekezdése).
A felmentést engedélyező szerv 2020. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (A XX. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztálya).
Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, úgy a szülők kötelesek arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április
30.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, a köznevelési intézmény értesítése mellett. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, és postai úton
megküldeni.
Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja:
2021. szeptember 1.
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt
nyert gyermekek átvétele is. Az óvodák nyári zárva tartásának idejéről az érdeklődők az önkormányzat, valamint az óvodák honlapjairól
tájékozódhatnak.

GYÁSZ

Szabadtéri kiállítás a Don-kanyarban harcoló katonák emlékére

– Múltunk minden részlete
a közös történelmünk egy szelete. Fontos, hogy ezeket felemlegessük és ismerjük. Ez a kiállítás nem akar magyarázni, nem
akar értékelni. Bemutat, elmondja, hogy mi és hogyan volt
annak idején a Don-kanyarban azon a bizonyos januári na-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Április 9-én nyílt kiállítás a sétáló utcában a Don-kanyarban elesett magyar áldozatok, megsebesültek, fogságba esettek emlékére. A szabadtéri tárlat a hónap végéig látható.

pon, amikor megtörtént a tragédia – mondta megnyitó beszédében Dr. Hiller István. Az országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke így folytatta: – Azért tartom fontosnak,
hogy ezt bemutassuk itt, Pesterzsébeten is, 2021 tavaszán, mert
az emlékezet jó iránytű ahhoz,

hogy hogyan alakítsuk a sorsunkat. Akkor, amikor a megszokott életünktől eltérő módon
kell élnünk, amikor még
nem tarthatunk összejöveteleket, akkor itt az utcán,
a mi Kosutinkban mégiscsak tekintsük ezt egyfajta nyitánynak. Mindenkit
arra kérek, hogy tartsa be
a távolságot, de azért álljon meg egy pillanatra, nézze meg a tablókat, nézze a
múltat. Őszintén remélem,
hogy ez a kvázi első tavaszi
kulturális esemény meghozza azt az egyéni szabadságot,
amire már annyira vágyunk.
– Tisztelet azoknak, akik
gondoltak a magyar múltra,
és azoknak, akik ezt megszervezték. Történészként
és Pesterzsébet országgyűlési képviselőjeként őszintén
ajánlom figyelmükbe a kiállítást – fogalmazott Dr. Hiller István.
– Egy pici lépést teszünk a közös programok irányába ezzel a
rendezvénnyel, megszólítva a kerület valamennyi lakóját. A kiállítás egy rendkívül nehéz időszakot elevenít meg a magyar hadtörténet fejezetei közül, megje-

lenítve a Don-kanyarban vívott
harcok szomorú pillanatait.
Ha idejük engedi, használják
ki a lehetőséget és látogassanak
el Pesterzsébet főutcájára, ahol a
járványügyi szabályok maximális betartása mellett is meg tudják tekinteni a szabadtéri tárlatot. Bízom benne, hogy az a közös összefogás, amivel a mostani
nehéz helyzetet kezeljük, hamarosan meghozza majd a sikerét,
és egyre több közös programban
lehet részünk – mondta Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere.
A kiállítás a Jobbik szervezésében jött létre, a molinók megalkotásában Baucsek Rajmund
hadtörténész és Bernolák Béla
fotográfus működött közre.
A vándorkiállítás Újpestről
indult az év elején, az ottani önkormányzat támogatásával állították fel legelőször a IV. kerületben. Ezután a XVIII. kerületbe került, majd onnan Pesterzsébetre.
– Célunk az volt, hogy ne
ideológiák mentén, hanem objektíven mutassuk be az akkori eseményeket – mondta Juhák
Tamás.
sz.a.

2021. március 31-én, életének 68. évében visszatért a
mennyei Atyához Veress Gábor
nyugalmazott református lelkipásztor, aki 27 éven át szolgált a
Klapka téri gyülekezetben.
Tavaly nyáron vonult viszsza, 44 év szolgálati idő után.
Erdélyben a Kolozsvári Protestáns Teológia, a Marosvásárhely
I. Vártemplomi segédlelkészség,
Mezőzáh, Mezőbergenye, majd
az észak-magyarországi Szin voltak mérföldkövei, ahol a templomi szolgálat, a pásztoráció, a
misszió együtt járt templomok
(műemlékek), parókiák felújításával, több gyülekezetben
reprivatizácós intézésekkel, Baráti kör és Galyasági Településszövetség vezetésével, jósvamenti
faluturizmus elindításával.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Elhunyt Veress Gábor lelkipásztor

Miután 1993 őszén Pesterzsébetre került, a gyülekezet
aktív, élő, összetartó közösséggé kovácsolta. Számos hitéleti-kulturális rendezvényt szer-

vezett a templomban. Az ő idejében – és az ő közbenjárásának is köszönhetően – épülhetett meg a 8 évtizedig álmodott
Szeghalmy templom, és vette

át a református egyház a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát.
A Pesterzsébet újság november 5-ei számában megjelent interjújában így nyilatkozott viszszavonulása utáni terveiről: „A
hangulatos, Klapka téri parókiából való elköltözésünkkel reméljük, hogy belvárosi lakásunk
nyugodtabb életvitelünk helye
lesz. Most még szerelvényező lakásberendezőként szeretnénk
„sikeresek lenni”, hogy jó közérzetünk legyen egy kellemes, zsúfoltságmentes környezetben. De
hívogatón nagyon integetnek
már ismét felénk az erdélyi hegyek, az erdők-mezők, és egy kis
verandás faház. Csak adjon Jézusunk békét és egészséget…”
Isten nyugosztalja!
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Lakossággal együttműködő közterület-felügyelet
A lakosság visszajelzések szerint a Rendvédelmi Osztály kezdeményezései, tevékenysége kiváltotta a lakosság megelégedettségét, és
a „klasszikus közterület-felügyelet” helyett újfajta, a lakosságot támogató, a lakossággal adott esetben partnerként együttműködő, a
jogellenes magatartások ellen közös erővel fellépő közterület-felügyeletet létrehozni, melynek hatékonyságát az eredményeik is
igazolják – derül ki az osztály 2020. évi beszámolójából.

A szervezet
A Rendvédelmi Osztály létszáma 2020-ban 10 fővel nőtt,
jelenleg 30 főből áll, akik közül
huszonketten közterület-felügyelőként, négyen pedig segédfelügyelőként tevékenykednek.
A létszámemelésnek köszönhetően tavaly megalakulhatott
a speciális járőrszolgálati és térfigyelős csoport, amelynek feladata a térfigyelő kamerarend-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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szer folyamatos figyelése, működtetése mellett a beérkező lakossági bejelentések kezelése, azok kivizsgálása, a bejelentők visszatájékoztatása. A szervezeti átalakítással nagyban sikerült növelni a
lakossági bejelentésekre történő
reagálás hatékonyságát.

Új feladatok
A koronavírus-járvány számos többletfeladatot rótt a
Rendvédelmi Osztály valamenynyi dolgozójára. Az első hullám idején a közterület-felügyelői járőrszolgálatok ellátása során prioritást élveztek a lakosság megóvása, tájékoztatása, tá-
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mogatása érdekében végzett tevékenységek, így többek között
információs plakátok kihelyezése, az önkormányzat által beszerzett maszkok és egyéb védőeszközök szállítása, osztása. A második hullám idején a magatartási szabályok betartatása volt a
legfontosabb feladat. A járőrök
szolgálataik során igyekeztek gátat szabni a nagyobb csoportosulásoknak, illetve betartatni a kijárási tilalomra vonatkozó szabá-

lyokat. A járőrszolgálat folyamatosan jelen volt a Tátra téri piacon, valamint a főbb, a lakosság
által gyakran látogatott közterületeken. Az osztály munkatársai
segítséget nyújtottak az egészségügyi intézményeknek a közbiztonság fenntartása érdekében,
heti két alkalommal pedig közös ellenőrzési akciókat szerveztek a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság kollégáival együttműködve.

Kamerák
A korábbi bővítések eredményeként az osztály által üzemeltetett mobil térfigyelő kamerarend-

szer ma már 21 kamerával működik, melyek bármikor áthelyezhetők a kerület különböző – bűncselekmények és szabálysértések
által frekventált – helyszíneire.
A rendszer működtetéséhez az osztályon belül úgynevezett kamera szobát alakítottak ki,
amely nagymértékben megkönynyíti a kamerák figyelését, a felvételek mentését.
A beszámolóból kiderül, hogy
a kamerarendszer működésének
köszönhetően a megfigyelt területeken jelentősen csökkent, néhol teljesen megszűnt az illegális
hulladékelhelyezés.

Lakossági bejelentések
A Rendvédelmi Osztály ügyeleti szolgálatához 2020-ben is folyamatosan érkeztek lakossági
bejelentések személyes, telefonos és e-mailes megkeresés formájában.
A bejelentések hatékony fogadása és a lakossági igények teljes kiszolgálása érdekében – figyelembe véve a képviselő-testület ajánlását – a 289-2508-as
városi vonal mellett a 0620/255
58 42-es mobil telefonszámon is
várják a lakosság bejelentéseit.
A munkaidő letelte után a mobiltelefont a járőrszolgálat kezeli, amelyre a vezetékes szám hívásait is átirányítják, így az osztály mindkét vonalon, a hivatali munkaidő letelte után is, éjjel-nappal Pesterzsébet lakossága
rendelkezésére áll.
A közterület-felügyelők a beérkező összes lakossági bejelentést kivizsgálják, helyszíni
ellenőrzést tartanak. Ha a hatáskörükbe tartozó jogsértést tapasztalnak, megteszik a szükséges intézkedéseket, alkalmazzák

a jogszabályok által megengedett
szankciókat. Ha pedig olyan bejelentéssel találkoznak, amelyre
nincs intézkedési jogosultságuk,
az intézkedésről jelentést készítenek, melyet haladéktalanul továbbítanak a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

Intézkedések
Köztisztasági
szabálysértés
megsértése miatt tavaly összesen 255 intézkedést foganatosítottak a közterület-felügyelők.
201 alkalommal éltek a legsúlyosabb szankcióval, azaz tettek szabálysértési feljelentést, 54 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki, összesen 1 millió 375 ezer
forint értékben.
Közlekedési szabályok megsértése, megszegése miatt összesen 97 esetben intézkedtek; 73
alkalommal tettek szabálysértési
feljelentést, vagy vettek fel jegyzőkönyvet, valamint 24 esetben
helyszíni bírságot szabtak ki, öszszesen 330 ezer forint értékben.
2020-ban 640 üzemképtelen
gépjárművet térképeztek fel a
járőrök. A tulajdonosok, üzemben tartók kiértesítése után 118
jármű elszállíttatásáról kellett
gondoskodniuk.
Az ingatlan előtti terület tisztántartása,
gyommentesítése,
síkosságmentesítése, az ingatlanon belüli terület tisztántartása, valamint a beépítetlen telekingatlan tisztántartása, gyommentesítése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének feladata.
Ennek elmulasztása miatt a közterület-felügyelők tavaly 54 alkalommal vettek fel jegyzőkönyvet,
és kezdeményezték közigazgatási
hatósági eljárás megindítását.
Sz. A.

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!

HELYI ÉRTÉK

A mi Kosutink

– A Kosuti szép példája annak, hogy a panelházakkal beépített teret hogyan lehet szellemmel nemesíteni – fogalmaz
Nagy Izabella. Ilyen szempontból
egyetlen szomszédos kerületnek
sincs annyi értékkel felruházott
főutcája, olyan szakrális központja, mint Pesterzsébetnek.
– Induljunk sétánkra a
Duna irányából, és lépjünk be a
székelykapun, melyen „Áldás a
bemenőnek, béke a kijövőnek”

felirat áll. Hála a bölönieknek
és a székelykeresztúriaknak, akik
megfaragták és nekünk ajándékozták ezt a csodát.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Van, aki naponta átsiet rajta, van, aki hétvégenként korzózik a
sétáló utcában, vagy ahogy a tösgyökeres erzsébetiek hívják, a
Kosutiban. Egy biztos: csak kevesen teszik meg, hogy amikor a
Kossuth Lajos utcán végigsétálnak, a székelykaputól egészen a
Szent Erzsébet térig, figyelnek minden egyes látványosságra. Pedig, amint arra kedves Olvasónk, Nagy Izabella felhívta a figyelmet, akad belőlük bőven, ráadásul nemcsak a szépségek sora, hanem szellemi út és évtizedek alatt felállított útmutató.
A székelykapu, mely a „bent”et és a „kint”-et választja el, rajta ősi szimbólumaink fába faragva. A tetején lévő galambdúc nekünk üzen, hogy nemcsak földi
emberek, hanem szellemi lények
is volnánk.
Az utca túlsó oldalán szintén Erdélyből érkezett faragott
kopjafák sorakoznak, mindegyik
egy-egy elszakított országrészt
megidézve, de karéjukban mégis egyesítve azt. Középen lobog

a magyar zászló, hiszen a magyar
népnek utolsó ősnépként Európában még önálló országa van,
saját nyelvét beszéli és saját pén-

zével fizet, Rákóczi fejedelem és
Szent István képével – hívja fel a
figyelmet, majd így folytatja:
– Az utca első szakaszán csak
egyetlen panelek közé ékelt villaépület állítja meg figyelő tekintetünket.
***
– Miután végigsétáltunk a két
panel sorház között, szemet gyönyörködtető látványt nyújt a szecessziós városháza, amely önma-

szívjuk az illatukat, nyáron az árnyas fák alatt vagy télen a díszvilágítás fényében, akkor szívünkben hála is gyúlhat a mai békés
életünkre tekintve. Egyszerű a
képlet: minél több a hála, annál
több jó érkezik hozzánk – fogalmaz Nagy Izabella.
***
– Továbbsétálva az Erzsébet
Áruházhoz érkezünk, ami ugyan
nem kerületünk dísze, azért ezt

gában is fenséges, ráadásul négy
fontos és szép alkotás karéjozza.
Nagy Győry István köztiszteletnek örvendő főjegyző és polgármester-helyettes méltán kapott itt szobrot a róla elnevezett utcában. Ezt az utcát még életében nevezték el
róla, és utána még harminc
évig sétálgatott rajta. Petőfi Sándor és Kossuth Lajos
szobra „karnyújtásnyira” áll
egymástól, és ez jó, hiszen
kor- és harcostársak voltak.
A Városháza másik oldalára tekintve Pesterzsébet névadójának, Erzsébet királynénak, Sisinek gyönyörű szobrát láthatjuk – sorolja a nevezetességeket.
***
– Ha a szökőkút mellett
egy időre megpihenünk, csodálhatjuk mindezt egybe és
külön-külön. Itt üldögélve
fülünk is kaphat egy-egy simogatást harangjáték és gyerekzsivaj
formájában.
Ha tavasszal a díszfák virágzó
karéjában gyönyörködünk, és be-

ellensúlyozva itt is teremtettek
valami felemelőt. Az áruház tövében két virágágyás, egyikben
tavasszal virágok nyílnak, a másikban a kerület címere látha-

tó. Ezek látványából feltétlenül
merítkezzünk – ajánlja.
(Képzeletbeli sétánk következő lapszámunkban folytatódik.)
n.d.
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Összművész a virtuális kiállítótérben
Drozsnyik István nem a klasszikus képzőművész utat járta be, amennyiben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen diplomázott, nem pedig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (ma egyetem). Igaz, nem
is klasszikus képzőművész, lévén költőként, forgatókönyvíróként, filmrendezőként egyaránt alkot. A Gaál Imre Galéria Élet-mű-részek című online kiállítása a
mester plasztikái (szobrok, érmek) és grafikái közül válogat.
– Amikor dolgozni kezdek, mert muszáj,
mert úgy érzem, beleőrülök, mert felspannolt
lelkem és idegrendszerem húrjai pattanásig
feszülnek, érzem, lépésenként távozik belőlem a bánat, és a fájdalmakkal bélelt keserűség. Lassan elcsendesül (elfogy) körülöttem
a világ, és feloldódik a festékben. Könnyeim
átszivárognak a hófehérbe öltözött lapra, fekete, színes vonalakkal (foltokkal) átfestem
fehér ruháját – táncba kezdek a kavargó színekkel, fehér lelkem orgazmusai életre kelnek a lapon, és mire a végére érek, mindig
meghalok, a kép él helyettem – vallja a Miskolcon élő művész, aki a fővároson kívüli létről így beszélt:

– Vidéken a képzőművész csak a seregszemléken tud jelet adni magáról, de
hát egy-két kép alapján nem lehet valakit megítélni. Ezért aztán egyéni kiállítás kell, minél több, ahol sok-sok képpel szerepelsz, és a néző megállapíthatja a
művekről, hogy tetszenek-e. Én nem panaszkodhatom, mert nyüzsgő típus vagyok, nem várom a sült galambot. Mindenért tenni kell kőkeményen, mert ha
nem, akkor nem lesz semmi, elfelejtenek. Ez még javában megtörténhet akkor
is, amikor még élsz. Vagyis mindig résen
kell lenni, mindig ugrani kell, és ott kell
lenni, ahol csak ott lehetsz, mert különben azt sem tudják, hogy ki vagy.
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató idén tavasszal szerette volna megrendezni Drozsnyik István kiállítását a
Gaál Imre Galéria földszinti termeiben.
– Nagy lélegzetű tárlatra gondoltunk több, mint száz alkotással, ahol e
sokoldalú művész több műfajban – térben és síkban, plasztikában és grafikai munkákban – egyaránt bemutatkozhat. Sajnos a
járvány meghiúsította elképzelésünket, így
csak egy online anyagot sikerült közread-

Dél-Pest rockbandája
A hetvenes évek vége a klasszikus rockzene alkonyát hozta. Számunkra, itt, az egykori szovjet-blokkban, ma is felfoghatatlan, de
az angol fiatalok ráuntak, hogy hétvégente állandóan a Pink Floyd,
a Genesis, a Queen, vagy a Led Zeppelin koncertjeire járjanak. Így
aztán megszületett a punk, meg az újhullám. Éppen ebben az átmeneti időszakban léphetett az Ifipark színpadára a HIT együttes,
amely évek óta rendszeres fellépője a Csilinek. Legközelebb május
7-én adnak koncertet itt, Pesterzsébeten.
A Budai Ifjúsági Parkban koncertezni egyenlő volt a befutással.
Legalábbis fellépés szintjén, mert
nem járt együtt automatikusan
rádió- vagy lemezfelvétellel.
A HIT mázlistának tekinthető abból a szempontból, hogy az
ifiparki tehetségkutatón elért sikerük jutalmaként, az ott rögzített, A vén csavargó halála című,
azóta rockhimnusszá nemesedett
dalukat a hanglemezgyár kiadta kislemezen. A korong elsöprő
sikert aratott, be is ígérték nekik
a nagylemezt. Ám ekkorra elérte
hazánkat is a rockzene alkonya.
A lemezgyár okosai mindenkitől újhullámos muzsikát rendeltek. A HIT ellenben rockzenekar
volt, keményrock zenekar. Meg-
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jelentethettek egy újabb kislemezt, de annyi.
Mit volt mit tenni, engedtek a nyomásnak, és aranytorkú énekesüket, Babári Józsefet

nunk. De nem mondtunk le a valódi kiállításról sem, bízunk benne, hogy 2023-ban
már sikerül megvalósítani idei elképzeléseinket – így a múzeumigazgató.
dia

– ma már Mr. Basaryként ismerjük – lecserélték Bodnár Attilára. Kijött hát a nagylemez, egy
pop album. A stílusváltás azonban szétzilálta a csapatot, amelyik 1986-ban feloszlott.
Külföldre távoztak, vendéglátózni, komoly űrt hagyva maguk
mögött a dél-pesti rockéletben.
Ugyanis míg a Kugli Észak-Pest
király bandája volt, addig a HIT
Dél-Pesté. (A közös bennük,
hogy Vikidál Gyulát hívták énekesnek, míg a HIT-tel egy próbányi lett az együttműködés, a Kuglival több bulin lépett fel az acéltorkú rocktenor.)

„Az idő soha-soha meg nem
áll” – szólt egykoron a Stirlitz főcímdala –, és közelgett a rendszerváltás. Végre az újjáalakult
HIT-nek sem a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat botfülű cenzorai parancsoltak. Igen ám, de
miként nem értük el keddről
szerdára a hőn óhajtott osztrák
életszínvonalat, úgy a demokrácia ugyan elsöpörte a diktatúrát,
a három T-vel együtt, de helyébe hozta a piacgazdaságot. Méghozzá a HIT (és sokak) vesztére, lévén a rockot most a szintetizátor muzsika vágta haza – piaci alapon. Kiböjtölték, és az ezredforduló előtt megjelenhetett
A vén csavargó ’78-’98 címet viselő CD-jük, természetesen Mr.
Basaryval.
Nem pihentek a babérjaikon,
módosították nevüket HITRockra, és Európa egyik legszínvonalasabb Pink Floyd tribute showjával járták a kontinenst.
A kitérőt követően, látványosan megünnepelték 30., majd tavalyelőtt 40. születésnapjukat,
egy-egy saját dalokat tartalmazó
lemezzel.
DIA

FŐVÁROSI HÍREK 11

Elfogadták az új fővárosi Klímastratégiát
A március 31-én elfogadott Budapesti Klímastratégia és Fenntartható Energia és Klíma Akciótervben a Fővárosi Önkormányzat azokat a lépéseket határozta meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell
tenni a káros kibocsátások
érdembeni csökkentése érdekében, és mérsékelni lehessen
a klímaváltozás már elkerülhetetlenül jelentkező hatásait. A
Fővárosi Önkormányzat, csatlakozva az Európai Polgármesterek Szövetségének több mint
10 ezer tagjához, az üvegházhatású gázok legalább 40 százalékos csökkentését tűzte ki célul
2030-ig.
A kitűzött kibocsátás-csökkentéshez szükséges többek között, hogy a budapesti lakások
harmadában jelentős energetikai
felújítás történjen, a személyautóval közlekedők aránya a városban a felére csökkenjen, a napelemek által termelt áram menynyisége 130-szorosára növekedjen, a távhőellátás legalább 50
százalékban megújuló energia
felhasználásával történjen, a helyi jelentőségű védett természeti
területek nagysága 350 hektárral
bővüljön.

Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események hatásait Budapesten is nap mint nap
érezhetjük. Egyre ritkábban esik
az eső, ugyanakkor egyre gyakoribbak az extrém csapadékesemények, amikor a csapadék nagy
intenzitással, hirtelen és nagy
mennyiségben hullik le. Az elmúlt években egyre többször előfordult, hogy a nagy mennyiségű
csapadékot a fővárosi csatornarendszer nem tudta elvezetni, és
a víz elárasztotta az utcákat, ami
komoly problémákat okozott a
közlekedésben is.
Ezzel egy időben a fővárosban és a Duna vízgyűjtő területén egyre nő a csapadékmentes,
aszályos időszakok hossza. Emiatt a Duna fővárosi vízszintje is
hosszabb időszakokra csökken, és
egyre gyakoribbak a szélsőségesen alacsony vízállások: a 2 méter alatti napok száma jelentősen
emelkedő trendet mutat.
A Duna tartósan alacsony
vízállású időszakai mennyiségi és minőségi problémákat is
okozhatnak az ivóvízellátás terén, ennek elkerülésére átmenetileg ki kell vonni egyes kutakat a termelésből ahhoz,
hogy az ivóvíz minősége megfelelő legyen. Erre fel kell készül-

A gyalogosoké a rakpart
Április 10-étől hétvégenként
este 9 óráig használhatják a gyalogosok és a kerékpárosok a pesti alsó rakpartot – közölte a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK).

A BKK tájékoztatása szerint
őszig minden hétvégén így lesz
majd a Margit híd és a Közraktár utca közötti szakaszon, ezzel
is elősegítve, hogy kevesebben
gyűljenek össze a népszerű kirándulóhelyeken.
A rakpart szombatonként és vasárnaponként reggel 6 óra és este 21
óra között áll nyitva a látogatók előtt,
az érintett útszakaszra szombat reggel 5
órától egészen vasárnap este 21 óráig
nem lehet behajtani
autóval.
s.z.

ni a jövőben, és
ennek megfelelően tervezni a
kutak számát,
kapacitását.
Emellett a
nyarak is egyre forróbbak a
városban: a főváros éves átlaghőmérséklete több mint
1 Celsius fokot
emelkedett, és
ez a következő évtizedekben
további 1-2 fokkal nőhet.
A Klímastratégia és akcióterv összes intézkedéseinek beruházási igénye
2500 milliárd forintra becsülhető.
A klímavészhelyzet kezelésében mindannyiunknak részt kell
venni, ezért a Fővárosi Önkormányzat kéri a vállalatok, a la-

kosság, a kerületi önkormányzatok és a kormányzat együttműködését is a zöld, élhetőbb és
egészségesebb főváros megteremtése érdekében.
y.z.

Esténként gyakrabban
közlekednek a járatok
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazodik a járványügyi
intézkedésekhez. Továbbra is tanszüneti menetrend van érvényben, mivel azonban a kijárási tilalom kezdete április 7-étől 22
óra, és az üzletek is újranyithattak, már aznaptól járatsűrítéseket
vezetett be a legforgalmasabb belvárosi, valamint a metrókapcsolatot biztosító járatokon a kora esti órákban.
A BKK az intézkedésekhez kapcsolódóan több lépcsőben – a várhatóan növekvő utasforgalomhoz igazodva – alakítja a menetrendjeit.
Ennek első lépéseként a legforgalmasabb belvárosi, valamint a
metrókapcsolatot biztosító járatok már április 7-étől gyakoribb követéssel közlekednek este 8 óra után.
A fokozatos újraindításhoz kapcsolódva április 12-étől további járatok is gyakoribb követéssel közlekednek 20 és 22 óra között, de
a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri a járatok utasforgalmát, és
szükség esetén tartalék járműveket állít forgalomba.
A jelenlegi tanszüneti menetrendet előreláthatóan április 19-én
– az iskolák és az óvodák nyitásával összhangban – tanítási időszakban érvényes menetrend váltja fel, a BKK egyúttal fenntartja a korábban bevezetett csúcsidőszaki járatsűrítéseket is.
Az utazásuk megtervezéséhez továbbra is érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni.
y.s.
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Nem kell aszpirint szedni oltás után
Az AstraZeneca oltásról, és az oltások mutánsokkal szembeni hatásosságáról beszélgetett többek között Prof. Dr. Merkely
Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem
rektora, Prof. Dr. Jakab Ferenc virológus, a
Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE
Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, valamint Prof. Dr.
Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus szakorvos, a Debreceni
Egyetem egyetemi tanára a Kovidők című
szakmai beszélgetésben április 8-án.
Az elmúlt hetek hírei alapján sokan elbizonytalanodtak az AstraZeneca oltás
megbízhatóságát illetően. A beszélgetésben mindhárom professzor erősen kiállt
az oxfordi oltás mellett. – Ha lenne annyi
AstraZeneca vakcina, amennyivel mindenkit be lehetne oltani Magyarországon, akkor három héttel később nem lenne új koronavírusos beteg, öt hét múlva pedig nem
halna bele senki a Covidba – érvelt Merkely
Béla. A másik két szakember hozzátette: a

vakcinával
összefüggésben emlegetett trombózisos esetek igen ritkák, és a
Covid kockázata jóval nagyobb, mint
az AstraZeneca vakcináé. Jakab Ferenc
pedig úgy véli, hogy
az oltóanyag elleni kifogások sokkal
inkább
gazdasági,
mintsem szakmai jellegűek.
A trombóziskockázat híre miatt sokakban felmerült, hogy aszpirint vegyenek be a
vakcina beadása előtt vagy után. A profeszszorok azonban eltanácsolják ettől az oltásra
készülőket vagy a beoltottakat. Mint mondták, azokban a ritka esetekben, amelyekről
szó van, a trombózisnak olyan fajtájáról van
szó, amikor csökken a vérlemezkék száma, és
ilyen állapotra éppen ellenjavallt például az
aszpirin vagy a heparin.
Azzal kapcsolatban, hogy a kifejlesztett
vakcinák mennyire védenek meg a mután-

soktól, Jakab Ferenc elmondta: a koronavírus sokat emlegetett tüskefehérjéje, amely a
vakcinák fő célpontja, nagy fehérje, és sok alkotóeleme közül nem fog mindegyik megváltozni. A súlyos, életveszélyes eseteket a mai
tudásunk szerint a vakcinák nagymértékben
megakadályozzák.
A professzorok hozzátették: nemcsak az
mRNS alapú vakcinák, hanem a vektor alapúak is (mint az AstraZeneca vagy a Szputnyik V) gyorsan módosíthatóak, ha és amikor az új variánsok miatt erre szükség lenne.
s.y.

Így táplálkozzanak a koronavírusból kigyógyultak
Szerencsére sokan meggyógyulnak a COVID-ból, de felépülésük
után gyakran még hónapokig küzdenek krónikus fáradtsággal,
memória- és koncentrációzavarokkal, izom- és ízületi fájdalmakkal vagy éppen csökkent étvággyal, illetve az ízérzékelés és a szaglás hiányával. Számukra adott ki táplálkozási ajánlást a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).
A gyengeség, étvágytalanság, hányinger, szájszárazság miatt könnyen alakul ki fogyás és
alultápláltság, ami lassítja a teljes gyógyulást. Másfelől az sem
mindegy, milyen kondícióban
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kap el minket egy betegség. Noha
a COVID esetében a túlsúly kockázati tényezőnek számít, az alultápláltság legalább ilyen veszélyes. Egy friss svájci kutatás szerint az alultáplált belgyógyászati betegeknél 20 százalékkal csökkenthető a halálozási arány táplálkozásterápiával.
Az MDOSZ azt tanácsolja a betegségből lábadozóknak, hogy rendszeresen
ellenőrizzék súlyuk alakulását. Egyenek gyakran, keveset, a főétkezések közé pedig mindenképpen iktassanak be 2-3 kisebb étkezést.
Részesítsék előnyben a
kalória- és fehérjedús ételeket, így fogyasszanak halat
vagy csirkehúst rizzsel, tú-

róval, illetve cottage cheese-zel
töltött héjában sült burgonyát.
Dúsítsák ételeiket például reszelt
sajttal, darált mandulával, dióval
vagy éppen tejporral.
Ilyen helyzetben különösen
fontos a megfelelő folyadékbevitel. Éppen ezért fogyasszanak bőségesen folyadékot, a palettát színesíthetik tejes italokkal is, amelyekből a vízhez képest plusz tápanyagokat és kalóriát nyerhetnek.
Az MDOSZ felhívja a figyelmet, hogy súlyos étvágytalanság és
jelentős fogyás esetén speciális roboráló készítményekre és tápszerekre is szükség lehet, ilyenkor az
étrend szakszerű összeállításáért
érdemes dietetikushoz fordulni.
Azok, akik a betegség miatt
elveszítették ízérzékelésüket és
szaglásukat, kedvenc ételeiket
nyugodtan ízesítsék intenzívebb
összetevőkkel, mint például mustárral, tormával, fűszerekkel, savanykás gyümölcsökkel. A változatosabb ízvilág mellett különböző állagú és hőmérsékletű fogásokkal is érdemes kísérletezni.

Ha valaki túl sósnak vagy keserűnek érez egy ételt, bátran
édesítse meg, például mézzel.
Aki fémes szájízt érez, tegye félre a fém evőeszközöket, használjon műanyagot helyettük.
Akinek nincs étvágya, szedje az ételt kisebb tányérra, így az
nem hat riasztóan soknak.
A szájszárazsággal küzdők
gyakrabban öblítsék ki a szájukat, de kerüljék az alkoholos szájvizeket. A nyálelválasztást fokozhatja cukormentes cukorka szopogatása vagy a rágózás.
A puha állagú, magas víztartalmú ételeket könnyebb megenni fáradtság és légszomj esetén,
de a különböző szószok, mártások is jó szolgálatot tehetnek a
fogások nedvesítésében.
Az MDOSZ kiemeli: mindenki hagyjon magának elég időt az
étkezésre.
Ha pedig a lábadozó túl fáradtnak érzi magát a főzéshez,
bátran válasszon készételeket
vagy rendeljen házhoz.
y.a.
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Már tavaly nyáron, a járvány első hónapjait követően felfigyeltek
az orvosok arra, hogy a Covid-fertőzésen átesett betegeknek még
hónapokkal később is olyan panaszai vannak, amelyekre nehéz
magyarázatot találni. Ez persze világszerte így volt, felhívta a kutatók figyelmét, kiterjedt vizsgálatok és felmérések történtek, definiálva lett a poszt-Covid szindróma.
– Ma még többet nem tudunk
a vírus okozta hosszú távú szervezeti károsodásról, mint amenynyit tudunk az akut fertőzés tüneteiről és az ilyenkor szükséges
orvosi teendőkről. A betegségre egyelőre nincs specifikus kezelés. Biztató próbálkozások történnek más vírusok ellen bevált
gyógyszerekkel (favipiravir tablettával otthon, remdesivirrel
infúzióban kórházban), szintén
csak kórházi körülmények között bamlanivimabbal, de akár
állatgyógyászati készítménnyel
(ivermectin) is – tudtuk meg dr.
Rurik Imre háziorvostól.
Mind az enyhébb fertőzés
alatt, mind az azt követő időszakban fontos a bőséges folyadékbevitel, akár az ajánlott napi
adag többszöröse C- és D-vitaminból, vagy multivitaminkészítményekből, gyulladásgátló
és vérrögképződést megelőző hatása miatt az aszpirinból – tanácsolja a háziorvos.
A hazai orvosszakmai protokoll kategóriái szerint az akut
Covid-19 betegség legfeljebb
négy hétig tart, de vannak folya-

matos tünetes betegek 4 héttől
12 hétig tartó panaszokkal, kialakulhatnak már a tünetek kezdetétől számított második héttől
a többszervi gyulladásos szövődmények. Poszt-Covidszindrómáról beszélünk a tünetek kezdetétől számított
negyedik hetet követően kialakuló, elhúzódó késői maradványtünetek és károsodások esetén. A leggyakoribb tünetek a mellkasi fájdalom, légzési nehézség, állandósult köhögés, hol szárazon, hol enyhe köpetürítéssel, állandósult, vagy már kis
terhelésre is kialakuló gyengeség, nyomott vagy depreszszióba hajló labilis hangulat,
feledékenység.
A tüdőgyulladás többnyire 2 héten belül meggyógyul, alig
maradnak maradványtünetek. A
fertőzésen átesett betegek mintegy 10-15 százalékában azonban
tartósan, akár hetekig, hónapokig is fennmaradhatnak a tünetek, főleg azoknál, akiknek súlyosabb volt a betegsége (például
gépi lélegeztetésen voltak), na-

gyobb mennyiségű vírussal fertőződtek, kezelésük nem volt megfelelő, vagy túl korán tértek viszsza a munkába, a sportba, illetve
nem pihentek eleget.
A gyulladás normális esetben felszívódik, de átalakulhat
kötőszövetté, és ez már károsodást okoz a tüdőben. Az orvosok gyakran látnak vérrög-képződéssel, embóliával járó fertő-

zéseket, nemcsak a tüdőben, hanem a végtagokon, de akár a zsigerekben is. A betegek elhúzódó
gyengeségről, fulladásról panaszkodnak, emellett ízületi- és izomfájdalmak, vérnyomás és szívritmus-problémák, gyakori fejfájás,
szédülés, megmaradó ízérzésvagy szaglászavar, esetleg alvás-
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Egy új betegség: a poszt-Covid szindróma
zavar, memóriazavarok, depreszszió jelentkezhetnek.
A beteget a háziorvosnak kell
gondozni, szükség esetén szakorvoshoz küldeni.
Az utóbbi hetekben több
ellátóhelyen, jellemzően egyetemi klinikákon nyíltak meg posztcovid ambulanciák. – Egyelőre
ne rohamozzuk meg őket, mert
az aktuális járványhelyzet még

mindig határt szab az egészségügyi kapacitásoknak – hívja fel
a figyelmet dr. Rurik Imre, hozzátéve: – Tudni kell azt, hogy
Covid-specifikus kezelési lehetőség hiányában a kialakult károsodást az adott szerv szokásos terápiás módszereivel kell gyógyítani.
d.r.

Visszatérés a sportba
A koronavírus-fertőzésből felépültek közül egyre többen számolnak be hosszan tartó, szövődmények okozta tünetekről, amelyek
közé tartozik a szív károsodása a fertőzés vagy a kialakuló tüdőgyulladás következtében. De még érezhető tünetek nélkül is csak
nagyon óvatosan lehet visszatérni régi életünkhöz, amelyben sokunknak része a sport.
Az biztos, hogy a Covid-19
egy több szervrendszert is érintő fertőzés. Mind a betegség akut
szakaszában, mind a fertőzés utáni szövődményekben érintett lehet a tüdő, a szív- és érrendszer,
az izmok és az idegrendszer.
A betegség ahhoz is hozzájárulhat, hogy a szervezet túl-

zott immunválaszt produkáljon,
ami fokozza a gyulladást szerte a
testben. Emiatt az egyik leggyakoribb szövődménye a szívizomgyulladás, amelynek egyik tünete a szívritmuszavar. Leginkább
a betegséggel mérsékelt tünetekkel átesőknek kell óvatosnak
lenni, és ha valaki extrém fáradt-

sággal, légzési nehézséggel, mellkasi fájdalommal küzd, esetleg
ödémásodást tapasztal, orvoshoz
fordulni.
Az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalása szerint
akár amatőr, akár profi sportoló
esett át a betegségen, a rendszeres testmozgás megkezdése előtt
mindenképpen érdemes Covid
utáni sportolói vizsgálatot végeztetni. Már csak azért is, mert a
tünetek súlyossága és az esetleges szövődmények között még a
kutatók sem látnak összefüggést.
A tünetmentes, pozitív tesz-

tet produkáló betegek a teszt elvégzését követő két hétben nem
sportolhatnak, csak a napi általános fizikai aktivitás (például
séta) ajánlott.
A fertőzésen közepes tünetekkel átesettek a tünetek megszűnése után 2-4 hét múlva kezdhetnek óvatosan mozogni – körülbelül 60 százalékos intenzitással –, de előtte érdemes nyugalmi és terheléses EKG-t, szívultrahangot, laborvizsgálatot és légzésfunkciós vizsgálatot csináltatniuk.
S.Z.
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KOSSUTH 100

Százszor énekelte Bánk bánt
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 Hormai József
operaénekes, aki 11 évesen kezdte a kántori szolgálatot falun.

A fővárosba kerülve sem adta
fel a szolgálatot, mivel magát kellett eltartania, rendszeresen elkér-

PIACI

te magát osztályfőnökétől, hogy
megkereshesse a
betevőre valót.
Az ’56-os forradalom és szabadságharc alatt
járta az első osztályt. A Határ
úton laktak, és a
pincébe húzódtak meg a kiserdőből leadott lövések elől. Egyik
osztálytársa nem
volt ilyen szerencsés, házukat találat érte, odaveszett az egész
család.
A gimnázium mellette a
Masopust Péter vezette zeneiskolába zongorát és szolfézst tanult.

Az érettségi után 2 évvel
megnősült és Nagykanizsára költözött, az ottani zeneiskolában
folytatta tanulmányait ének szakon. Közben dolgozott, méghozzá a MÁV-nál, forgalmistaként,
12-24-es munkabeosztásban. A
zenetanulás mellett elvégezte a
vasúti tisztképzőt, 1969-ben már
a Ferencvárosi Pályaudvaron irányította a forgalmat.
– Az állomásfőnök elengedett
a fellépéseimre.
Igazi fordulatot életében egy
hirdetés hozott, amelyben az Állami Népi Együttes felvételt hirdetett énekkarába, tenor szólamba. A próbaéneklés sikerült, így
lett a vasutasból hivatásos énekes, úgynevezett karköteles szólista, 1968-tól 6 esztendőn keresztül.
– Bejártuk a fél világot, olyan
helyeken fordultunk meg, mint
Líbia, Szíria, Mongólia, ÉszakKorea.
Közben a konzervatóriumban
folytatta tanulmányait, illetve
Szőnyi Ferenc tenoristához járt
az Operába.

– Mikó András főrendező egyszer megkért, énekeljek neki is
egy-két áriát. Megtettem. Erre
azt mondta: most zajlik az Erkelben a zeneakadémista végzőseinek vizsgája, mivel éppen üres
a színpad, énekeljek ott is. Énekeltem, mire tapsviharban törtek
ki a nézőtéren ülő növendékek,
akiket észre sem vettem.
A főrendező mondta, nyáron
próbaéneklés az Operaházban,
kíváncsi, vajon ott is megállja-e
a helyét.
– Mivel jól éreztem magam
az Állami Népi Együttesben, tét
nélkül énekeltem a meghallgatáson, ahol közölték, majd értesítenek. Kifelé menet Békés András
rendező szólt a portásnak: ha egy
Horváth József nevű tenorista ki
akarna menni, ne engedjék.
1975. szeptember 1-től a Magyar Állami Operaház magánénekese lett. Mivel 1985-ben három
Horváth vezetéknevű tenorista
volt az Operában, ő, legfiatalabbként megváltoztatta a nevét.
Körülbelül 46 főszerepet énekelt, közülük 100 alkalommal
Bánkot.
A Zeneakadémiát 60 esztendősen végezte el, hogy taníthasson a Szent István Konzervatóriumban.
D. A.

HÍRNÖK
tem, hiszen még csak most volt óvodás? – érzékeltette, milyen szoros viszonyok születnek
a rendszeres találkozásokból.
DIA

Szüleiktől örökölték a Prigyeni nővérek a
zöldséges mesterséget, amit húsz éve már
kettesben folytatnak.
– Gyerekként, közel negyven éve vittek ki
először magukkal a piacra – árulta el Prigyeni
Anikó.
Néhány esztendeje háromról kettőre
(péntek, szombat) csökkentették piacos napjaik számát.
– Mint minden hivatásba, ebbe is belefárad
az ember, akkor kell két hét pihenés, ami a mi
esetünkben a fagyos hónapokra esik – mondta
el magyarázatként, hozzátéve: sajnos csökken
a vásárlók létszáma, felgyorsult az élet, bevásárlóközpontokba járnak az emberek.
– Első repülőutunkra viszonylag későn,
harmincéves korunk körül került sor. Húgommal Tunéziába utaztunk, a repülőtéren
váratlanul felkiáltottak: „Á! A hagymás lányok!” – mesélte, érzékeltetve, hogy a piacon
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személyes kapcsolatok alakulnak ki vevők és
eladók közt.
– Vajon a járvány éreztette hatását? – érdeklődtem.
– Az első hullámban árukészletünket sikerült az interneten keresztül eladni, házhoz
szállítottuk, savanyúságos kollégánkkal közösen – válaszolta, majd visszakanyarodtunk a
megváltozott vásárlói szokásokra: egyre kevesebben főznek, inkább megrendelik az ételt,
délután már nem jönnek a piacra, valamelyik
multinál intézik a bevásárlást.
– A vevők maguk csodálkoztak rá, hogy
csendesedik a piac – fogalmazott Anikó. –
Régebben mindenki megállt egy kis beszélgetésre.
Végső soron megnyugtatott: összetartó
közösség ez, a piac olyasmit ad személyes kapcsolatokban, amit egy multi biztosan nem.
– Az egyik anyuka mesélte minap, hogy
eljegyezték a lányát. Hogy lehet az, kérdez-
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Egy összetartó közösség
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Alternatív muzsikus két lábbal a földön
Április 28-án online élő koncertet ad
a Csiliben a Müller Péter Sziámi And
Friends, az Ónodi Eszter & The Open Pub
és a Herself. A három formáció közötti kapocs Kirschner Péter gitáros, zeneszerző.
– Ön a köze a három bandának egymáshoz. A Sziámihoz, illetve az Open Pubhoz,
gitáros-dalszerző-zenei producerként szorosan kötődik, mi a helyzet a Herself-fel?
– Bakos Zita, az Ónodi Eszter & The
Open Pub és a Sziámi zongoristája ott is játszik, valamint az én stúdiómban és vezetésemmel szoktuk felvenni a dalaikat, produceri feladatokat is vállalok náluk, és sokszor
szerepeltek már velünk előzenekarként, szóval az egy élő kapcsolat.
– Hogyan akadtak össze Ónody Eszterrel?
– Többször szerepelt vendégként Sziámi
koncerten. Az első „fizikai” nyom azonban
egy David Bowie emlékest után készült, amikor a stúdiómban felvettünk egy Bowie-dalt
Eszterrel, aki mások mellett énekelt az említett esten. Pár számban mindketten közreműködtünk. Engem már akkor lenyűgözött
a belőle áradó energia, színpadi jelenlét. Később én kevertem a koncert tévés változatának hangját, ott jött az ötlet, hogy rögzítsünk egy számot. Szerencsére Eszternek szintén volt hozzá kedve.
– No, de nem David Bowie emlékzenekar lettek…
– Mindegy, hogy saját, vagy Bowie, ha szeretjük játszani. Akadtak a sublótban dalaim,
amiket Karafiáth Orsolya szövegeire, verseire
írtam. Azokat, értelemszerűen, nem Müller
Péter Sziáminak szántam, akivel egyébként
már 12 éve dolgozunk együtt. Megkérdeztem
Esztert, lenne-e kedve felvenni az Én úgy alszom címűt? Volt. Klipet is csináltunk hozzá. Ráadásul a forgatáson találkozott először
a teljes zenekar. Annyira jó volt együtt, hogy
mondhatni, közfelkiáltással alakítottuk meg
az Ónodi Eszter & The Open Pub-ot a helyszínen.
– Maradjunk is a névnél, ami egy zenekar estében igen fontos.
– A Nyitott Műhelyben forgattunk, de
nem akartuk egy az egyben felvenni a nevüket, viszont szerettük volna, ha valamilyen
módon szerepelnek a zenekarunk nevében.
Így döntöttünk az Ónodi Eszter & The Open
Pub elnevezés mellett, mert ez tükrözi leginkább a szándékainkat, hogy nyitottak vagyunk, és persze szeretjük a kocsmákat.
– Karafiáth Orsolya verseit nem annyira
könnyű megzenésíteni, mint a prozódiailag
egységes Müller Péter Sziámi szövegeket…

– Nem teljesen a verseket zenésítem
meg, adaptálom azokat a muzsikához. Orsi
engedélyével „beletúrok” a szövegbe. Persze
bele nem írok, csak kicsit formázom, szerkezeti szempontból. Megjegyzem, Sziámi Péter szövegein is szoktunk néha egy keveset
változtatni a dal érdekében. De nem mondanám, hogy nehéz, eddig minden dal, amit
Orsi szövegeire írtam, nagyon gyorsan öszszeállt, inkább az szokott sokáig tartani, míg
a harmóniákból, dallamokból és szövegből
kész dal lesz.
– Olyan szerző ön, aki az énekesre szabja a dalt?
– Hú, nem is tudom. Nem írtam olyan sok dalt. Igazából Sziámi Péternek köszönhetem dalszerzői pályafutásomat, hogy szüksége volt valakire, aki a dalszövegeit megzenésíti, meg egyben tartja az új zenekart, a jó Gasner János halála után. De hogy válaszoljak, kimondottan Péternek, illetve
Eszternek írom ezeket a dalokat.
Amikor írom, akkor hallom, hogy
ők hogyan fogják elénekelni.
– Van még értelme az alternatív zene kifejezésnek? Hiszen az a
rendszerváltás előtti időket jellemezte, amikor a mainstream muzsika mellett jelent meg alternatívaként az akkori fiatalság zenéje, amit nem sugároztak a rádiók,
nem adták ki lemezen, legföljebb
másolt kazettákon terjedt, mint
az Európa Kiadó, amelyben később zenélt, vagy a Kontroll Csoport, amelyben pedig Müller Péter Sziámi énekelt.
– Ma a sablonok elkerülésének vezérelve az, ami alternatívvá teszi az embert. Hogy az általánosan, sokak által használt formák
helyett sokszor mást keresünk… Persze nem
biztos, hogy mindig meg is találjuk. Esztert
például hál’ Istennek, úgy tűnik, leginkább az
underground zene érdekli, hiába mainstream
színésznő. Méghozzá csodálatos színésznő! A
nyolcvanas években azt gondoltuk, ez a zene
működteti a világunkat. Aztán mára kissé
múzeumivá vált ez a fajta zenei gondolkodás,
de azért fennmaradt, mivel sokkal szélesebb
lett a közönség érdeklődése. Amikor én voltam húszéves, az ötvenesek nem jártak koncertekre, de most járnak, sőt…
– Nem lehet kihagyni: a vírusjárvány
mennyiben érintette önt, önöket?
– Kivégezte az életformánkat. Nincsenek
koncertek, a sok utazás a hétvégéken, és stú-

diózás, próba is kevesebb és hektikusabb lett,
és néha hetekre le kell állni, ha valaki megbetegszik.
– Az eltelt évben visszaült a korong mellé? Már a fazekaskorong mellé.
– Elő-előfordul. Épp tegnap utoljára. Szívesen csinálom. Szó szerint nagyonis „kézzel fogható”, amikor egy cserépedényt elkészítesz. És van benne ZEN bőven, mert a koronghoz csak baromi nyugalomban érdemes
leülni. A cégemben a járvány alatt is relatíve zökkenőmentesen dolgoztunk, bár vol-

tak rettenetes nehéz hetek, hónapok. Távol-keleti és afrikai kerámiákat és mindenféle
kézművestermékeket is importálunk, és ezek
együtt szerepelnek sajátjainkkal. Két lábbal
állok a földön. De mindenbe, amit csinálok,
rendesen beleállok.
– Mezítláb? Mert mezítláb szokott fellépni.
– Hőmérsékletfüggő, de az elmúlt 35 évben talán párszor volt rajtam színpadon cipő,
jellemzően téli szabadtéri koncerteken. Fontos a kapcsolat a talajjal.
– A Csiliben mezítláb lesz?
– Biztosan. Lehet, hogy maszkban, de
mindenképp mezítláb.
DIA
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Urunk mennybemenetele
Szláby Tibor atyát, a Szent
Lajos-plébánia plébánosát egy
kevéssé ismert, húsvét és pünkösd közötti katolikus ünnepről
kérdeztük, az áldozócsütörtökről.
A húsvét utáni, a pünkösdöt
megelőző, tehát a feltámadás és
a Szentlélek eljövetele közti ünnep. Régen áldozócsütörtök volt
az elnevezése. Az ősegyház a 4.
századig a Szentlélek eljövetelével együtt ünnepelte. Urunk
mennybemenetele a húsvét
utáni 40., míg pünkösd az 50.
nap. A 12. századtól kapcsolódott hozzá a körmenet. Magyarországon a körmenethez határjárás csatlakozott, ezzel igyekeztek befolyásolni a természetet a
jó termés érdekében. Valamint
ezzel függött össze az ekkor tartott kenyérszentelés. Megegyezett ez a húsvéti kenyérszenteléssel, amikor hajnalban a
szentmise előtt, vagy azt követően szentelik meg a kenyér
mellett az egyéb ünnepi ételeket, a sonkát, tojást.
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Lukács evangéliuma végén
röviden leírja Jézus mennybemenetelét, az evangélista az Apostolok cselekedetei elején, ahol
folytatja Jézus üdvözítő művének
hatástörténetét, pedig hosszabban, szemléletesebben írta le az
Olajfák hegyi mennybemenetelt.
d.a.

Pünkösdi király, királyné
Noha a pünkösd
egyházi ünnep, jól ismert
népszokások
kapcsolódnak hozzá.
Legismertebb a pünkösdi királyválasztás,
kevéssé a pünkösdi királyné-járás.
A pünkösdi király,
másként májuskirályválasztás szerte Európában ismert a középkor óta. Magyarországon lovasversenyen
választották ki a királyt. A győztest előjogok illeték meg egy
esztendőn keresztül: „…egy évig
minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden
kocsmában ingyen rovása van,
amit elfogyaszt, fizeti a község,
lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró
vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen
nagy úr a pünkösdi király egy álló
évig”. (Jókai Mór: Egy magyar ná-

bob). Az egy év okán mondjuk:
rövid, akár a pünkösdi királyság.
Kevéssé közismert a cucorkázás, vagyis a pünkösdikirálynéjárás. Ennek keretében öt lány
járta a házakat, akik közül mindig a legfiatalabb volt a királyné,
és termékenységvarázslattal öszszefüggő köszöntőket énekeltek
a portákon.
d.a.
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Itt a fűnyírás ideje

Lázár Chef kedvenc receptjei

Az idei tavaszi időjárás eddig sokszor kegyetlenül
megtréfált mindenkit, úgy tűnik azonban, hogy végre
jön a felmelegedés, így lehet folytatni a kerti munkákat is.
Májusban nő a leggyorsabban a fű, ezért az egyik
legfontosabb feladatunk a fűnyírás, amit akár hetente
kétszer is meg kell tennünk. A hónap vége felé beállíthatjuk a nyári gyepmagasságot is.
A lehulló csapadék mennyiségének függvényében
kell gondoskodnunk az öntözésről, hogy növényeinknek, virágainknak biztosítsuk a szükséges vizet. Ha melegebbre fordul az idő, a locsolást inkább kora reggelre
vagy késő estére időzítsük, ezekben az időszakokban kisebb a párologtatás.
Ha nagyon csapadékos az idő, figyeljünk a növények
egészségére, hiszen ilyenkor elszaporodhatnak a gombás megbetegedések. Ezek
ellen megfelelő szerekkel
védekezhetünk.
A gombák
mellett a kártevők megjelenése és elszaporodása
is erre az időszakra jellemző. Ellenük
a már bevált módszerekkel védekezhetünk, lehetőleg
vegyszermentes permetezőszereket használva.
Mostanra már elnyíltak a kora tavasszal kiültetett
hagymás virágok (tulipánok, nárciszok), május végén
kerülhetnek a helyükre az ősz végéig virágzó egynyári palánták.
Egy hűvösebb napon megmetszhetjük a bokrokat,
mint ahogy a már elvirágzott cserjéknek is ilyenkor
nyírhatunk formát.
s.a.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik.
Lázár ezúttal egy húsmentes, vegán ételt ajánl olvasóinknak, amely önmagában is tökéletes fogás, de a
húsimádóknak is érdemes elkészíteniük, hiszen köretnek is tökéletes.
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Karfiol steak
Hozzávalók: 1 szelet karfiol fejenként (a receptben a leírás, hogyan kell vágni), 1
kiskanál őrölt kömény, 0,5 dl olívaolaj, 1 evőkanál Worcestershire szósz, 1 csomag
koriander vagy petrezselyem apróra vágva, 3 evőkanál balzsamecet, 1 gerezd fokhagyma apróra vágva
Elkészítés: A karfiolt először egy éles késsel félbevágjuk, majd attól függően, hogy
hány szeletet szeretnénk készíteni, körülbelül ujjnyi vastag szeleteket vágunk. A karfiol zöld szárait ne vágjuk le, mert erre is szükségünk lesz. A szeleteket és a karfiol
zöld szárait sós, forró vízben félpuhára főzzük, majd egy tányérra helyezzük, és megsózzuk mindkét oldalát. Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, beletesszük a karfiolszeleteket a tetejüket megkenjük Worcestershire szósszal. 3 perc sütés után a karfiolt
megfordítjuk, és a másik oldalát is bekenjük a szósszal. Újabb 3 perc sütés után a karfiol steaket kirakjuk egy tányérra.
A még forró serpenyőt lehúzzuk a
tűzről, és a balzsamecetet, az apróra vágott koriandert, a fokhagymát jól összekeverjük benne. Ezzel az ízes olajjal meglocsoljuk a
karfiolszeleteket, valamint a zöld
szárakat is megforgatjuk benne, és
együtt tálaljuk őket.
További ízletes finomságok receptjei a www.lazarchef.hu oldalon találhatók.

A JÁNLÓ

A szomszéd fűje…
Mint jól tudjuk, mindig zöldebb. De nemcsak a
gyepre vetítjük ki ezt az állítást, hanem úgy általában,
akár a másik életére is. Mert másnak mindig könnyebb,
vagy legalábbis hajlamosak vagyunk ezt gondolni. Főként, ha a külvilág számára ezt kommunikálja.
Abból, hogy mi történik valóban egy családban
a zárt falak között, meg hogy ki mit lát, láthat, vagy
akar látni mindebből, írt egy nagyon jó könyvet Kerry
Fisher, nem is olyan régen, 2019-ben.
Az alapsztori: egy új lakóparkba nagyjából egyszerre
költözik be három család. Egy gyerektelen, sikeres házaspár, egy kétgyerekes (a lány 17, a fiú 21 éves) pár, valamint a 17 éves lányát egyedül
nevelő anya. Egyikük házavató buliján ismerkednek össze, és a nők rövid idő alatt felszínes barátságot kötnek. Egy ilyen kapcsolatban amúgy sem beszél a valóságról a másiknak, hát még akkor, ha mindhármójuknak – nyomósabbnál nyomósabb okok miatt – van mit takargatniuk.
A titkok, azonban, mint tudjuk, előbb-utóbb felszínre kerülnek. És bár a valóság
nem mindig happy end, van az embernek néha esélye a normális végkifejletre…
s.y.
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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

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

52. Tavaszi Tárlat
2021. április 28-tól
Pillanatképek a múltból / 150+1 éves Pesterzsébet
helytörténeti kiállítás sorozat
2021. május 5-től
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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87 éves korában elhunyt egy legenda, Kruj Iván
Szakosztályunk újraalakításának emblematikus alakja volt,
2006 óta tevékenyen részt vett az
ESMTK Birkózó Szakosztály újjászervezésében.

legnagyobbjai, Balczó Andrástól
kezdve Gedó Györgyig jelen voltak, nagyjából hatvan olimpiai,
világ- és Európa-bajnok sportoló
vett részt – elsírta magát, amikor

vittük őt a vállunkon, Szent Mihály lován. Végső nyughelyére
fiaimmal, Ottóval és Dáviddal,
Kliment László edzőnkkel, valamint volt tanítványaival, Szőke
Alexszel, Mohl Richárddal, Varga Raullal és Szilágyi Erikkel vittük Ivánt, ezzel is megadva neki
Kruj Iván a magyar birkózás legendás személyisége volt,
9 olimpián, 30 világ- és 30 Európa-bajnokságon, valamint közel 1000 egyéb nemzetközi versenyen bíráskodott, a Nemzetközi Birkózó Szövetség Halhatatlanok Klubjának tagja. Ezt az elismerést bíróként három ember
kapta meg összesen a világon.
A tavalyi év után, amely szörnyű volt, hiszen két sportolónkat, Varga Nimródot és Tóth
Bendegúzt veszítettük el örökre,
bizakodtunk abban, hogy idén elkerül minket a baj, de úgy néz ki,
hogy még nem vagyunk túl minden nehézségen. Öreg barátom,
Iván, 2021. február 24-én hagyott itt bennünket. Óriási csapás ez szakosztályunk számára.
Habár Iván már jó néhány éve
nem edzősködött, eljárt a versenyekre, és élvezhette a róla elnevezett sportcsarnokban azt a szeretetet, tiszteletet, amely őt körülölelte.
Amikor elkezdtem megtervezni és megépíteni a sportcsarnokot, egyértelmű volt számomra, hogy olyan emberről
nevezzük el, aki sokat tett az
ESMTK-ért és Pesterzsébetért.
Kruj Iván a csarnok avató ünnepségén – ahol a magyar sport
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megtudta, hogy az ő nevét kapja
sportcsarnokunk.
Iván szerette a hazáját, hitt a
jó Istenben. Az edzőtáborok alkalmával a gyerekekkel nagyon
sokat beszélgetett a hazaszeretetről és a hitről, el kellett szavalniuk a Magyar Himnuszt és a Szózatot. Egy hiteles embert veszítettünk el Iván távozásával.
Utolsó éveit a Normafa Idősek Otthonában töltötte, de
most már odafentről, a mennyei
világból segíti az ESMTK birkózóit, hogy a sok csapás után ismét
mi legyünk a legjobbak.
Ivánt 2021. március 12-én kísértük utolsó útjára, és a legnagyobb méltósággal búcsúztattuk el őt. A temetésen búcsúbeszédet mondott Dr. Hiller István, a Parlament alelnöke, országgyűlési képviselő, Szabados
Ákos, Pesterzsébet polgármestere, Dr. Hegedüs Csaba, a Magyar
Birkózó Szövetség tiszteletbeli elnöke. A Ferencvárosi Torna
Club részéről Sike András, egykori olimpiai bajnok tanítványa,
az ESMTK részéről pedig nekem
jutott a megtiszteltetés, hogy búcsúbeszédet mondhattam öreg
barátomnak.
Közel 60 évig vitte a vállán
Iván a magyar birkózást, most mi

a legnagyobb tiszteletet, ami egy
embernek járhat.
Drága öreg barátom, Iván!
A jó Isten adjon Neked örök
nyugodalmat és békességet. Nem
búcsúzom Tőled, mert még találkozni fogunk.
Losonczi Ottó

A 21 éves trónfosztó
Több mint 10 éve nem fordult elő a magyar birkózásban,
hogy egy súlycsoport birtokosát
megfosszák trónjától. A mindöszsze 21 esztendős Szőke Alexnek
azonban sikerült: a budapesti
Körcsarnokban rendezett kötöttfogású 97 kilogrammos válogatón a világbajnok, többszörös világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, riói olimpikon Kiss Balázst
megfosztotta az elsőségétől.
Az ESMTK kadet világ- és
Európa-bajnok, junior Európa-bajnok birkózója Kiss Balázs
mellett az U23-as vb-aranyérmes

Szilvássy Eriket is maga mögé
utasítva harcolta ki a májusi, szófiai világkvalifikációs versenyen
való indulás jogát.
A három birkózó körmérkőzéses rendszerben küzdött egymás ellen, ami azt jelenti, hogy
mindenki birkózik mindenkivel;
húszperces pihenőidővel az öszszecsapások között. Az első kettőnek addig kell birkóznia, amíg
az egyikük kétszer nyer. Ez Kiss
Balázs és Szőke Alex esetében 4
mérkőzést jelentett, mivel a második meccsen nem volt akció.
z.d.
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Négy és fél hónap kényszerszünet Két helyet csúszott az ESMTK
Tavaly ősz óta március közepén léphettek versenyen újra pályára az ESMTK U12-es leány
kézilabdacsapata. A Csepelen
megrendezett találkozót a pirosfehérek egy győzelemmel és egy
vereséggel zárták.
Az ESMTK először a Hort
SE ellen lépett pályára, és akárcsak az ősszel, most is az ellenfél
magabiztos győzelmével zárult az
összecsapás. A Gyáli BKSE elleni mérkőzés ennél jóval izgalmasabbnak ígérkezett. A félidei 10-

8-as gyáli vezetést ugyanis a második játékrészben sikerült megfordítania az ESMTK-nak, és
22:16-ra győztek.
A szakosztály várja lányok jelentkezését a 2007–2010-es korosztályokba. Az edzések kedden,
szerdán és pénteken délután
4-kor kezdődnek az Eötvös Loránd Technikumban (1204 Bp.,
Török Flóris u. 89.). További információ a 0670/453 70 25-ös telefonszámon kérhető.
y.s.

A tavaszi idény első mérkőzésén fölényes, 0:6-os győzelemmel tért haza az ESMTK felnőtt
NB III-as csapata Mórahalomról,
ahol a Szegedi VSE fogadta a piros-fehéreket.
A biztató kezdés óta azonban
nem igazán jönnek az eredmények, aminek a legfőbb oka, hogy
több játékos is sérült. A következő fordulóban, március első
hétvégéjén az RKSK ellen 0:0-ás
döntetlent játszott a pesterzsébeti csapat, amit egy héttel később a másodosztályba törekvő
Iváncsa elleni 3:1-es vereség kö-

vetett. Március 22-én ismét egy
0:0-ás döntetlen következett, ezúttal a Budapest Honvéd-MFA
II ellen.
Március végén otthonában
ugyan sikerült legyőzni a Vácot,
méghozzá 1:2-re, húsvétvasárnap hazai pályán 1:2-es vereséget
szenvedtek Hódmezővásárhelytől. Ezután újabb 0:0-ás döntetlen következett a sorban, a Szekszárdi UFC ellen.
Az április 11-ei állás szerint az
ESMTK a 7. helyen áll a tabellán.
s.z.

Pesterzsébet | 2021. április 22.

22

APRÓHIRDETÉS/HIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
FAÁPOLÁS, favágás biztonságos kötéltechnikával! Keressen bizalommal, ha fája túl nagy, veszélyes, rálóg a tetőre, házfalra. 30/744-5387
vagy Facebookon SmarTree
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes
kiszállással, készpénzért vásárol régi
és új könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat,
képeslapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-94;
06-30-941-2484.
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
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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

(egybenyitható) 65 nm felújított+39
nm felújítandó, 50 nm-es garázzsal.
Irányár: 49.900.000 Ft. 0630/555 81
51

EGÉSZSÉG

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

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

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

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

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

OKTATÁS

Apróhirdetésfelvétel
A következő lapszám 2021.
május 20-án
jelenik meg,
hirdetésfelvétel
május 6. 12 óráig
kizárólag e-mail-ben:
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

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

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

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
SOROKSÁR VADŐR UTCÁBAN eladó 360 nm-es telken 2 családi ház

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Hirdessen a Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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