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A Fővárosi Önkormányzat és 
a Budapesti Közlekedési Központ 
16 kerületi önkormányzat bevo-
násával 12 konzorciumot hozott 
létre, és 12 projektötlettel ösz-
szesen bruttó 8,39 milliárd forint 
támogatást nyert. A projekte-
ket megvalósító konzorciumokat 
minden esetben a Fővárosi Ön-
kormányzat vezeti, a BKK bizto-
sítja a szakmai kontrollt.

A projekthez Pesterzsébet 
Önkormányzata is csatlakozott. 
A „Közlekedésbiztonsági fej-
lesztések Budapest XX. kerüle-
tében” beruházás keretében 1 
milliárd 147 millió forint beru-

házás valósul meg, amelyek el-
sősorban a kerület északnyuga-
ti részét, így a Topánka utcát, 
a Baross utca és Határ út cso-
mópontot és a Vízisport utcá-
ban lévő átkelőket érintik, illet-
ve néhány más, kisebb kereszte-
ződést.

A projekt keretében, a Ha-
tár út menti részen, a már meg-
lévő forgalomcsillapító rendsze-
rek újabb, jó minőségű, téglából 
épülő fekvőrendőrökkel egészül-
nek ki. A kerület több utcájában 
is egyirányúsítanak a forgalom-
terhelés csökkentése érdekében.

y.a.

Javaslatkérés kitüntető címekre 
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon 

természetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és 
önzetlen munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez.

Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, 
társadalmi és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, 

tegyenek javaslatokat a 
Pesterzsébet Díszpolgára és Pesterzsébet Mecénása 

kitüntető címekre. 
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő és a 

felterjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail, lak-
cím) pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 2021. június 30. 
Cím: Polgármesteri Hivatal (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. 

I/69. Polgármesteri Titkárság)

Közlekedési fejlesztések

Magyarország kormánya a települési önkormányzatokkal együtt-
működve célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátás-
sal járó stratégiák támogatását a városok területén. A fenntart-
ható városi mobilitás elérése érdekében a kormány 2016-ban 
közzétette a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Budapesten 
(VEKOP-5.3.1-15)” pályázati felhívást a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program keretében. A forrást a megvalósí-
tásra 100 százalékban az Európai Unió biztosítja. 

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
a vírusjárvány idején telefonos fogadó-
órát tart.
Rendje: az előzetes bejelentkezőket kép-
viselő úr a fogadóóra idején visszahívja.
Előzetes bejelentkezést a 
06 1 211 3307-es telefonszámon várunk.
A telefonos fogadóóra 
2021. június 10-én 17 órakor kezdődik.

1% A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT 
Ha még valaki nem rendelkezett a személyi 
jövedelemadó 1%-ról, kérjük, támogassa 

a Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítványt!
Néhány pont a közalapítvány 2021. évi munkatervéből:

1. A Budapesti Vegyiművek tevékenysége és felszámolása so-
rán kialakult helyzet értékelésére országos konferencia szervezé-
sének előkészítése szakmai, hatósági, civil és politikai résztvevők 

meghívásával.
2. Együttműködés Pesterzsébet Önkormányzatával és a Pili-

si Parkerdőgazdasággal a dél-pesti kórház mögötti erdőterületen 
történő tanösvény és erdei 
tornapálya kialakításában.

3. Két szemétgyűjtő akció megszervezése, illetve 
civil szervezetek, civil kezdeményezések vagy az 
önkormányzat által szervezet akcióhoz történő 

csatlakozás anyagi támogatással.
4. Közösségi komposztálás szervezése támogatása, komposztlá-

dák biztosítása civil kezdeményezéseknek.
A közalapítvány adószáma: 18246128-1-43
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Május 3-án tartotta hagyo-
mányos Anyák napi megemléke-
zését a Szent Erzsébet téren álló 
Anyák szobránál a Vöröskereszt 
XX.-XXIII. kerületi szervezete. 
A megemlékezésen Pesterzsébet 
Önkormányzata képviseletében 
Kovács Eszter alpolgármester he-
lyezte el a koszorút.

Az idei kettős ünnep volt, 
mivel az Anyák napja mellett a 
Vöröskereszt májusban ünnep-
li fennállásának 140. évforduló-
ját. – Az édesanya az élet egyik 
legfontosabb eleme. A Vöröske-
reszt és az édesanyák között szá-
mos kapcsolatot sikerült felfedez-
nem, ami számomra is meglepe-
tés volt. A gondoskodás, a szere-
tet, az emberekre való odafigye-
lés, a problémák megoldása, azok 
kezelése a közös pontok – fogal-
mazott ünnepi beszédében Ko-
vács Eszter.

A kerületi Vöröskereszt – 
amelynek felhívására készült 
1933-ban az Anyák szobra – év-
ről évre megkoszorúzza a vi-

lág első ilyen témájú szobrát az 
Anyák napjához kapcsolódóan. 
A szobor mérföldkő kerületünk 
történetében, és több ezer pest-
erzsébeti vett részt a szobor 87 
évvel ezelőtti avatásán.

nd

ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat Pesterzsébet 
Közbiztonságáért címre 
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon ter-
mészetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen 
munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez. 
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi 
és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek javas-
latokat a Pesterzsébet Közbiztonságáért kitüntető címre.
A kitüntető cím annak a magyar vagy/és külföldi személynek ado-
mányozható, aki tevékenységével vagy önzetlen áldozatvállalásá-
val jelentős mértékben javította Pesterzsébet közbiztonságának ál-
lapotát.
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő és a felter-
jesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcím) pon-
tos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2021. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi  Osztály (1201 Bp. Kos-
suth Lajos utca 22-24 . szám alatti irodában, zárt borítékban)

Javaslat Pesterzsébet 
Környezetvédelméért címre
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon ter-
mészetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen 
munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez. 
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi 
és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek javas-
latokat a Pesterzsébet Környezetvédelméért kitüntető címre.
A kitüntető cím annak a magyar vagy/és külföldi személynek ado-
mányozható, aki tevékenységével vagy önzetlen áldozatvállalásá-
val jelentős mértékben javította Pesterzsébet környezeti állapotát.
 Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő és a fel-
terjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcím) 
pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2021. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály (1201 Bp. 
Kossuth Lajos tér 1. félemelet 40. Titkárság)

Az édesanyákra emlékeztünkJavaslatkérés kitüntető címekre  
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon 
természetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és 
önzetlen munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez. 
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, 
társadalmi és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, 
tegyenek javaslatokat Pesterzsébet Egészségügyéért, 
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Szociális Munkáért, 
Pesterzsébet Sportjáért, Pesterzsébet Kultúrájáért 
kitüntető címekre. 
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő 
és a felterjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail, 
lakcím) pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2021. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi 
és Szociális Osztály (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. fszt.7. 
Titkárság)
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A képviselő-testület 2020 tavaszán döntött a „Pesterzsébet 
Kiváló Mentőszolgálati Dolgozója” kitüntető cím létrehozásáról, 
hogy az Országos Mentőszolgálat Pesterzsébeti Mentőállomásá-
nak állományában kiemelkedő munkát végző dolgozókat elisme-
résben részesítse.

Az oklevéllel és pénzjutalommal járó elismerést a Mentők nap-
ján, május 10-én adta át Pesterzsébet Önkormányzata.            

Pesterzsébet Önkormányzata a Mentők napja alkalmából el-
ismerésben részesítette kiváló munkájáért Rezes Dávid, Siksági 
Attila, Szabó Nándor, Drienyovszki Tamás és Safrankó Csongor 
mentőápolókat, Molnár Árpád, Fekete László és Kelemen István 
mentőtechnikusokat, valamint Szabó Krisztina mentőtisztet és 
Peszleg Tamás mentő-gépkocsivezetőt.

s.

Május 4-e Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ün-
nepe, 1991 óta ez a tűzoltók napja. Pesterzsébeten is má-
jus 4-e az a nap, amikor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokságán a kiemelkedő munkát végző tűzoltók ju-
talmakat és elismeréseket vehetnek át Pesterzsébet és Soroksár 
Önkormányzatától.

Hasonlóan a tavalyi évhez, a járvány ezt az ünnepet is korlá-
tozta. Éppen ezért fontos megállnunk pár dicsérő szóra azok mun-
káját méltatva, akik Szent Flórián hármas eszméje – emberiesség, 
másokért tevés és hősies bátorság – jegyében teljesítenek szolgála-
tot a kerület lakói és értékeinek biztonsága érdekében.         y.a.

Pesterzsébet Önkormányza-
tától Szent Flórián Elismerés-
ben részesültek:
Bakony Dávid tűzoltó őrmester
Balázs Sándor tűzoltó 
főtörzszászlós
Bodnár Tünde tűzoltó százados
Cser András tűzoltó törzsőr-
mester
Dupcsik Pál tűzoltó tű. főtörzs-
őrmester
Huszár Norbert tűzoltó főtörzs-
őrmester

Jakub Péter tűzoltó zászlós
Kiss Imre tűzoltó főtörzsőrmester
Kramarics Dávid tűzoltó őr-
mester
Papp Imre tűzoltó főtörzsőr-
mester

Polgármesteri dicséretet ka-
pott Nagy László tűzoltó alez-
redes, a pesterzsébeti Szabó-te-
lepi Református Egyházközség 
épületének tűzesete során ta-
núsított kiváló irányítói tevé-
kenységéért.

Sárkányölő Szent György 
Kitüntető Címet Makádi Ka-
talin címzetes rendőr ezredes, 
a BRFK XX-XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányságának veze-
tője kapta. 

A PE-SO jelölésével Sár-
kányölő Szent György Díjban 
Szűcs László Zoltán címzetes 
rendőr alezredes, Répási Csa-
ba rendőr törzszászlós, Agárdi 
Ádám István rendőr főtörzsőr-
mester részesült.
Kimagasló munkájáért huszon-
nyolc pesterzsébeti rendőr, il-
letve közalkalmazott kapott 
Sárkányölő Szent György El-
ismerést és pénzjutalmat.
Elismerésben részesültek:
Bajusz Péter címzetes rendőr 
főtörzsőrmester
Bartus Annamária rendvédel-
mi igazgatási alkalmazott
Berki Zsolt Richárd rendőr őr-
mester
Blahó Mónika rendőr főtörzs-
őrmester
Bodó Szilárd László rendőr őr-
nagy
Dékány Sára Borbála rendőr 
hadnagy
dr. Nádai Tibor címzetes rend-
őr őrnagy
Elek Roland rendőr hadnagy

Harsányi Ákos rendőr főtörzs-
őrmester
Jóbi Gergő rendőr törzsőrmester
Juhász Mária Gabriella rendőr 
őrnagy
Kákai Ildikó címzetes rendőr 
alezredes
Kovács Tibor rendőr főhad-
nagy
Lévai Tamásné rendvédelmi 
igazgatási alkalmazott
Molnár Gábor rendőr százados
Novák Norbert rendőr had-
nagy
Nyírán Andrea munkavállaló
Pálosi Tamás Ádám rendőr 
törzsőrmester
Papp Tibor címzetes rendőr őr-
nagy
Puskai Sándor munkavállaló
Soókyné Oláh Enikő címzetes 
rendőr őrnagy
Suba Gábor rendőr 
főtörzszászlós
Szőkéné Lukács Emília címze-
tes rendőr alezredes
Szűcs Matild Andrea címzetes 
rendőr főtörzszászlós
Tóth Zsolt rendőr őrmester
Varga Edina rendvédelmi igaz-
gatási alkalmazott
Vincze Dávid rendőr főtörzsőr-
mester
Zsigmond Zoltán rendőr őr-
mester

Kiváló mentők

Elismerések 
a Rendőrség napján
Idén 31. alkalommal adományozott a Pesterzsébet-Soroksár 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) a Rend-
őrség napja alkalmából Sárkányölő Szent György-díjat a XX. 
és XXIII. kerület közrendjének és közbiztonságának megszilár-
dítása érdekében a legmagasabb szintű munkát végző szemé-
lyeknek. Az ünnepség a járvány miatt elmaradt, a legmagasabb 
szintű rendőri, illetve közalkalmazotti munkát végző munka-
társak a kapitányságon vehették át jutalmukat. 

Kitüntetés a lánglovagoknak

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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2021-ben az Év Sportolója díjat Tösmagi Attila, az ESMTK Bir-
kózó Szakosztályának birkózója kapta. 13 éves pályafutása során ösz-
szesen 166 érmet szerzett, 101 aranyat, 33 ezüstöt és 28 bronzérmet. 
12-szeres magyar bajnok, 7-szeres diákolimpiai bajnok és 14-szeres 
Budapest bajnok. Többször volt diák, serdülő és utánpótlás bajnok-
csapat tagja, 2017 óta tagja a nemzeti válogatott keretnek. 2019-ben 
kötöttfogás 65 kg-ban kadet világbajnoki bronzérmet szerzett.

Az Év Edzője Ficsor Péter Csaba, az ESMTK Vízilabda Szakosztá-
lyának edzője lett, aki munkája során rengeteget tett a pesterzsébeti 
vízilabdaélet fellendítéséért. 2016-ban körülbelül 25 gyerekkel kezd-
te meg a munkát, mostanra pedig sikerült megdupláznia szakosztá-
lya taglétszámát, akik már 3 csapattal érdekeltek különböző bajnok-
ságokban. A Magyar Vízilabda Szövetség Dunántúli Igazgatósága ál-
tal kiírt területi bajnokságban 2018-ban 7. helyen, 2019-ben 5.-en 
zártak, 2020-ban pedig már a 3. helyen álltak, amikor a koronaví-

rus-járvány lezárta a pontvadászatot. 2018-ban egy felnőtt csapatot 
is toborzott.  

A Pesterzsébet Sportolója címet Reményi Gitta, Fojt Sára és Ju-
hász Máté érdemelte ki.

Reményi Gitta a Römi 
Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Klub többszörös vi-
lágbajnoka. A magyar vá-
logatott fix dobosa, fel-
adata kulcsfontosságú a 
sárkányhajóban, hiszen – 
összedolgozva a vezéreve-
zősökkel – neki kell adnia 
a ritmust a csapatnak, 
miközben egy rendkívül 
keskeny ülésen egyensú-
lyozva üti a dobot, közve-
tít a verseny állásáról, és 
folyamatosan lelkesíti a 
kenusokat.

Fojt Sára az 
ESMTK-ban kezdte 
sportolói pályafutását, 
tavaly május óta a KSI 
versenyzője. 2020-ban 
az U17 korosztályban 
K1 200 méteren 2., 
K1 500 méteren és K2 
1000 méteren 1. he-
lyezést ért el. A tavaly 
szeptemberben ren-
dezett Olimpiai Re-
ménységek Versenyén 
K1 500 méteren ezüs-
töt, K2 500 méteren, 
illetve K4 500 méte-
ren aranyérmet nyert.

Juhász Mátéról, aki az 
ESMTK kajakosa, így nyi-
latkozott edzője, Molnár 
Gábor: „Máté egy rendkívül 
együttműködő és véglete-
kig precíz sportoló. Teljesít-
ményével, a munkához való 
hozzáállásával folyamato-
san élen jár és példát mutat 
a többieknek.”

Polgármesteri dicséretben Horváth 
Lóránt amatőr futó részesült. 2020-ban, 
nyolcévesen négy alkalommal is teljesí-
tette a félmaratoni vagy annál hosszabb 
távot. Az első 21 kilométerét mindösz-
szesen hét éves korában, az ország egyik 
legfiatalabbjaként futotta le. 

y.a.

Idén hatodik alkalommal tüntette ki a kerületben tevékenykedő, 
kiemelkedő eredményt elért sportolókat, sportvezetőket Pester-
zsébet Önkormányzata. A koronavírus-járvány miatt elmaradt a 
szokásos díjátadó ünnepség, az elismeréseket egy későbbi időpont-
ban vehetik át a jutalmazottak. 

Az év legjobbjai a sportban Pesterzsébeten

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Legelőször a szülőszobát alakította át mamás-papás helyiséggé 
Dr. Forgács Vince főorvos barátja kérésére Losonczi Ottó. Ebben 
a szülőszobában született később mindhárom fia, akik születésénél 
természetesen ő is jelen volt. 

– Az elmúlt 24 évben több gépet és berendezést is adományoztam 
a kórháznak, a fájdalomambulanciának, az urológiának, a sürgősségi 
osztálynak bútorokat, klímaberendezéseket, televíziókat és hűtőgépe-
ket vásároltam. A pandémia idején aszfaltozott utat építettünk, hogy 
a mentők a koronavírusos betegeket elkülönített útvonalon tudják a 
kórházba szállítani. 

Természetesen ez idő alatt az intézményben dolgozó személyzetről 
sem feledkeztem meg, az elmúlt egy évben többször, több teherautó-
nyi üdítőt, ásványvizet és gyümölcsöt szállítottunk az orvosoknak és 
ápolóknak – mondta Losonczi Ottó.

Legutóbbi adománya egy Airvo 2 típusú párásító gép, amely a 
spontán légzés optimalizációját szolgálja. A gyorsan beállítható 
és könnyen használható rendszer lehetővé teszi, hogy melegített, 
párásított és oxigénnel dúsított levegő jusson a betegek szerve-
zetébe. 

A berendezés támogatja a betegek légzését, javítja a nehézlég-
zést és a beteg komfortérzetét, valamint segíti a betegek gyorsabb 
felépülését. Összességben ez a berendezés segít a covidos betegek-
nek, hogy ne kerüljenek lélegeztetőgépre, ne kelljen őket mester-
ségesen lélegeztetni, etetni és itatni. Tudjuk, a statisztikák azt mu-
tatják, hogy a lélegeztető gépre került betegek nagyon nagy része 
nem éli túl ezt a megpróbáltatást. Ezzel a speciális géppel ezt meg 
lehet előzni.

Mint kiderült, azóta már visszajelzéseket is kapott a készülék-
ről:  – Az élet érdekes dolgokat produkál. A gépre először az az 
ápolónő került, aki öt évvel ezelőtt engem látott el a kórház in-
tenzív osztályán. Szerencsére a kezelés sikeres volt, és már jól van 
a hölgy – árulta el, hozzátéve: – Remélem, ezzel a géppel még na-
gyon sok életet meg tudnak menteni, és általa sok ember gyógy-
ulásához hozzá tudok járulni. Köszönetemet és tiszteletemet sze-
retném kifejezni minden egészségügyi dolgozónak, akik részt vesz-
nek a koronavírus elleni küzdelemben, és mindenkinek, aki akár 
egy tálca süteménnyel is segített a védekezésben résztvevőknek.

y

Egymillió forint értékben vásárolhatott mentéstechnikai eszközö-
ket a Pesterzsébeti Mentőállomás a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rend-
szerek Hungária Kft. támogatásából. Az együttműködés megvalósulá-
sát az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület segítette.

A mentőállomás a támogatásból olyan eszközöket szerzett be, ame-
lyek könnyítik a mentők mindennapi munkavégzését, és amelyekkel 
még magasabb színvonalú sürgősségi ellátást biztosítanak a betegeknek.

A 66-os, 66B, 148-as, 966-os 
buszok Csepel, illetve Soroksár 
felé a Határ úton és a Jókai Mór 
utcán át közlekednek, és nem 
érintik a Mártírok útján találha-
tó Mártírok útja/Határ út, Szig-
ligeti utca és Kossuth Lajos utca 
(Mártírok útja) megállókat. A 
kimaradó megállók helyett a bu-
szok a Mártírok útja/Határ út ke-
reszteződésénél a Határ úton vil-
lamospótló buszok megállójában 
állnak meg, a Jókai Mór utcában 
a Korom utca kereszteződénél lé-
tesülő ideiglenes megállóhelyen, 
a Tátra térnél pedig a Jókai Mór 
utcában a Vas Gereben utca ke-
reszteződése után kijelölt ideigle-
nes megállóban.

A 123-as, szintén a Határ 
úton és a Jókai Mór utcán át köz-
lekednek, és nem érintik a Már-
tírok útján található Mártírok 
útja/Határ út, Szigligeti utca és 
Kossuth Lajos utca (Mártírok 
útja) megállókat. A kimaradó 
megállók helyett a buszok a Már-
tírok útja/Határ út kereszteződé-
sénél a Határ úton a villamos-

pótló buszok megállójában áll-
nak meg, a Jókai Mór utcában az 
Korom utca kereszteződénél lé-
tesülő ideiglenes megállóhelyen, 
a Tátra térnél a Jókai Mór utcá-
ban a Vas Gereben utca keresz-
teződése után kijelölt ideiglenes 
megállóban, valamint a Kossuth 
Lajos utcában a 66-os buszok 
Mártírok útja megállójában.

A Határ út felől  a kimaradó 
Kossuth Lajos utca / Mártírok 
útja csomópont csak a 123-as 
buszcsaláddal érhető el közvet-
lenül, a Szigligeti utca megálló 
térsége leggyorsabban a szomszé-
dos megállókból gyalogosan, va-
lamint a Tátra térnél a Határ út 
felé közlekedő 66-os, 66B, 148-as 
buszokra átszállva is elérhető. 

A Tárta téri megállóhely he-
lyett a 923-as autóbuszok to-
vábbra is a Kossuth Lajos utcá-
ban lévő ideiglenes megállóhe-
lyen állnak meg, a 23-as, 223M 
jelzésű autóbuszok pedig a Jókai 
Mór utcában az 52-es villamosok 
megállóhelyén.

z.k.

Újabb segítség a kórháznak Támogatás a mentőállomásnak

Elterelték a buszokat
Útépítés miatt május 10-étől előreláthatólag augusztus elejéig 
egyirányúsítják a Mártírok útját a Kossuth Lajos utca és a Határ 
út között a Határ út irányába, ezért módosul az arra közlekedő bu-
szok útvonala.

Április 20-án Losonczi Ottó másfél millió forint értékű oxigénte-
rápiás eszközt adományozott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak. 
A készülék a gépi lélegeztetésre még nem szoruló, de oxigénpótlást 
igénylő Covid-betegek ellátásában nélkülözhetetlen. Kerületünk 
díszpolgára nem először nyújt segítséget a Jahn Ferenc Dél-pes-
ti Kórház és Rendelőintézetnek, hiszen 1997 óta támogatja az in-
tézményt. 
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– Minket már későn ért a 
nyitás híre, ezért maradtunk az 
online formánál – mondta a mú-
zeumigazgató. A művészeknek 
ugyanis a megnyitó előtt egy hó-
nappal le kellett volna adniuk al-
kotásaikat, hogy kellő idő marad-
jon a művek installációjára és a 
megnyitó megszervezésére a Gaál 
Imre Galériában.

A Rátkay-Átlók Galéria ter-
mészetesen kinyitott május 
4-én, hiszen ott állandó kiál-
lítások látogathatók, és a ren-

delkezésre álló terület is jóval 
nagyobb, így biztonságosabb. 
Ha egyetlen művész munkái-
ból rendeztek volna tárlatot, 
az talán megvalósulhatott vol-
na ilyen hirtelen, de százfős al-
kotói létszám esetén kivitelez-
hetetlen a művek begyűjtése, a 
veszélyhelyzeti előírások betar-
tása mellett.

– Ezért nem is kerülhettek 
falra a műalkotások, nem tud-
tunk ilyen sok alkotót bizton-
ságban fogadni, hiszen ennek 

még a zárlat időszakában kel-
lett volna megtörténnie. A ne-
hézségek ellenére elképesztően 
erős anyag gyűlt össze, hiszen 
a művészeknek több idejük ju-
tott az alkotásra – árulta el D. 
Udvary Ildikó.

– Sokan teljesen friss mű-
vet adtak be. Akadt olyan is, aki 
felhívott, hogy várjak, most lesz 
kész az alkotás, most fényképezi 
le a művet– mesélte a művészet-
történész, kiemelve: a tavalyi 66 
alkotó helyett idén már 101-re 
emelkedett a kiállítók száma.

A közönségdíjra idén is a 
Facebookon lehetett voksolni, 
aminek már tavaly is nagy sikere 
volt. Kérdésünkre, hogy eltér-e 
a közönség és a szakma ízlése, a 
múzeumigazgató így válaszolt: – 

Sok esetben mást díjaz a szakma 
és mást a közönség, de azért nem 
mindig van így.

A tavalyi közönségdíjas 
Závorszky-Simon Márton idén is 
szerepel az online tárlaton, meg-
annyi rendszeresen Pesterzsé-
beten kiállító képzőművésszel 
együtt. Köztük olyan sztár mű-
vészekkel, mint Aknay János, 
B. Laborcz Flóra, Benkő Imre, 
Tóth József Füles, Chochol Kár-
oly, Csipes Antal, Drozsnyik 
Istvá n, Gulyás László, Hager 
Ritta, Hartung Sándor, M. Tóth 
Margit és férje, Melcher Mi-
hály, Majoros Áron Zsolt, Péreli 
Zsuzsa, Prutkay Péter, Sárkány 
Győző, Smetana Ágnes, Zelenák 
Katalin.

D. A.

Az online helytörténe-
ti kiállítássorozatban a múze-
um munkatársai válogatást ké-
szítettek az immár 150+1 éves 
Pesterzsébet történetéből. A 
muzeum.pesterzsebet.hu olda-
lon és az intézmény Facebook 
oldalán hat témán keresztül ele-
venedik fel kerületünk múltja. 
A sorozat címei: Művészeti élet 
Pesterzsébeten, A pesterzsé-
beti Tavaszi Tárlatok történe-
te, Piacozó Pesterzsébet, Egész-
ség-ügyek Pesterzsébeten, „A la 
carte” – Vendéglátás Erzsébe-
ten, valamint Pesterzsébeti kép-
csarnok – képeslapok, fotográfi-
ák Pesterzsébetről.

A Művészeti élet Pesterzsébe-
ten témából kiderül, hogy a XX. 
század első évtizedeiben moz-
galmas művészeti élet folyt Er-
zsébeten. Már 1897-ben megje-
lent az Erzsébetfalvai Közlöny-
ben egy hirdetés, mely szerint 
Dibissievszky Sándor budapes-
ti műfestő rajztanfolyamra invi-
tálja a művészet iránt érdeklő-

dő ifjakat. 1913-ban nyílt meg 
Erzsébetfalván az első képzőmű-
vészeti kiállítás Muszély Ágos-
ton (1877-1966) munkáiból. A 

közismert festőművész a hely-
beli polgári iskola tanára volt, 
a tárlatot az iskola rajztermé-

ben rendezték meg. Számos ki-
állítást rendeztek a Városháza 
dísztermében, melyekről a he-
lyi sajtó is előszeretettel beszá-
molt. Muszély Ágoston mellett 
több országos hírű művész élt és 
alkotott itt, közülük is kiemelke-
dik Littkey Antal, Ócsvár Rezső, 
Sassy Attila és Vajda Ferenc.

Az itt élő alkotók mellett több 
kiemelkedő jelentőségű mű-
vész helyben készített munká-
ival kötődik a Pesterzsébethez. 

Példa erre a gödöllői Nagy Sán-
dor, a magyar szecesszió egyik 
nagymestere, aki a Szent Erzsé-

bet templom freskóit, üvegabla-
kait és oltárát is készítette. A he-
lyi Szépmíves Céh első kiállításá-
nak résztvevői között pedig ott 
olvashatjuk a jeles szentendrei 
festő, Korniss Dezső nevét is. Dr. 
Décsei Géza plébános tevékeny-
ségét külön ki kell emelni a ke-
rület képzőművészeti értékeinek 
számbavételekor, hiszen ő nem-
csak jó érzékkel választotta ki a 
meghívott művészeket, hanem 
maga is részt vett a Szent Erzsé-

bet templom ikonográfiai prog-
ramjának kialakításában.

y.z.

Ismét virtuális a Tavaszi Tárlat

Pillanatképek a múltból
A címben szereplő címmel nyílt május 5-én online kiállítássorozat 
a Pesterzsébet Múzeum honlapján és közösségi oldalán, melynek 
apropóját a 2020 tavaszára tervezett, ám a járvány miatt elmaradt 
„150 éves Pesterzsébet” című helytörténeti kiállítás adta. 

Noha a lazításoknak hála, védettségi igazolvánnyal személyesen fel-
kereshetők a galériák, színházak, mozik, az idei, 52. Tavaszi Tár-
lat, a tavalyihoz hasonlóan, online formában látogatható. Hogy mi-
ért, és hogy hány kiállító művész alkotásait nézhetjük meg, arról D. 
Udvary Ildikó művészettörténészt, a Pesterzsébeti Múzeum igazga-
tóját kérdeztük.
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Torma Judit több helyi közös-
ség tagja, és úgy látja: az online 
térben is végtelenül összetartóak 
és aktívak a tagok. Kezdeménye-
zésére három esztendővel ezelőtt 
rendezték meg első ízben a jóté-
konysági karácsonyi süti sütést.

– Az alapgondolat annyi volt, 
hogy ha mindenki csak egyetlen 
sort vág le a karácsonyi sütemé-
nyéből, abból több olyan család 
számára, akik nem engedhetik 
meg maguknak, akár idő, akár 
anyagiak híján, össze tudunk ál-
lítani egy-egy vegyes tálat – me-
sélt az akkori kezdeményezésé-
ről, megemlítve, hogy a közös-
ség tagjai azonnal kaptak a lehe-
tőségen, arra azonban nem szá-
mítottak, hogy milyen nehéz lesz 
rászoruló családokat találni. Ez 
azonban, új közösség lévén, ab-
szolút érthető volt.

– Végül öt-hat család számá-
ra sütöttünk – elevenítette fel a 
kezdeti sikert az ötletgazda, majd 
sietett hozzátenni: – Akik abban 
részt vettünk, megmaradtunk 
egymásnak.

Nem csupán megmaradtak 
egymásnak, mert bizony, némi 
kihagyást követően, tavaly ismét 
a forró sütő mellé álltak, méghoz-
zá jelentősen megsokasodva.

– Annyival többen lettünk, 
hogy egy külön Facebook cso-
portot kellett létrehozni – mesél-
te örömmel Judit, hozzáfűzve: a 
tésztasütés mellett többen alap-
anyaggal, pénzzel, dobozzal segí-
tettek.

– Mellénk állt az Élni Aka-
runk Közhasznú Alapítvány, 
alapanyaggal segítve minket – 
árulta el Judit.

Az alapanyagra pedig nagy 
szükség volt, mert a lelkes anyu-
kák sütemények széles skálájáról 
gondoskodtak, a muffintól kezd-
ve, a beiglin és a mézeskalácson 
keresztül a stollenig. A felsoro-
lásból kitetszik, hogy az advent-
ben sürögtek-forogtak a boldog-
ságukat másokkal megosztani 
akaró önkéntesek.

– Tavaly decemberben már ti-
zennyolc családnak tudtunk segí-
teni. Sokak elérhetőségét a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ-
tól, vagy segíteni szándékozók-
tól kaptuk meg – idézte fel jogos 
büszkeséggel Judit.

Komoly segítséget jelen-
tett, amikor csatlakozott hoz-
zájuk a Baptista Szeretetszol-
gálat Cipősdoboz Akciójá-
val. Judit egyterű, családi autó-
ja az utolsó centiméterig megtelt 

cipősdobozokkal, miközben ki-
szállította az ajándékokat, ame-
lyek szétosztásában az Élni Aka-
runk Alapítvány is nélkülözhe-
tetlen szerepet vállalt.

– Valódi helyi közös-
ségi összefogás alakult ki, 
igen sok résztvevővel – 
sommázta.

Hasonló népszerű-
ségnek örvendtek a ve-
szélyhelyzeti korlátozá-
sok alatt meghirdetett 
kakaó udvarai, amelyek 
a pandémiában pompás 
lehetőséget kínáltak az 
előírásokat betartó kis-
közösségi jótékonysági 
rendezvényeknek.

– Kinyitottam az ud-
varomat, és minden-
kit szeretettel vártam 
egy szelet kalácsra és 
egy bögre kakaóra – így 
a szervező, majd megje-

gyezte: a mai napig megmaradt 
a jó kapcsolat azok között, akik 
mindössze egyetlen alkalommal 
találkoztak.

A közösségi megmozdulások 
mellett Judit igyekszik egyénileg 
is segíteni annak, aki ezt igényli. 
Facebook csoportokban felaján-
lotta, hogy akinek szüksége van 
két fülre, amelyik meghallgatja, ő 
áll rendelkezésére.

– Ez jelenleg még virtuális for-
mában működik – jegyezte meg. 
– Nagyon fontosnak tartom, és 
szeretem is a személyes találko-
zásokat. Azok alkalmával jobban 

megértem a másikat, illetve töb-
bet tudok adni neki magamból 
az arcommal, a gesztusaimmal a 
megtartó térben, de ezekre még 
várni kell valamennyit.
Ő maga korábban szintén 

igénybe vett szakemberi segítsé-
get, emiatt döntötte el, hogy to-
vább kell adnia a megtartó figyel-
met. Szakmája most még nem ez, 
jogászként közbeszerzési szakér-
tő a nap nyolc órájában. Ugyan-
akkor tanul, másodéves az Integ-
rál Akadémia integrál pszicholó-
gia szakán.

Mi is az integrál pszichológia? 
„Egy rendkívül izgalmas elmé-
let- és gyakorlatrendszer, amely 
szakértői módon kapcsolja össze 
a nyugati pszichológiai ismerete-
ket, valamint a spirituális hagyo-
mányok tudatról szóló tanítása-
it” – áll az akadémia honlapján.

Judit, miután végez, integrál 
tanácsadó lesz, aki önismereti 
kíséréssel, személyiségfejlesztési, 
életvezetési tanácsadással segíti a 
hozzá fordulókat.

– Hogy talált rá erre a szakmá-
ra? – kíváncsiskodtam.

– Több jogász kollégám vál-
tott, és a kiégést megelőzendő 
egyikük az Integrál Akadémi-
án képezte át magát segítővé. E 
mellett önismereti utam során, 
az egyik csoportalkalmon hallot-

tam az iskoláról, ráadásul saját 
önismereti segítőm szintén ott 
végzett, így egyenes út vezetett 
hozzájuk – világosított fel Judit.

D. A.

A Pesterzsébeti Szülők Facebook zárt csoport tagja a természete-
sen pesterzsébeti szülő, Torma Judit, aki nem kizárólag ebben a 
virtuális közösségben, és nem kizárólag virtuálisan tesz másokért. 
A segítségnyújtás számára életforma.

„Ha szüksége van két fülre, ami meghallgatja…”

Megtelt a csomagtér a cipősdobozokkal

FO
TÓ

K:
 Z

SA
RN

ÓC
ZK

Y 
GY

UL
A



Pesterzsébet | 2021. május 20.

9

– Honnan indult a közösség, hány tagja van?
– Ha az ember körbesétál Gubacson, szinte minden ház előtt gon-

dozott kiskertekkel, virágágyásokkal, néhol egészen különleges lu-
gasokkal találkozhat. Itt nagy hagyománya van annak, hogy a lakó-
közösségek szép környezetben szeretnének élni. Mi is ehhez szeret-
tünk volna csatlakozni, amikor lakóházi zöld közösséget alakítottunk 
2019 őszén. Először komposztálót, majd lombkomposztálókat építet-
tünk, kis játszósarkot alakítottunk ki a ház udvarán, füvesítettünk a 
ház előtt.

Aztán lépésről lépésre próbáltunk egyre több figyelmet fordítani 
otthonunk tágabb környezetére is, a jobb sorsot érdemlő, tényleg kü-
lönleges hangulatú Téglagyár térre. Nagyon jó a kapcsolatunk a te-
rület helyi képviselőivel, Somodi Klárával és Mach Péterrel, közösen 
dolgozunk velük azon, hogy élhetőbb, szebb hely legyen a tér.

A közösségnek jelenleg 10-15 aktív tagja van, de egyrészt sok a jó 
ember, aki tenni akar, másrészt a jó hangulatú közösségi munka min-
dig ragadós, szóval folyamatosan érkeznek új emberek a környékről, 
aminek nagyon örülünk.

– Miért éppen a Téglagyár térre esett a választás?
– A tér közterületként egyrészt mindenkié, másrészt ugyanezért 

senkihez sem tartozik, jelenleg nagyon elhanyagolt. Ugyan a Szociá-
lis Foglalkoztató emberei rendszeresen jönnek füvet és bokrot nyírni, 
szemetet szedni, de pár nappal később sajnos megint ugyanolyan sze-
metes a tér; eldobált üvegek, sörös- és energiaitalos dobozok és persze 
cigarettacsikkek mindenütt.

A tér közepén lévő apró kavics nagyon nehezen tisztítható, ráadá-
sul alig lehet rajta átkelni, így az emberek sokszor inkább megkerülik 
a parkot. A játszótéri elem alkalmatlan eredeti funkciójára, a zöldte-
rület gazos, helyenként teljesen kikopott.

A teret a közösségi funkciókon túl leginkább alkalmi kocsmának, 
illetve WC-nek használják, ami köztisztasági és közösségi szempont-
ból is jelentős probléma, konfliktusokat szül. Sajnos kutyapiszok is 
elég sok van, bár látjuk, hogy a legtöbben felszedik, de azt is, hogy so-
kan nem. 

– Hogyan dolgoznak? Mik az eddigi sikerek?
– Tavaly tavasszal kísérleti jelleggel elkezdtük zöl-

díteni a házunk előtti, mára  teljesen kikopott, jár-
da melletti részt. Mivel a talaj szinte teljesen eltűnt, 
nem kis munka volt a csákányozás és a földtelepítés. 
Próbáltunk a beporzóknak is kedvezni, így vadvirágo-
kat is ültettünk. Az önkormányzatot megkértük a ház 
előtti két kivágott fa pótlására, nagy örömünkre ezt 
egyből meg is tették.

A pályázat megnyerése után felvettük a kapcsola-
tot a Szociális Foglalkoztató munkatársaival, vezetői-
vel, akikkel azóta is nagyon jó az együttműködés, ami-
ben lehetőségük van, azonnal segítenek.

Tavaly ősszel a pályázat keretében ültettünk két le-
vendulasort (amik szerencsésen túlélték a telet), a na-
gyobb munkát pedig most tavaszra hagytuk. Elkészí-
tettünk egy nagyobb magaságyást, amit közösségi vi-
rágágyásnak szánunk, vagyis bárki ültethet bele, vala-
mint kitettünk a kutyapiszok felszedését ösztönző há-
rom táblát. Ezen kívül bokrokat metszettünk és sze-
metet szedtünk.

– Mik a jövőbeli tervek?
– Célunk, nagyon röviden, a Téglagyár tér tisztábbá, zöldebbé, vi-

rágosabbá, kulturáltabbá tétele, hogy elláthassa pihenőpark funkció-
ját. Mi ehhez a magunk szerény eszközeivel és szabadidőnk ráfordí-
tásával tudunk hozzájárulni. Terveink között szerepel közösségi vi-
rágültetés és füvesítés, a járvány elmúltával pedig szeretnénk közös 
gondolkodást indíta-
ni a helyi lakosokkal 
a tér használatáról, 
fejlesztési lehetősé-
geiről, jövőjéről.

Szeretnénk, ha a 
helyi közösség job-
ban magáénak érez-
né a teret, vigyázná a 
tisztaságot.

A Téglagyár tér 
egy csiszolatlan gyé-
mánt. Reméljük, 
hogy ezt rajtunk kí-
vül sokan felismerik, 
és tesznek a megújí-
tásáért, akár velünk, 
akár tőlünk függet-
lenül. Persze a tér 
fenntartása és fej-
lesztése önkormány-
zati feladat, de he-
lyi lakosokként mi is 
szeretnénk megtenni 
minden tőlünk tel-
hetőt.                dr

HELYI ÉRTÉK

Gondos szülőkként törődnek a Téglagyár térrel örökbefogadói, 
a Téglagyár Térért Közösség tagjai. A lakóközösség tavaly ősszel 
sikeresen pályázott a tér örökbefogadói címére, és bár az önkor-
mányzat 2020-ban anyagilag, eszközökkel nem tudta támogatni a 
munkát, a tér egyre épül, szépül. A változások azonban még ennél 
is korábban kezdődtek, tudtuk meg Kilin Emőkétől és Mező János 
Bálinttól, a közösség tagjaitól. 

A közösség ereje

– Tavaly több helyszínen is szerveztem tavaszi nagytakarítást 
a körzetem közterületein. A Téglagyár téren többen is csatlakoz-
tak hozzánk, itt beszélgettünk először a „Fogadj Örökbe” pályá-
zati lehetőségről. A dolgos csapatot a járványhelyzet sem tör-
te meg, folyamatosan tesznek és dolgoznak a környezetünkért. 
Képviselőként nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szuper közössé-
get képviselhetek – nyilatkozta lapunknak Somodi Klára önkor-
mányzati képviselő.
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Az áruháztól a templom felé 
haladva jobb oldalt álljunk meg 
egy pillanatra Széchenyi István 
mellszobránál. Jó, hogy ő is itt 

van, és figyelmeztet, nem a sza-
vak, hanem a szív és a tetteink 
beszélnek helyettünk. 

Széchenyi szobrával szem-
ben található Erzsébet első le-

ánygimnáziuma, melyet 
a Kalmár család (apa 
és két lánya) alapított 
1930-ban saját vagyo-
nából, és évekig mű-
ködtették saját költsé-
gükön. Az alapítók ne-
vét a Széchenyi utcá-
ban emléktábla őrzi, mi 
is jegyezzük meg: Kal-
már Elek, Kalmár Ilona 
és Kalmár Eszter. A ma 
is működő iskola most 
Erzsébet királyné nevét 
viseli. Így kell maradan-
dót teremteni.

Folytatva sétánkat a 
régmúlt időket idéző vil-
laépületek következnek.

–  A Gál Imre Galé-
ria kertjében – ismét a 
varázslat jegyében – kü-
lönös csend fogadja az 
érkezőt. A szoborkert 
szobrai által szinte ta-
pinthatóvá válik a mű-
vészet ereje. Üljünk le 

és meditáljunk, mert egy pillanat 
alatt másik dimenzióba kerülhe-
tünk. Kifelé jövet elgondolkod-
hatunk azon, mit keres egy múze-

um bejáratánál cégérként egy ka-
kas? Talán valaki furcsán rakta 
össze a szimbólumokat? De nem, 
mégis jó helyen van, és azt üzeni: 
„Ébresztő, emberek!” Ezért az-

tán már nem csodálkozunk, hogy 
a következő sarkon a benzinkút 
tövében egy kereszt egyenesedik 
– fogalmaz Nagy Izabella.

A volt Pflum 
mozi védett épü-
lete szépen kere-
tezi a Kosuti végét 
és a Szent Erzsébet 
tér kezdetét. Szép, 
hogy egy városrész 
főutcája a végén 
szakrális térbe tor-
kollik. Ezért szer-
vesen a Kosutihoz 
tartozik az Anyák 
szobra, talapzatán 
a felhívással „Állj 
meg és gondolj 
édesanyádra”, va-
lamint Árpádházi 
Szent Erzsébet 
szobra is.

Belépve a Szent 
Erzsébet temp-
lomba, renge-
teg értéket látha-
tunk. Szent Erzsé-
bet szárnyas oltá-
rát, Nagy Sándor 
hatalmas freskó-
it, a Mária oltárt, 
a Piétát, Szent Fe-
renc szobrát, a szí-

nes, hatalmas 
üvegablakokat.

– Képzeletbeli 
sétánk végén kö-
szönettel tarto-
zunk azoknak a 
városvezetőknek, 
adakozóknak és 
alkotóknak, akik 
ezeket a csodá-
kat létrehozták. 
Legyünk büszkék 
arra, amit előde-
ink teremtettek, 
és tegyünk hozzá 
mi magunk is leg-
alább annyit, hogy 
észrevesszük és ér-
tékeljük őket. Ha 
pedig mélyebbre 
ásunk, megálla-
píthatjuk, hogy a 
látottak nemcsak 
szépségek sora 
volt, hanem szel-

lemi út és évtizedek alatt felállí-
tott útmutató. Járjunk minél töb-
bet rajta! – fogalmaz Nagy Iza-
bella.     n.z.

A mi Kosutink
Előző lapszámunkban a székelykaputól az Erzsébet áruházig jutot-
tunk azon a képzeletbeli sétán, melyre egy kedves olvasónk invi-
tált bennünket. Nagy Izabella segítségével most a Kosuti másik fe-
lét járjuk végig. 
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– Gondolom, a járvány miatt nem hagyományos, hanem online 
formában folyt a versengés.

– Igen. Egyszerre zajlott hangszeres és énekes verseny. Az első kör-
ben otthon felvett acapella, kíséret nélküli énekes videót kellett be-
küldeni. A második fordulóban hangszeres, vagy zenekari kíséretre 
kellett énekelni. Az innen továbbjutó 10 legjobb versenyző került a 
3. fordulóba.

– Stílus tekintetében teljes szabadságot élveztek?
– Teljeset. De a zsűri pontozta a dalválasztást is, mennyire 

önazonos az előadóval. E mellett az énektechnikát, az előadásmódot, 
meg a videót egyaránt értékelték.

– Önnek nem okozhatott különösebb gondot a zeneválasztás, 
lévén az égvilágon minden stílusban és műfajban énekel…

– A kedvenc dalaim közül választottam kettőt. Szerettem volna 
minél többet átadni magamból a dalokon keresztül. Adele One and 
Only-ját és az AC DC High Way to Hell című rockszámát. Két egé-
szen más stílus, de mindkettőt nagyon szeretem. Szinte minden mű-
fajban vannak dalok, amiket nagyon szeretek, legyen akár pop, funky, 
soul, vagy rock.

– Ez, mondhatjuk, szerencse, hiszen a partyzenekarokkal min-
den stílusban produkálnia kell.

– Az elmúlt 3-4 évben szólóban és többféle projekttel léptem fel. 
Most a Colosseum Partyzenekarral dolgozom. Velük adtunk is nem 
régen online koncertet a Csiliből, a Hangfoglaló Program segítségé-
vel. Ráfér mindenkire a segítség, mert a vírushelyzet miatt leállt a 
szakmánk, csak mostanság kezd kialakulni, milyen projektekben ve-
szek majd részt.

– Hogyan vészelte át a kényszerpihenőt?
– Éppen tavaly márciusban, amikor a járvány berobbant, műtöt-

ték a térdemet, így az első hullámot én lábadozással, gyógytornával 
töltöttem. Szerencsémre, így nem maradtam ki semmiből. Gyakorol-
tam, videókat készítettem, és elkezdtem ismerkedni a TikTok vilá-
gával is. Közben találkoztam össze a Colosseum zenészeivel, akikkel 
a karantén alatt gőzerővel próbáltunk. Mivel nem kizárólag az ének-
lésből élek, ezért nem viseltek meg annyira a korlátozások. A Szenilla 
Úszóiskolát működtetem a Pesterzsébeti uszodában. Sajnos a vírus 

miatt kétszer is be kellett több hónapra zárnunk, de szerencsére van 
egy irodai munkám is, amit home office-ban tudtam csinálni a vírus-
helyzet alatt. 

– Az úszásoktatás meglehetően távol áll az énekléstől. Jól gon-
dolom?

– Jól. Versenyszerűen úsztam és kajakoztam gyerekként, majd 
a Testnevelési Egyetemet végeztem el. Az úszóiskolám indítá-
sával párhuzamosan kezdtem el munka szinten is foglalkozni az 
énekléssel. 

– Akkor nem gyerekfejjel kezdett dalolni?
– De, énekelgettem gyerekként is, de csak ha nem hallotta 

senki. Egész későn, csak 2013-ban jutottam el oda, hogy annyi-
ra szeretek énekelni, hogy szeretném már énektanárral fejleszteni 
magamat.  Az évek során, ahogy fejlődtem, úgy erősödött az el-
határozás bennem, hogy ez mennyire fontos pontja az életemnek. 
Három évvel később már vokalistaként kipróbálhattam magam, 
majd bekerültem az első komolyabb partyzenekarba. 

– Oda azért hosszú repertoárral hívják az embert, nem?
– Körülbelül 100 számot tudtam vállalható szinten, ami nem 

számít soknak. Novemberben kerültem az együttesbe, és szilvesz-
terre már megvolt egy lekötött, egész estés fellépés. Ugyan pró-
báltunk egy hónapon keresztül, de úgy mentem neki a szilvesz-
ternek, hogy még szinte semmilyen tapasztalatom nem volt, főleg 

nem frontemberként. Élveztem a próbákat, és végül a szilveszteri kon-
certet is egész jól sikerült.

– Hogy tervezi a távolabbi jövőt, mint partyzenekar énekesnő-
je, vagy mint Adele?

–  Szeretem a partyzene világát, de mindenképpen szeretnék szóló-
karriert is és hogy mi-
nél többen megismer-
jenek. 

– Amihez nélkü-
lözhetetlenek a saját 
számok…

– És a menedzs-
ment, kapcsolatok. 

– Maradjunk az 
elsőnél. Ír dalokat, 
vagy szövegeket?

– Nem tudok még 
olyan szinten gitároz-
ni, hogy dalokat írjak. 
Szövegírással már ka-
cérkodtam, persze azt 
sem vállalnám be profi 
segítség nélkül. Remé-
lem, hogy a közeljövő-
ben összeakadok egy 
zeneszerzővel.

– Ebben segít a 
Hangképzős győzel-
me?

– Segíthet. Sok új 
ember megismert, és 
megismerhetnek zeneszerzők. A lényeg az volt, hogy a pandémia alatt 
nemcsak konkrét cél nélkül gyakoroltam otthon, hanem a nagysze-
rű szervezés segítségével megmutathattam magamat, és kreatívabban 
megélhettem ezt a néhány hetet.

DIA

A Hangképző Zeneműhely ADD a hangod! elnevezésű pályázatán 
elindult a Csili fellépéseiről és a kerületi rendezvényekről jól is-
mert Nemes Dóri, és ha már elindult, hát első lett az énekesek kö-
zött. Dóri komoly léptekkel halad a profi énekesi pályán, miköz-
ben úszóiskolát működtet a Pesterzsébeten. 

Színpad, uszoda, iroda
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A főbb szabálytalanságok 
közé tartozik, hogy sok bicikliző 
kerékpárútként használja a gya-
logjárdát, vagy a kijelölt gyalogos 
átkelőhelyen a gyalogosok között 
szlalomozva, őket veszélyeztetve 
kerékpároznak át a zebrán. Ez-
zel szemben kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyen – a KRESZ utasítá-
sának megfelelően – a kerékpár-
ról le kell szállni, és azt tolva sza-
bad csak az úttesten áthaladni. 
A zebrán csak a gyalogosoknak 
van elsőbbsége, a kerékpárosok-
nak nincs.

Fontos hangsúlyozni, hogy 
a gépjárművezetők gyalogosok-

ra, nem pedig tempósan hala-
dó kerékpárosokra számítanak 
a zebrákhoz közelítve. A gya-
logos átkelőhelyen való bicik-
lizés könnyen balesethez vezet-
het, mert az így áthaladó kerék-
páros esélyt sem ad arra, hogy az 
őt észlelő járművezető meg tud-
jon állni.

Az utat keresztező kerékpár-
úton lehet a kerékpárt hajtva 
közlekedni, ezeken a helyeken a 
közút kezelője megfelelő táblá-
zással szabályozza az elsőbbséget.

A közlekedési balesetek meg-
előzése érdekében fontos, hogy a 
kerékpárosok is betartsák a köz-

lekedési sza-
bályokat. Ezek 
közül egyik 
legfontosabb, 
hogy kerékpár-
ral alapvetően 
az úttesten kell 
közlekedni. Ha 
az úttest mel-
lett van kerék-
párút vagy gya-
logos- és ke-
rékpárút, akkor 
azon kell a bi-
ciklivel halad-
ni. A kerékpá-
ros csak akkor 
közlekedhet a 

járdán, ha az úttest a kerékpáro-
zásra alkalmatlan, azaz az út mi-
nősége nem teszi lehetővé a bi-
ciklivel való közlekedést. Az út-
testen zajló forgalom nagysága és 
összetétele nem befolyásolja az 
alkalmasságot, ezért bármennyi-
re is nagynak tűnik a forgalom, 
az úttesten kell kerékpározni.

Tudni kell azt is, hogy táblá-
val jelzett főútvonalon 12 éven 
aluliak nem kerékpározhatnak, 
neki a járdán kell közlekedniük. 
A kerékpáros maximális sebessé-
ge járdán 10 km/h lehet. Kerék-
párral az útpadkán, az úttesten és 
a járdán csak egymás mögött, egy 
sorban szabad haladni.

Lakott területen kívül, sötét-
ben vagy rossz látási viszonyok 

között kötelező láthatósági ruhá-
zatot viselni. 

A sisak azonban a KRESZ 
szerint csak egyetlen esetben, la-
kott területen kívül, 40 kilomé-
ter/órás sebesség felett kötelező. 
A fejvédő azonban erősen aján-
lott felszerelés, hiszen egy eset-
leges bukáskor véd a komolyabb 
fejsérüléstől.

Végül még egy nagyon fontos: 
koránt sem mindegy, milyen bi-
ciklivel indulunk útnak. A ke-
rékpárnak ugyanis vannak köte-
lező felszerelései, amelyek nélkül 
nem közlekedhetünk vele a for-
galomban.

s.y.

Két keréken, 
szabályosan

Itt a jó idő, egyre többen veszik elő a kerékpárjukat, és közleked-
nek vele hosszabb vagy rövidebb távolságokon. A biciklizés egész-
séges és környezetkímélő is, azonban számos baleset forrása is le-
het, ha valaki nem ismeri, vagy nem tartja be a kerékpározásra és 
a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat. A police.hu segítségével 
csokorba szedtük a legfontosabb tudnivalókat. 
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– Jól indult a tavalyi év, ja-
nuárban, februárban rengete-
gen foglalták le előre nyári útja-
ikat.  A márciusban kezdődött 
pandémiával aztán folyamatosan 
érkeztek a lemondások. Az elő-
leggel befoglalt utaknak körülbe-
lül felét mondták vissza, az utazni 
vágyók másik fele pedig áttetette 
a nyaralását erre az évre – mond-
ta Hosszu Csaba.

Most, hogy jön a nyár, ráadá-
sul a járványügyi adatok is kez-
denek végre jobbra fordulni, ér-
deklődőből nem akad hiány, nap 
mint nap rengetegen megfordul-
nak az irodában. – A gondot sok-
kal inkább az jelenti, hogy sokan 
tartanak a külföldi karanténtól, 
illetve a PCR tesztek kifizetésé-
vel járó plusz költségektől, ami 
egy 4-5 fős család esetén már je-

lentős tétel – magyarázza Hosszu 
Csaba, hozzátéve: – Igaz, hogy a 
Magyarországra külföldről érke-
ző, védettségi igazolvánnyal ren-
delkezőknek és a velük utazók 
kiskorúaknak május elejétől már 
nem kell karanténba menniük, a 
fogadó országok szabályozásai el-
térőek.

Ami pedig még ennél is na-
gyobb gondot jelent, hogy van-
nak olyan uniós országok, ahol 
egyelőre nem fogadják el a kínai 
vagy orosz vakcinát, így az azok-
kal beoltottak még nem mernek 
foglalni.

Ezek hatására a május közepi 
forgalom nagyjából 30 százaléka 
csupán a két évvel ezelőttinek, az 
árak pedig – a forint – euró árfo-
lyamának alakulása miatt – 5-10 
százalékkal drágultak.

A pesterzsébeti 
nyaralni vágyók kö-
rében Európán be-
lül a legnépszerűbb 
úti cél Görögország, 
Spanyolország és 
Ciprus, kontinen-
sünkön kívül pedig 
Egyiptom és Török-
ország.

Ami biztató a je-
lenlegi helyzetben: 
a turisztikai szak-
ma ígéretet kapott 
arra, hogy a foga-
dó országok június 
1-jével feloldják a 
karanténkötelezett-
séget a védettségi 
igazolvánnyal ren-
delkező utazóknak, 
a chartergépek pe-
dig a tervek szerint 
június 15-étől szeptember vé-
géig, október elejéig folyamato-
san szállítják az utasokat a köz-
kedvelt külföldi nyaralóhelyek-
re. Az utazási iroda tulajdonosa 
szerint az oltási hajlandóság is 

érezhetően nő, egyre többen fo-
gadják el, be kell oltatniuk ma-
gukat ahhoz, hogy két év után 
végre ismét eljuthassanak a ten-
gerpartra.

Sz. A.

Míg tavaly a lakosság alig fele 
jutott el nyaralni, az idei nyár 
már most kedvezőbbnek tűnik 
a hazai turisztikai szereplők szá-
mára. A lazító bejelentések ha-
tása egyértelműen látszik a fog-
lalási számokban is, napról napra 
gyarapodnak a nyári előfoglalá-

sok – fogalmazott Trepess Beat-
rix, a szállásközvetítő portál kö-
zösségi média és pr menedzsere a 
közleményben.    

Az átlagos foglalási ár éjsza-
kánként és személyenként 9070 
forint, az átlagos foglalási érték 
118 ezer 700 forint. Bár a kuta-

tásban résztvevők többsége leg-
feljebb 100 ezer forint körüli szál-
lásköltséggel tervez, a teljes nya-
ralásra többet költenének, maxi-
mum 300 ezer forinttal kalkulál-
nak – ismertette. A portál fogla-
lási adatai alapján az átlagos fog-
lalás idén 4 éjszakára szól, míg ta-
valy 2-3 éj volt, az átlagos ven-
déglétszám foglalásonként 3-4 fő.

A kutatás szerint tízből nyolc 
nyaralást tervező nem hotelben 
tölti majd nyaralását: az idei nyári 
foglalások 33 százaléka apartman-
ba szól, míg hotelbe 25 százalék.

Az eddig lezárt öt kutatás 
alapján kizárólag belföldi nyara-
lást a lakosság kétharmada, kül-
földit tízből két fő tervez idén 
nyárra. A bel- és külföldre is uta-
zók aránya visszatért a márci-
us eleji és azelőtti szintre (11-12 
százalék). Április elején a nyara-
lást nem tervezők aránya stagná-
lást mutat, a lakosság egyharma-
da továbbra sem tud vagy nem 
mer tervezni. 

Az Ipsos felmérése szerint a 
legkedveltebb belföldi úti cél a 

Balaton és környéke, ahová a 
nyaralók több mint fele utazna 
idén. Ezen belül kifejezetten Sió-
fokra 10-12 százalékuk menne 
üdülni. Megnőtt Hévíz népsze-
rűsége (7 százalék) április elejére, 
emellett pedig továbbra is vonzó 
Eger, Hajdúszoboszló és Lillafü-
red-Szilvásvárad is.

A portál előfoglalási ada-
tai alapján Balaton továbbra is 
népszerű, a foglalások 35 száza-
léka ide szól a nyári hónapokra. 
A top10 belföldi úti cél között az 
első helyezettje és további 3-4 te-
lepülés is a Balaton térségében 
van. A legkeresettebb Siófok, a 
foglalások ötödével. Az élme-
zőnyben van Balatonfüred, Haj-
dúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, 
Zalakaros, Pécs, Balatonlelle és 
Szeged is. Régiós bontásban ked-
velt Észak-Magyarország is, a fog-
lalások 16,3 százalékával, a Nyu-
gat-Dunántúlra eddig minden 
10. foglalás szól, a Dél-Alföldre 
pedig az összes leadott foglalás 
9,4 százaléka.

s.z.

A nyár közeledtével egyre több az érdeklődő kerületünk egyetlen 
utazási irodájában, a tényleges foglalások viszont egyelőre elma-
radnak. Ennek nem az utazási kedv hiánya az oka, hanem sokkal 
inkább az, hogy az emberek tartanak a kötelező tesztektől és a kül-
földi karanténtól – tudtuk meg Hosszu Csabától, a Korona 2001 
Utazási Iroda tulajdonosától.

A korlátozások enyhítéséről és az oltási számok markáns növeke-
déséről szóló hírek hatására a lakosság harmada újra bízik abban, 
hogy el tud menni nyaralni – derül ki a Szállás.hu és az Ipsos áp-
rilisban végzett felméréséből. A 18-59 éves korosztályt megcélzó, 
reprezentatív felmérés eredményeit az MTI-nek juttatták el. 

Nem a nyaralási kedvünkön múlik az utazás

Ha belföld, akkor Balaton
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A Vörösmarty utcai Általános 
Iskolában végezte alapfokú ta-
nulmányait, majd a Kossuth La-
jos Gimnáziumban tett érettségi 
vizsgát. Ezután Moszkvában járt 
egyetemre, ahol 1966-ban vég-

zett hidro- és 
mérnökgeoló-
giai szakon.

S hogy mi-
ért a Szovjet-
unióba jelent-
kezett? Arról 
ezt mondta:

– Hárman 
voltunk test-
vérek, édes-
apám megbe-
tegedett, édes-
anyám egye-
dül tartott 
el mindany-

nyiunkat. A két öcsém mellett 
nem tudtak volna taníttatni.

A gimnázium második két 
esztendejében már készült kül-
földi, ösztöndíjjal támogatott to-
vábbtanulásra.

Moszkvában szerzett dip-
lomáját itthon a Műegyetem 
vízépítőmérnökiként honosítot-
ta, nem lévén akkoriban Ma-
gyarországon hidrogeológus 
képzés.

– 25-30 évvel később kerültek 
be a hazai egyetemekre, amiket 
kint tanultunk – árulta el.

Ezért aztán nem okozott gon-
dot az elhelyezkedés 1967-ben. 
Három évig dolgozott a Magyar 
Állami Földtani Intézetben, majd 
2006-ig, nyugdíjba vonulásáig a 
Vízügyi Tudományos Kutató In-
tézetben. Fő szakmai területe a 
felszínalatti vizek áramlásának a 
modellezése, valamint kúthidra-
ulikai elemzések készítése.

– A felszíni vízáramlások mo-
dellezésének tudásával, amit 
Moszkvában tanultam, egyedüli 
voltam akkoriban Magyarorszá-
gon – mesélte.

Közben 1989-től 2000-ig, fize-
tés nélküli szabadságon a Kuwait 
Institute for Scientific Research 
(KISR) kutatója volt, ahol fő-
ként a mélyfúrású kutakkal tá-

mogatott ivóvízellátás kérdései-
vel foglalkozott.

Számos tudományos társaság 
tagja, az MTA Hidrogeológiai 
Albizottság elnöke volt két cik-
lusban. Közel 140 magyar és an-
gol nyelvű tudományos publiká-
ció, közöttük szakkönyvek jelzik 
munkásságát. Több előadást tar-
tott az ELTE ill. Miskolci Egyete-
men meghívott előadóként.

Megalakította a HYGECON 
Kft.-t, amelynek egyik fő mun-
kája volt a bátaapáti felszínalatti 
radioaktív hulladéktároló feltáró 
fúrásaiban mért adatok értékelé-
se és azokkal történő transzport 
modellezés.

2008-ban MTA Doktora cí-
met szerzett. 2016-ban a Miskol-
ci Egyetem Címzetes Egyetemi 
Tanárává nevezte ki.

Jelenleg sem pihenéssel tölti 
idejét, az egyetem megbízásából 
a budapesti ivóvízellátást biztosí-
tó Duna-menti csápos kutak hid-
raulikai modellezésével foglalko-
zik, angol nyelvűszakkönyvet írt, 
továbbá cikkeket publikál vezető 
hazai és külföldi hidrológiai fo-
lyóiratokban.

Életét a kerületünkhöz fűzi 
55 év házassága, két gyermeke és 
három unokája.

DA

Ma már országos hírű a Tátra tér régi épüle-
tének oldalában található lángosos. Popovics 
Attila nem lángosos famíliába született, nem 
ezért lett lángossütő. Vendéglátóipari iskolá-
ba járt, és vált belőle szakács, felszolgáló.

– Egyik barátom nyitott egy lángosos bol-
tot, ami megtetszett, ráadásul szerettem vol-
na önálló vállalkozásba fogni – elevenítette 
fel a kezdeteket, elárulva: barátjával eleinte 
pékektől igyekezték elsajátítani a jó kelt tész-
ta titkát.

– Annyira titokzatos, vagy bonyolult len-
ne? – kérdeztem.

– A hőmérséklet rettentően befolyásol-
ja a dagasztást, a kelesztést. Ráadásul a piac 
adottságai felborítottak mindent, mert télen 
nagyon hideg volt, nyáron pedig nagyon me-
leg. Ezen változtatnia kellett – magyarázta, 
hozzátéve: – Emellett a liszt minősége dönt 
el mindent. Mindenekelőtt ki kellett tapasz-
talni, melyik a legmegfelelőbb alapanyag.

– Megesett, hogy a kiválasztott liszt minő-
sége menet közben megváltozott – mesélte. 
– Hasonló gond, ha rossz körülmények között 
tárolják az élesztőt, ami azután nagyon lassan 
keleszti a tésztát. Ennyi-
re igényes a kelt tészta, 
és nem spórolható meg 
az idő, amíg az ember a 
buktatókat kitapasztalja.

Talán nem vagyok 
egyedül azzal a gondolat-
tal, hogy a lángos idény 
jellegű csemege, ami a 
nyárhoz kötődik.

– A piacon a nyár a 
fő szezon – erősített meg 
Attila. – November, feb-
ruár és március a leg-
gyengébb hónapok. Ezzel 
együtt egy napra előre 
sem egyszerű eldönteni a 

tésztamennyiséget, ráadásul a kelesztés adott 
időpontjában kell sütni a minőség érdekében.

Márpedig arra ad, nem véletlen, hogy vá-
sárlóinak 80 százaléka törzsvendégekből ke-
rül ki.

– Főleg szombaton jönnek, az a nap, ami 
előre tervezhető – sommázta Popovics Attila.

D. A.

KOSSUTH 100

PIACI HÍRNÖK

Egyedülálló szaktudás Magyarországon

A jó lángostészta titkai

Centenáriumát ünnepli a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium. 
A különleges évforduló alkalmából idén januárban sorozatot in-
dítottunk, 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 Dr. Székely Fe-
renc címzetes egyetemi tanár, aki 1943-ban született Budapesten. 

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Hazai adat nem áll rendel-
kezésre, az Amerikai Gyermek-
gyógyászati Akadémia márci-
us végi adatai szerint az Egye-
sült Államokban a pandémia 
kezdete óta 3,4 millió gyermek 
tesztje volt pozitív, ez az összes 
Covid-19 eset kb. 13 százaléka. 
A súlyos, kórházi kezelést igény-
lő esetek ritkák, csupán az ösz-
szes gyermekkori eset 0,8 százalé-
kában fordul elő. Eddig 279 gyer-
meket vesztettek el az USA-ban, 
ami 0,01 százalékos halálozási 
arányt jelen. 

Az amerikai adatok szerint 
ugyanakkor az újabb varián-
sok terjedésével a gyermekko-
ri Covid-megbetegedések szá-
ma drámaian emelkedik. Miután 
megnyitottak az iskolák, és az if-
júsági sport is újrakezdődött, a 
jóval fertőzőképesebb brit válto-
zat igen gyorsan és széles körben 

terjed a gyermekek között. A leg-
többen éppen a 10-19 éves gyer-
mekek közül betegednek meg, 
amire eddig nem volt példa a 
pandémia kezdete óta – idézi az 
adatokat a HGYE tanulmánya.

Bizonyos adatok arra utalnak, 
hogy hosszú távon – a felnőtt la-
kosság egyre nagyobb arányban 
kialakuló védettsége miatt – ép-
pen ők fognak majd elsősorban 
és egyre nagyobb százalékban 
megfertőződni. Egyes szakértői 
vélemények szerint a Covid-19 
idővel lassan gyermekbetegség-
gé szelídül majd, és az influenzá-
hoz hasonló terjedésére számít-
hatunk, amelyben a gyermekek 
elsődleges szerephez jutnak. 

Az összefoglaló kieme-
li ugyanakkor, hogy némileg el-
lentmond ennek a vélemény-
nek az az Izraelből származó friss 
adat, amely szerint a tömeges 

oltások számának je-
lentős növekedésével 
párhuzamosan az azo-
nos területen élő, még 
nem oltott 16 év alat-
ti gyermekpopuláció-
ban is szignifikánsan 
csökken a fertőzések 
száma.

A HGYE szerint, 
bár úgy tűnik, hogy 
a gyerekek között je-
lenleg valóban kisebb 
kockázata van a súlyos 
állapotba kerülésnek, a 
fertőzést ők is képesek 
terjeszteni. A serdü-
lők pedig sok tekintet-
ben már a felnőttekhez 
hasonlítanak. Nemcsak a heveny 
betegség lezajlása komolyabb, de 
a Covid-19 hosszú távú, elhúzó-
dó tünetei is a felnőttekhez ha-
sonló gyakorisággal fordulnak elő 
ebben a korcsoportban. Egy, az 
Egyesült Királyságból származó 
tanulmány adatai szerint a gyer-
mekek 10-15 százalékában még 
4-6 héttel a fertőzés lezajlását kö-
vetően is találtak long-Covid tü-
neteket. 

A gyermekek egyéni védel-
me mellett rendkívül fontos érv 

az oltások mellett a nyájimmu-
nitás kialakulásában való szere-
pük. Ennek eléréséhez a lakos-
ság legalább 70-85 százalékának 
immunissá kell válnia a fertőzés-
sel szemben, akár korábban lezaj-
lott fertőzés, akár védőoltás kö-
vetkeztében. A fejlett országok-
ban a 18 év alatti gyermekek a 
népesség átlagosan mintegy 20 
százalékát teszik ki, nélkülük te-
hát nehezen volna elérhető a 
nyájimmunitás.

s.y.

A klinikai tesztek célja, hogy 
biztonságosság és hatékonyság 
szempontjából ebben az életkor-
ban is megvizsgálja a védőoltá-
sokat, valamint kiderítse, milyen 
adagolásban kell azokat alkal-
mazni a kicsiknél.

A Nature lektorált brit ter-
mészettudományos folyóirat áp-
rilis 21-ei cikke öt kérdést körül-
járva foglalkozik a legkisebbek 
oltásával. Az első, hogy szükség 
van-e az ő vakcinációjukra. Az 
írás szerint nagyon ritkán, ezer-

ből egy esetben fordul elő kor-
osztályukban a vírus szövődmé-
nyeként akár halálos kimenete-
lű sokszervi gyulladás. Ugyanak-
kor egyre több a bizonyíték arra, 
hogy az mRNS-vakcinák (mint a 
Pfizer és a Moderna) nemcsak a 
megbetegedést, hanem a megfer-
tőződést is nagyon jó eséllyel vé-
dik ki, így ha a kicsik be vannak 
oltva, az a társadalom egészségé-
re is kedvezően hat.

A tesztelési fázisról azt írják, 
hogy annak első lépése a megfe-
lelő dózis megtalálása. Ezt köve-
tően – hasonlóan a felnőtteknél 
végzett kísérleteknél – a külön-
böző életkori csoportokba osztott 
gyerekek fele oltást, másik fele 
placebót kap, majd a kutatók hó-
napokon, sőt, éveken át figye-
lemmel kísérik az egészségüket.

A kutatók erősebb immunvá-
laszt várnak a gyerekektől, mert 
szervezetükben sokkal több 
olyan sejt van, amelyek még 

nem találkoztak kórokozókkal, 
mint a felnőttekében. A korai 
vizsgálati eredmények azt mu-
tatták, hogy azok a 12-15 éves 
gyermekek, akik két szokásos 
adag Pfizer vakcinát kaptak, lé-
nyegesen magasabb vírus-blok-
koló antitesteket fejlesztettek 
ki, mint a korábbi vizsgálatok-
ban a 16–25 évesek.

Az eredmények értékeléséről 
azt írják, hogy mivel a gyerekek 
tesztjei néhány ezer fővel zajla-
nak, és esetükben kevés lehet a 
tünetes beteg, így náluk inkább 
az oltásra adott immunválaszt 
vizsgálják. Ha az ugyanolyan 
erősnek bizonyul, mint a felnőt-
tekben, akkor hatékonynak te-
kintik a vakcinát.

Az oltás biztonságosságával 
kapcsolatban a gyerekeknél is 
fontos kérdés, hogy az oltás nem 
erősíti-e fel a betegséget, ha még-
is elkapja azt az oltott személy, il-
letve az is, hogy a sokszervi gyul-
ladáshoz hasonló immunreakció 
ne alakuljon ki.

y.d.

Bár a gyerekeknél a Covid ritkán okoz súlyos megbetegedést, az 
újabb variánsok terjedésével az esetek száma drasztikusan nő a kö-
rükben, és terjesztik is a fertőzést. Ezért az ő oltásuk nélkül nem 
lesz nyájimmunitás – hangsúlyozza tanulmányában a Házi Gyer-
mekorvosok Egyesülete (HGYE). 

Május 13-án kezdődött a regisztrált 16-18 évesek koronavírus el-
leni oltása, és a tervek szerint őszig a 12-15 éves korosztály is meg-
kapja a vakcinát. Közben már zajlanak a 12 év alatti gyermeke-
ken végzett klinikai kísérletek is egyes oltásokkal, így a Pfizer és a 
Moderna is vizsgálja saját vakcináját.

A gyerekek oltása nélkülözhetetlen

A nagyokat már oltják, a kicsiknél még vizsgálódnak
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A pesterzsébeti Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola a 
járványhelyzet ellenére is számos 
online megrendezett zenei verse-
nyen vett részt, nagy sikerrel.

A X. Országos Maros Gábor 
Ütőhangszeres Versenyen Vá-
mos Benedek I., Kiss István pe-
dig VI. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanáruk Mizsák István és Ju-
hász András.

A X. Országos Jeney Zoltán 
Fuvola Versenyen Ollé Lenke 

I. helyezést ért el. Tanára, Kiss 
Ágota tanári különdíjat, zongo-
rakísérője, Pregun Tamás korre-
petitori díjat vehetett át. Emel-
lett Ollé Lenke a VI. ODIN 
online nemzetközi zenei verse-

nyen is díjazott volt, 2. helyezést 
szerzett. 

A III. Danubia Talents Nem-
zetközi Online Zenei Versenyen 
Magyar Réka III. helyezést ért el. 
Tanárai Csala Éva és Farkas Olí-
via, zongorakísérője Pregun Ta-
más. Réka az országos csellóver-
senyen is dicséretet kapott.

A XII. Országos Négykezes és 
Kétzongorás Versenyen Kmeczó 
András és tanára, Egri Katalin II. 
helyezést értek el.

A Pápai Zeneiskola Bartók 
Béla emlékére rendezett orszá-
gos zongoraversenyén Jó Ben-
degúz arany, Kim Sora bronzér-
met szerzett. Felkészítő tanáruk 
Baksainé Csitári Ilona.

A zeneiskola Képzőművé-
szet tagozatának növendéke, Il-
lés Linda különdíjban részesült 
a Bakonyi Csillagászati Egyesület 
által meghirdetett országos rajz-
pályázaton. Holczapfel Zsuzsan-
na tanárnő készítette fel.

Az idei tanévben a zeneiskola 
négy növendéke jelentkezett mű-
vészeti középiskolába, mindany-
nyian sikerrel. Bozsó Csenge Bog-
lárka a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakgimnázium magánének 
tanszakára nyert felvételt. Fel-
készítő tanárai: Tassonyi Zsoltné 
magánének, Karamanóczki Tün-
de korrepetitor, Maróczy Gabri-
ella szolfézs, Horváthné Farkas 
Katalin zongora.

Gaáli Anna Bernadettet a 
Szent László Gimnázium rajzta-
gozatára vették fel. Felkészítő ta-
nára Németh Márta.

Kiss Csenge Atina a Ward 
Mária Zeneművészeti Szak-
gimnázium népi ének tansza-
kára jutott be. Felkészítő taná-
rai: Csonka Boglárka népi ének, 
Tomasovszki Katalin szolfézs.

Ollé Lenke a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakgimnázium fu-
vola tanszakára nyert felvételt. 
Felkészítő tanárai: Kiss Ágo-
ta  fuvola, Pregun Tamás korre-
petitor, Maróczy Gabriella szol-
fézs, Baksainé Csitári Ilona zon-
gora.      

 sz.

Bár Bulgária alig 800 kilo-
méterre (Budapest-Szófia tá-
volság) fekszik Magyarország-
tól, viszonylag kevés az isme-
retünk róla. A Pesterzsébe-
ti Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat segítségével osztunk 
meg 10 érdekességet az or-
szágról.

1. Európa legrégebbi országa 
Bulgária, 681-ben alapították.

2. Bulgária volt Spartacus szü-
lőhazája.

3. Bulgáriából származik a ci-
rill ábécé, amit a bolgárok a mai 
napig használnak. A cirill betű-
ket a 9. században hozta létre egy 
keresztény misszionárius testvér-

pár, Cyril és Method, akiket ké-
sőbb szentté is avattak.

4. A világ legrégebbi arany-
kincsét Bulgária területén talál-
ták, Várna környékén, egy, a Fe-
kete-tenger part közelében talál-
ható temetkezési helyen. Az ása-
tás során több mint 3000 arany-
tárgyat tártak fel a régészek, 
amelyek több mint 6000 éve-
sek voltak. A temető korát Kr.e. 
4560-4450 körülire teszik.

5. Az UNESCO 1976-ban az 
ősi bolgár naptárat nyilvánította 
a világ legpontosabb naptárának.

6. Az UNESCO világöröksé-
gi védelem alatt álló csodaszép 
Rilai kolostor Szófiához közel ta-
lálható. A kolostor múzeumának 
leghíresebb darabja a rilai fake-
reszt, egy fából készült feszület 
104 bibliai jelenettel és 650 mi-
niatűr figurával, amit egy Rafail 
nevű szerzetes alkotott nagyító-
val 1588-ban. 

7. Bulgária Skócián és Íror-
szágon kívül az egyetlen nemzet, 

amely dudát használ. A hangszer 
bolgárul gajda néven ismert, és 
általában kecske- vagy juhbőr-
ből készül.

8. A Lactobacillus Bulgaricus 
az a baktérium, amely a bolgár 
joghurt egyedi ízének és állagá-
nak előállítására használnak. A 
baktériumok csak Bulgáriában 
találhatók meg.

9. A bolgár rózsa az ország 
szimbóluma, egyben jelentős ex-
portcikk. Bulgária adja a világ 
rózsaolaj-termelésének 85 száza-
lékát. 

10. A bolgárok fordítva bólo-
gatnak vagy ingatják a fejüket, 
mint a világ többi részein, ami 
gyakran vidám helyzetekhez ve-
zet, és számos beszélgetés témája 
a bolgárok és az országot látoga-
tó külföldiek között. Ha egy bol-
gár csóválja a fejét az igen, ha pe-
dig bólogat, az nemet jelent. Ez a 
szokás az ország oszmán megszál-
lása alatt, a törökök megtévesz-
tésére alakult ki.

Országos művészeti sikerek 

10 meglepő dolog Bulgáriáról

Kmeczó András és tanára, Egri Katalin

Ollé Lenke (zongorán kísér Pregun Tamás)
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beti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Buda-
pest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András •
Nyomtatás: Millenium Csoport • Terjeszti: Magyar Posta 
Zrt. • ISSN 2060-6044
Következő számunk 2021. június 24-én jelenik meg
Lapzárta: 2021. június 10. 12 óra. A lapzárta után érke-
zett anyago kat a szerkesztőség csak a következő lapszám-
ban tudja közölni. 

Azoknak, akiknek nincs kertjük, sem kell lemonda-
niuk arról, hogy friss, saját termesztésű zöldséghez, gyü-
mölcshöz jussanak, hiszen számos növényt virágládá-
ban vagy cserépben is termeszthetünk. Az edényeket, 
ha van, a teraszra helyezhetjük, annak híján az ablak-
párkányokon is remek helyük van.

A bab néhány hét leforgása alatt szépen felfut egy 
megfelelő növénytámaszra. Meglehetősen bőven terem 
még virágládában, cserépben tartva is. Érdemes tudni, 
hogy napos fekvést igényel, cserepe pedig legyen leg-
alább 30 centi mély. A bab egyik előnyös tulajdonsá-
ga, hogy megköti a nitrogént, így olyan zöldségeket ter-
meszhetünk vele egy helyen, amely nagy mennyiség-

ben igényel nitrogént, 
például borsikafüvet 
vagy zellert.

A paradicsom az 
egyik leggazdagab-
ban termő konyhaker-
ti növényünk, és ez a 
cserépbe ültetett pél-
dányokra is igaz. Ami 
fontos, hogy erősen 
fényigényes, napon-
ta legalább 5-6 órá-
nyi zavartalan napsü-
tésre van szüksége az 
optimális fejlődéshez. 
Virágzásakor hetente 
öntözzük tápoldattal, 

mindenképp meghálálja. Használjunk jó minőségű tő-
zegmentes komposztot, és válasszunk jó minőségű pa-
radicsomfajtákat.

A chili és egyéb paprikatársai szintén napimádók, 
ezért a palántákat mindenképpen napsütötte helyre 
tegyük. Megfelelő méretű – legalább 30 centi mély – 
edénybe, jó minőségű talajba ültetve, gyakori tápolda-
tozás mellett gazdag termést hoz.

z.d.

Növények cserépben
ZÖLDSAROK GASZTRONÓMIA

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és 
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsó-
sorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez 
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagy-
ja szívesen megeszik.

Lázár ezúttal a húsimádóknak ajánl egy különleges, 
fűszeres, illatos és nem utolsósorban ínycsiklandó ételt, 
aminek aktualitását a jó idő is adja, hiszen indulhat a 
grillszezon.

Hozzávalók a korianderes marhacsíkokhoz: 60 dkg marhanyak, 8 darab tortilla lap, 
2 dl vörösbor, 1 dl napraforgó olaj, 1 evőkanál mustár, 2 gerezd fokhagyma zúzva, 1 
evőkanál korianderlevél vágva, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors.

A mártáshoz: 1 mokkáskanál szardella paszta, 4 evőkanál tejföl, 2 evőkanál majo-
néz, 1 teáskanál mustár, 2 evőkanál olívaolaj.

Elkészítés: A marhanyakat vágjuk hosszában ujjnyi vastag szeletekre, dörzsöljük 
be mustárral, zúzott fokhagymával, szórjuk meg őrölt fekete borssal. Tegyük egy tűz-
álló tálba, öntsünk rá 2 
dl vörös bort és sütőben, 
180 °C-on süssük 50 per-
cig. Az idő leteltével ve-
gyük ki a húst a sütőből, 
és még langyosan csoma-
goljuk be műanyag fóliá-
ba. Hűtsük le, és tegyük 
hűtőbe legalább 6 órá-
ra, a pecsenyelevelet pe-
dig tegyük félre a grille-
zéshez. A 6 óra leteltével, 
vagy másnap üzemeljük 
be a grillsütőnket, és az 
előkészített húst fólia nél-
kül, lecsöpögtetve tegyük 
a felhevített grillrács-
ra. Süssük mindkét olda-
lát szép pirosra úgy, hogy 
közben kenegessük a visz-
szamaradt pecsenyelével. 
Ezután vágjuk a húst ke-
resztben csíkokra, majd 
keverjük össze az apróra 
vágott korianderlevéllel, 
őrölt fekete borssal és ke-
vés napraforgó olajjal. A 
fokhagymás olajjal meg-
kent tortilla lapokat töltsük meg a húscsíkokkal, majd göngyöljük fel, és grill fölött 
melegítsük meg a tésztát a hússal együtt.

A tejfölös mártáshoz keverjük össze a tejfölt, a majonézt, a szardella pasztát, a 
mustárt és az olívaolajat, majd hűtőben érleljük.

A tortillába tekert korianderes marhacsíkokat a lehűtött tejfölös mártásba már-
togatva fogyasszuk.

Séftanácsok: Ha a húsos töltelékkel megtöltött, szorosan feltekert tortillából ke-
resztben, ujjnyi vastag karikákat vágunk, akkor falatkákként is kínálhatjuk. Ha sze-
retjük az erős ízeket, használjunk friss, vágott chili paprikát a hús érlelésénél.

s.z.
További ízletes finomságok receptjei a www.lazarchef.hu oldalon találhatók.

Lázár Chef kedvenc receptjei

PESTERZSÉBET

Korianderes marhacsíkok tésztába 
göngyölve, tejfölös mártással
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Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Szocreál plakátok
Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum 

plakátgyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum

2020. október 7. – 2021. október 2. között.

52. Tavaszi Tárlat
2021. április 28-tól

Pillanatképek a múltból / Pesterzsébet 150+1 éves
helytörténeti kiállítás sorozat

2021. május 5-től

Bunda János István festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria

2021. június 16. – 2021. augusztus 7.

Éles Bulcsú festő -és grafikusművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria

2021. június 23. – 2021. augusztus 7.

A jelen helyzetben időszaki kiállításaink online 
verzióban tekinthetők meg honlapunkon 

és facebook oldalunkon.

A Gaál Imre Galéria 2021. június 16-tól nyitva tart.
A Rátkay-Átlók Galéria 2021. május 4-től nyitva tart. 

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!

A Pesterzsébeti Múzeum 
2020. november 11-től zárva tart.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031

Kedves Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 
a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár a Kormány 

194/2021. (IV.26.) rendeleté-
nek megfelelően 2021. május 
5-től újranyitja könyvtárait az 

érvényes védettségi igazolvány-
nyal rendelkező olvasói és a 

felügyeletük alá tartozó 
kiskorúak számára!

Akik még nem rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal, azok 
számára továbbra is biztosítjuk 

a Könyvtári Cserepont 
szolgáltatást is.

A használók és a könyvtáros-
ok biztonsága érdekében köte-
lező marad a maszkviselés és a 
távolságtartás, ajánlott a kéz-

fertőtlenítés.

Kedvezményekkel várjuk vissza:
- a zárvatartási napok mellett +30 
nappal meghosszabbítottuk a tag-
ságok érvényességét
- június 30-ig türelmi időt bizto-
sítunk a kölcsönzött dokumentu-
mok visszahozatalára
- június 30-ig továbbra is ingyenes 
az előjegyzés

Nyitvatartásunk:
hétfő: 9-16 
kedd: zárva

szerda: 13-18 
csütörtök: 9-16
péntek: 13-18
szombat: 9-13

További részleteket honlapunkon 
találnak: https://www.fszek.hu/

News/2021-majus-5-en-ujranyit-
a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar 
Facebook oldalunkon is friss hí-
rekkel várjuk Önöket: facebook.

com/fszek20   

Várjuk Önöket szeretettel!

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR XX/2. SZ. 
KÖNYVTÁRA

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

www.fszek.hu/biromihaly

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

Tel.: 284-7447 | e-mail: fszek2004@fszek.hu
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Szőke Alex 2006 óta szakosztályunk tagja, néhány hónap-
pal az újraindulásunk után csatlakozott egyesületünkhöz. Rö-
vid idő alatt sikeres versenyzővé vált, sorra nyerte a gyerek, 
majd a diák II korcsoport versenyeit. Minden korosztályban 
többszörös magyar bajnoknak, diákolimpiai bajnoknak és Bu-
dapest bajnoknak mondhatja magát.

Öreg barátom – aki már nincs köztünk –, Kruj Iván és Ba-
logh Ferenc kezdett el vele foglalkozni, ők kezdték el csiszol-
ni a csiszolatlan gyémántot. Alex nemcsak a birkózásban, ha-
nem az iskolában és a tanulmányaiban is mindig jól teljesített. 
Édesapja, Jani, a mai napig minden versenyére elkíséri őt, és a 
szőnyeg széléről drukkol neki.

Szakosztályunkhoz 2008-ban csatlakozott az akkor 26 éves 
Kliment László, és fiatal edzőként lelkesen vetette bele magát 
a munkába. Alex sikereihez rajtuk kívül hozzájárult Szűcs Ist-
ván, Antaly Sándor, Julio Xique és Mykola Zhytovoz, akik ké-
sőbb csatlakoztak edzői csapatunkhoz. 

Alex mindig is nyitott volt az újításokra, tisztességgel, be-
csülettel végezte el a mindennapi munkát. Nem linkeskedett, 
ha akart valamit, leültünk és megbeszéltük, mindketten tud-
tuk, hogy számíthatunk egymásra. 

Tíz éves volt a szakosztályunk, amikor Szőke Alex tisz-
teletére először felcsendült a magyar Himnusz a kadet vi-
lágbajnokságon. Ez pont abban az évben volt, amikor súlyos 
betegséggel kórházba kerültem. Alex győzelme óriási erőt 
adott nekem.

Idén ünnepeljük 15 éves évfordulónkat, és sok nehézségen va-
gyunk túl. Az elmúlt évben óriási csapások értek minket, hiszen el-

vesztettük két birkózónkat, Varga Nimródot és Tóth Bendegúzt, 
majd jött a koronavírus, nemrég pedig a szakosztályunk újraalakí-
tásában tevékeny szerepet vállaló Kruj Iván hagyott itt bennünket. 

Szőke Alex sikerei újra és újra hitet és reményt adnak. 
Természetesen ezekben a történelmi pillanatokban sem feledke-

zünk meg azokról, akik ezekhez a sikerekhez akár egy kicsit is hoz-
zájárultak. 

Köszönjük a válogatott edzőinek, Struhács Györgynek, Sike And-
rásnak és Módos Péternek a felkészítést. 

Köszönjük a támogatást a Gyulai István Általános Iskolának, Ba-
lázs Katalin egykori és Lernyei Ákos jelenlegi intézményvezetőnek. 
Köszönjük Dr. Hiller Istvánnak, aki oktatási és kulturális miniszter-

ként támogatta csarnokunk 
felépülését. Köszönjük Sza-
bados Ákos polgármester-
nek és Pesterzsébet Önkor-
mányzatának, hogy a mai 
napig segítik szakosztályunk 
munkáját. 

Köszönjük Harót János-
nak, az ESMTK elnökének 
a támogatását, és mindenki-
nek, aki egy kicsit is hozzá 
tudott tenni Alex eddigi si-
kereihez. 

Lehet minket nem sze-
retni, de az eredménye-
ink magukért beszélnek, és 
mindaddig, amíg a szőnye-
gen győzni tudunk és mi va-
gyunk a legjobbak, nem szá-
mít semmi más!
HAJRÁ ESMTK!
HAJRÁ SZŐKE ALEX!

Losonczi Ottó

Szőke Alex a birkózó szakosztály első olimpikonja
Szőke Alex, az ESMTK junior Európa-bajnok birkózója olimpiai 
kvótát szerzett 2021. május 8-án, a szófiai világ kvalifikációs verse-
nyen. Szenzációs birkózást követően a kötöttfogású 97 kilogrammos 
versenyző görög és spanyol riválisait technikai tussal múlta felül, 
majd az elődöntő kvótamérkőzésen Nikoloz Kakhelashvilvi Eb-má-
sodik grúz származású olaszt, többek között két remek pörgetést is 
bemutatva 6-1-es pontozással győzte le. Hosszú évek kemény mun-
kájának és építkezésének eredménye ez a siker! 
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A győrszentiváni sportcsarnok-
ban rendezték meg május első 
hétvégéjén az ETO-kupa rit-
mikus gimnasztika versenyt. A 
megmérettetésen az Erzsébeti 
SMTK sportolói is részt vettek, 
és jól szerepeltek.

A 2021-es ETO-kupán az 
ESMTK ritmikus gimnasztikázói 
a következő eredményeket érték 
el a népes mezőnyben:
1. osztály
Gyerek: Dervalics Renáta össze-
tett 3. hely, szabadgyakorlat 3., 
karika 3., Kemény Csilla össze-
tett 2., szabadgyakorlat 2., kari-
ka 2.
Serdülő: Bozó-Bódi Kitti össze-
tett 2., szabadgyakorlat 1., buzo-
gány 2.
2. osztály
Serdülő: Garbacz Dorina össze-
tett 6., Pál Bernadett összetett 3. 
szabadgyakorlat 2., labda 3.
Junior: Németh Viktória ösz-
szetett 1., buzogány 1., labda 1., 
Barta Bianka összetett 4., Deme 
Luca összetett 10.

Felnőtt: Vörös Nóri összetett 4., 
labda 3., Balázs Barbara összetett 
1., karika 3., buzogány 1.
3. osztály
Serdülő: Donáth Jázmin össze-
tett 1., karika 1., szabadgyakor-
lat 1.
Junior 2006–2008: Hámori Adél 
összetett 1., karika 1., labda 1., 
Papp Zsófia összetett 2., karika 
2., Hanyecz Anna összetett 5., 
labda 2.
Junior 2007: Pohly Bora össze-

tett 3., Repei Lora összetett 5., 
Donáth Karolina összetett 6., 
Králik Borbála összetett 8., Vitéz 
Zsófia összetett 9., Mencző Noé-
mi összetett 10., karika 3., Glatt 
Laura összetett 11.
Szabadidő, 1. szint
Besorolás nélküli, 2014: Benke 
Kamilla 4., Szirt Lia bronz 8., 
Szőke Mia 9.
Serdülő, 2010: Elszászer Anna 
arany 1., szabadgyakorlat 1., ka-
rika 2., Pataki Panka arany 2., 
szabadgyakorlat 2., karika 3., 
Forgács Lili ezüst 4., karika 1., 
Pollák Viktória ezüst 5., Riesing 
Ramóna ezüst 6.
Serdülő 2008: Szőke Maja arany 
1., szabadgyakorlat 1., karika 1.
Junior: Pohly Tamara arany 2., 
karika 2., labda 3., Farkas Lara 
ezüst 6., Balog Lili bronz 10.
Felnőtt: Csényi Bianka arany 
1., labda 2., buzogány 1., Koncz 
Réka arany 2., labda 1., buzogány 
2., Vörös Kata ezüst 3., karika 1.
Szabadidő, 2. szint
Gyerek 2012: Balaton Rebe-
ka arany 2., Pollák Diána arany 

4., Rozgonyi Csenge ezüst 10., 
Benke Alíz ezüst 11.
Gyerek 2011: Dráviczki Emma 
arany 6., Kiss Laura ezüst 7., 
Bogó Alíz bronz 16.
Serdülő 2010: Jobbágy Anilla 
arany 3.
Junior: Moczó-Dányádi Luca 
arany 1., szabadgyakorlat 3., ka-
rika 3., Marton Viktória arany 3., 
Horváth Ivett arany 4., Mészáros 
Linda ezüst 5., Magyarkuti Luca 
ezüst 6., Plachy Alexandra bronz 

8., szabadgyakorlat 1.
Buzogány, csapat: Jaroscsák 

Emese, Lénárt Olívia, Fekete 
Adél, Mangliár Kinga arany 1.

Május 1-jén új helyszínen, 
Tiszaújvárosban indult a sár-
kányhajós szezon, mégpedig  
egy teljesen rendhagyó verseny-
nyel. A sok újdonság és az el-
lenfél kevésbé sportszerű maga-
tartása ellenére az országos baj-
nokság első fordulójában a pest-
erzsébeti Römi KSK hozta meg-
szokott formáját, és győzött.

A szezonnyitó verseny távja 8 
kilométer volt, melynek első felét 
az élő Tiszán felfelé evezve telje-
sítették az egységek. A megmé-
rettetésen induló 8 egység egy-
percenként rajtolt, a Römi máso-
dikként indult a futamban.

– Bár az előttünk haladó ha-
jót körülbelül 3 kilométernél 
utolértük, nem volt könnyű elé-
jük menni, mert nem akartak el-
engedni, mindig vittek a part 

felé, kevés helyet hagyva. Ez 
nem túl sportszerű, főleg, hogy 
ekkor már 1 perces hátrányban 
voltak. Azért a harmadik pró-
bálkozásra sikerült, és onnan 
már könnyebb dolgunk volt, hi-
szen egyedül, sima vízen tudtunk 
evezni. Végül majdnem 2 perces 
különbséggel nyertünk, úgyhogy 
ott folytattuk, ahol tavaly abba-
hagytuk: győztünk – summázta a 
versenyt Reményi Péter csapat-
kapitány.

A magyar bajnokság követ-
kező fordulója júliusban lesz 
Sukorón, a többi fordulót pedig 
szeptemberben tartják Szegeden. 
Augusztusban pedig Lengyelor-
szágban lesz a sárkányhajó klub-
világbajnokság, ahol természete-
sen a Römi is indul, és szeretnék 
Pesterzsébet hírnevét öregbíteni.

s.k.

Rendhagyó verseny, Römi győzelem

Huszonöt arany az ETO-kupán
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SZOLGÁLTATÁS

BALLAGÁSI AKCIÓK. Ringtex Aján-
dékbolt. Gravírozott, hímzett, fény-
képes ajándékok, pólómintázás, bé-
lyegzőkészítés. Kossuth u. 31/A, 
(szökőkútnál). 0620/920 99 81,   
www.ringtexbolt.hu

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

REKLÁMTÁBLÁK, HÁZSZÁMTÁB-
LÁK, névtáblák. Kirakat-, autódeko-
ráció, feliratozások. Lézergravírozás, 
bélyegzőkészítés. Kossuth u. 31/A, 
(szökőkútnál). 0620/920 99 81,   
www.ringtexbolt.hu/reklam

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL. WC-k, tartályok, csa-
pok javítása, cseréje. Vízszerelés. 
0620/491 50 89

KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, fa-
vágás, bozótirtás, metszés, gye-
pesítés, kerítésépítés, tereprende-
zés. Ingyenes felmérés árajánlat! 
Tel: 0620-259-6319, web: www.
telekrendezes.hu

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűz-
hely, hűtő. Üzletünkben: mikró, ta-
karítógép, porszívó, más kisgé-
pek szervizelése! Alkatrészcseré-
nél ingyenes kiszállás, 1 év garan-
cia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ. Női, fér-
fi, hajvágás, festés, dauer. 06 1/290 
43 82

ZÁRSZERELÉS, SÜRGŐS AJTÓNYI-
TÁS a hét minden napján! Kínai biz-
tonsági ajtók, műanyag ajtók, kert-
kapuk, beltéri ajtók, postaládák. 
Számlával, garanciával. Herendi Ta-
más 0630/489 53 34

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

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pest-
erzsébet központjában, korszerű 
technikával, minőségi alapanyagok-
kal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 
12 10

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs ka-
zánok telepítését teljes körű ügyinté-
zéssel. 0620/264 77 52

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

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciával. 
Védőoltást megkaptam. Hívjon bi-
zalommal! Telefon: 0620/980 39 57

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN KÜLÖN BEJÁ-
RATÚ bútorozott szoba dolgozó 
hölgynek hosszú távra kiadó. Ára: 
75.000 Ft/hó rezsivel együtt + 1 hó-
nap kaució. 0630/244 76 90

OKTATÁS

Matematika, német, angol, fizika. 
Felzárkóztatás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés. Házhoz me-
gyek. 0620/973 64 67

Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság XX. és XXIII. Kerületi 
Rendőrkapitányságának járőrei 
április 16-án 12 óra 52 perckor 
a Török Flóris utca és a Határ 
út kereszteződésénél intézke-
dés alá akartak vonni egy gép-
kocsit.

Az autó vezetője a rendőri jel-
zést figyelmen kívül hagyta, nem 
állt meg és elhajtott. A rendőrök 
az autó után mentek, ami vé-
gül néhány perccel később a Du-
na-parton egy útfelbontás miatt 
megállt. A sofőr kiszállt az autó-
ból és elfutott.

A járőrök a férfit néhány mé-
ter után elfogták. Kiderült, hogy 
P. István járművezetéstől eltil-
tás hatálya alatt áll. Vele szem-
ben a rendőrök alkoholszondát 
alkalmaztak, mely negatív érté-

ket mutatott. A 30 
éves férfit jármű-
vezetés az eltiltás 
hatálya alatt sza-
bálysértés elköve-
tése miatt előállí-
tották.

Amint Makádi 
Katalin rendőr 
ezredestől, a ka-
pitányság vezető-
jétől megtudtuk, 
az intézkedés közben a rendkí-
vül rossz talajviszonyok között 
(a Duna sétány építési terüle-
tén történt az eset) egy rend-
őr elcsúszott, megsérült, el-
tört az orsócsontja. Felépülé-
séig – ami legalább hat hetet 
vesz igénybe – nem tudja ellát-
ni szolgálatát.

y.a.

Egy férfi 2021. május 9-én 
szándékosan gyújtotta meg az 
aljnövényzetet Budapest XXIII. 
kerületében. A rendőrök a 
helyszín közelében azonosítot-
ták, és elfogták a 37 éves K. 
S-t. A lakásán megtalált tár-
gyak alapján a férfi kapcsolatba 
hozható volt több korábbi tűz-
esettel is.

K. S. a nyomozóknak el-
mondta, hogy 2018 elejétől 
több esetben okozott a kör-
nyéken tarlótüzet, 22 esetben 
gyújtott fel szelektív hulladék-
gyűjtőket, és egyszer egy nya-
ralót is, mivel szereti a tűz lát-
ványát, abban gyönyörköd-
ni szokott. A férfi körülbelül 
10 millió forint kárt okozott a 
rongálásokkal.

A Budapesti Rendőr-főka-
pitányság XX. és XXIII. Ke-
rületi Rendőrkapitányság nyo-
mozói K. S.-t 3 rendbeli rongá-
lás vétség és 1 rendbeli folyta-
tólagosan elkövetett rongálás 
bűntett miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki, és őrizetbe véte-
le mellett előterjesztést tettek 
letartóztatásának indítványo-
zására. 

KÉK HÍREK

APRÓHIRDETÉS

Autós üldözés Elfogták a gyújtogatót
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