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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)

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)

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 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)

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban 
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
mében köteles a földhasználó 
az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az 

állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntarta-
ni. Amennyiben ezt a földhasz-
náló elmulasztja, úgy növény-
védelmi bírság kiszabására ke-
rül sor, melynek legkisebb ösz-
szege tizenötezer forint, legma-
gasabb összege százötvenmillió 
forint.

Felhívás parlagfűirtásra
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– 101 éve minden magyar szí-
vében élő és eleven seb mindaz, 
ami Trianonban történt. Érde-
mes végiggondolni, hogy egy bé-
kének valójában mi a tartalma, 
és egy békeszerződésnek mi a fel-
adata. Mikor jó egy béke? Van-e 
olyan béke, amely minden részt-
vevő félnek megfelelő, és amely 
képes a továbbiakban a nyugal-
mat, az emberek életéhez szük-
séges legfontosabb biztonságot, 
a fejlődést és a hétköznapi élet 
nyugalmát megteremteni? Vagy 
csak győztesek és legyőzöttek le-
hetnek egy békekötésben? – fo-
galmazott ünnepi beszédében Dr. 
Hiller István.

Pesterzsébet országgyűlési 
képviselője, a Parlament alelnö-
ke a folytatásban elmondta, hogy 
a történész szakma kétféle szerző-
dést különböztet meg. Az egyik, 
amikor a győztes megalázza, ki-
használja a legyőzöttet, a másik 
pedig az olyan, ami a mi konti-
nensükön a trianoni békekötés 

előtt több mint 300 éven keresz-
tül rendezni volt képes konflik-
tusokat, viszonyokat.  – Ez utób-
bi azt mondta ki, hogy a győztes-
nek érdemes érdekeltté tenni a 
legyőzöttet az elkövetkező idő-
szak nyugalmas fenntartása érde-
kében, ne legyen benne az a vágy, 
akarat, düh, elszántság, bánat, 
bosszúvágy, hogy azt megváltoz-
tassa. Ezt a mechanizmust rúgták 
fel az I. világháború után a Párizs 
környéki békék megkötésekor, 
amikor olyan győzelmet arattak, 
hogy azt gondolták, immár min-
dent megtehetnek, és érdemes 
mindent megtenniük. Ezek közül 
az egyik legkeményebb, ugyan-
akkor legátgondolatlanabb a tri-
anoni békekötés, ami után nem 
jött el a nyugalom időszaka. Ez a 
békekötés önnönmagában hor-
dozta egy újabb, egy nagyobb és 
még pusztítóbb világégés rémét – 
mondta Dr. Hiller István.

Az országgyűlési képviselő 
felhívta a figyelmet arra, hogy 

20 évnek sem kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a történelem be-
bizonyítsa: a trianoni béke nem 
töltötte be funkcióját, nem ho-
zott nyugalmat. Közvetlen ösz-
szefüggés van az I. világhábo-
rút követő Párizs környéki bé-
kék és a II. világháború kitöré-
se között, ezért 101 év után ér-
demes arra emlékezni, hogy ez 
nem csak nekünk, magyarok-
nak nem volt jó.

– Igen, ismerni kell a múltat, 
mert e nélkül nincs jövő, de a 
múltba révedés nem hozza el va-
lójában mindazt, amit akarunk. 
Ezért érdemes olyan egységben 

gondolkodni, amikor mindany-
nyian, itt a Kárpát-medencében 
és az Európai Unióban büszkén 
vallhatjuk magunkat magyar-
nak és európainak. Ez teremti 
meg a közös alapot ahhoz, hogy 
békében tudjunk élni mások-
kal, hogy mások békében tud-
janak élni velünk, és együtt le-
gyünk képesek a jövő generáci-
ójának és nekünk magunknak is 
megadni a legtöbbet, amiért ér-
demes gondolkodni, másokkal 
tárgyalni, lehetőleg kezet fogni 
és együtt menni – fogalmazott 
Hiller István.

s.y.

Takaró Tamás Dániel, a Pest-
erzsébet Központi Református 
Egyházközség lelkésze ünnepi 
beszédében azt elemezte, hogy a 
különböző generációknak ki szá-

mít hősnek. – Ha ma egy átlagos 
életet élő budapesti gyerek előtt 
kimondom azt a szót, „hős”, ak-
kor minden bizonnyal egy számí-
tógépes játék karaktere jut eszé-

be, amelyet irányítva, vezetve 
ő maga hősnek érezheti magát. 
Ha egy, a nyugati világhoz tar-
tozó fiatal hallja meg ezt a szót, 
nagyon valószínű, hogy először 
egy szuperhős jut az eszébe, amit 
egy képregényíró teremtett meg, 
és egy hollywoodi rendező öltöz-
tetett fel ellenállhatatlan erő-
vel, lenyűgöző képességekkel, 
az egész glóbuszt megmentő ha-
talommal. Amennyiben egy kö-
zépkorú európai ember tűnődik 
el a hősiesség fogalmán, számára 
ma bizonyára a hétköznapi hősök 
jutnak eszébe először, akik va-
lóban nagyszerűen és példaérté-
kűen védekeztek a pandémiával 
szemben. Egy idősebb ember pe-
dig, aki megélt, vagy közvet-
len szerettei átéltek történelmi 
sorscsapást, azokra gondol, akik 
egészségüket, egzisztenciájukat, 
adott esetben vérüket, életüket 
adták a hazájukért vagy egy ma-
gasztos igazságért, amiben hittek.

A lelkész úgy véli, hogy né-
hány évtizeddel ezelőtt biztos 
nem lett volna ekkora különb-
ség a fogalom értelmezésében. 
Korábban eszmény volt a hazá-
ját megvédő névtelen katona, és 
hős volt a 26 évesen Segesvárnál 
elesett honvéd őrnagy, költő. Eh-
hez képest ma a legfiatalabb kor-
osztály tagjai közül sokan egy vir-
tuális világban saját maguk vál-
nak hőssé, miközben a valóság-
ban elfeledkeznek azokról, akik a 
társadalom jólétéért élnek és küz-
denek, valamint azokról, akik egy 
nagyobb közösségért haltak meg.

– Ennek a generációnak a 
tagjai is fel fog nőni, és a vilá-
got olyanná teszik és formálják 
majd, amilyenek ők maguk. Ez 
az általános kulturális helyzet az, 
ami minket kötelez és felelősség-
re int. Nekünk, akik még emlé-
kezünk hőseinkre és őseinkre, se-
gítenünk kell a fiatalokat abban, 
hogy megértsék: a múlt ismerete 
és tisztelete nélkül nem lesz élhe-
tő a holnap – hívta fel a figyelmet 
Takaró Tamás Dániel.    s.z.

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulójá-
ra emlékeztünk.

Május 28-án tartotta Hősök napi megemlékezését Pesterzsébet 
Önkormányzata az Emlékezés terén. A magyar hősök emlékünne-
pén azokra a katonákra és civilekre emlékeztünk, akik életüket ál-
dozták Magyarországért.

Trianon fájó sebe

A múlt ismerete és tisztelete kell a holnaphoz
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„Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai 
és Kulturális dolgozója” 
Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga 
Helga Adrienn, a Csili Művelődési 
Központ szervezője
Baka Sándorné, a Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvo-
da óvodapedagógusa
Taray Lászlóné, a Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda óvodatitkára
„Az Év Pedagógiai és Kulturális 
Dolgozója”
Kovácsné Pető Erzsébet, a Pester-
zsébeti Gyermekmosoly Óvoda óvo-
dapedagógusa
Balogh Ferenc Lászlóné, a GAMESZ 
éjszakás takarítója
Barkóné Nádházi Ildikó, a Pesterzsé-
beti Kerekerdő Óvoda óvodapedagó-
gusa
Balláné Kátai Ildikó, a Pesterzsé-
beti Lurkóház Óvoda óvodapeda-
gógusa
Molnárné Tóth Erika, a Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa, 
tagóvodavezetője
Tóthné Schebesta Mónika, a Pest-
erzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita 
Tagóvoda óvodapedagógusa
Szabó Ilona, a Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda Vackor Tagóvoda óvoda-
pedagógusa, tagóvodavezetője
„Pesterzsébet Kiváló Pedagógusa” 
Barnáné Kiss Erika, a Budapest XX. 
Kerületi Gyulai István Általános Is-
kola tanítója
Klacsákné Tóth Ágota, a  Budapest 
XX. Kerületi Nagy László Általános 
Iskola és Gimnázium tanára

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Pesterzsébet kitüntetései:
„Az Év Német Pedagógusa”
Imréné Sásdi Bernadett, a Budapest 
XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázi-
um tanára
„Német Kultúráért díj”
Dr. Szőkéné Hencz Eleonóra a Né-
met Nemzetiségi Gimnázium és Kol-
légium tanára 
„Német Nemzetiségért” elismerés
Székely Katalin, a Budapest XX. Ke-
rületi Lázár Vilmos Általános Iskola 
tanára, intézményvezető helyettese
Urbán Enikő, a Pesterzsébeti Baross 
Német Nemzetiségi Óvoda nemzeti-
ségi óvodapedagógusa
Színes diplomák
Arany oklevél (50 éve végzettek)
Németh László Dánielné
Bálint Ágnes Veronika 
Balogh Ilona
Vámos Péter
Gyémánt oklevél (60 évvel ezelőtt 
végzettek)
Dr. Bán Ákosné 
Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Soós János Györgyné, a Pesterzsé-
beti Gyermekmosoly Óvoda óvoda-
vezetője  
Bárczy István Díj
Krónerné Rózsavölgyi Ildikó, a Bu-
dapest XX. Kerületi József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola nyugalmazott tanára, karna-
gya  
Miniszteri Elismerő Oklevél
Tóth Anna Zita, a Budapest XX. Ke-
rületi Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanára
Hegedüs Tamás János, a Benedek 
Elek Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Ál-
talános Iskola, Készségfejlesztő Is-
kola és Szakiskola tanára 
Huszár Andrea, a Benedek Elek Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény, Óvoda, Általános Isko-
la, Készségfejlesztő Iskola és Szak-
iskola tanára
Horváth Edit, a Benedek Elek Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény, Óvoda, Általános Isko-
la, Készségfejlesztő Iskola és Szak-
iskola tanára
Ráczné Devecseri Kamilla, a Buda-
pest XX. Kerületi Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola tanítója, intézményveze-
tő-helyettese
Aratóné Dunai Mária, a Budapest 
XX. Kerületi József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola tanítója 
Balogné Bella Éva Csilla, a Budapest 
XX. Kerületi József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola ta-
nára
Marcheschi-Papp Marcella, a Buda-
pest XX. Kerületi Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola tanítója
Székely Katalin, a Budapest XX. Ke-
rületi Lázár Vilmos Általános Iskola 
tanára, intézményvezető-helyettese
Szemethy Ágnes, a Budapest XX. 
Kerületi Lázár Vilmos Általános Is-
kola tanára
Vukman Józsefné, a Budapest XX. 
Kerületi Ady Endre Általános Iskola 
tanára  
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Mizsák István, a Budapest XX. Kerü-
leti Lajtha László Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanára
Szabados Jánosné, a Budapest XX. 
Kerületi Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanára 
Károly Éva, a Budapest XX. Kerületi 
Gyulai István Általános Iskola tanára
Novákné Sarkadi Mária, a Budapest 
XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános 
Iskola tanára
Aratóné Dunai Mária, a Budapest 
XX. Kerületi József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola ta-
nítója 
Balogné Bella Éva Csilla, a Budapest 
XX. Kerületi József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola ta-
nára  
Dr. Nádorné Gábor Anikó, a Buda-
pest XX. Kerületi József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskola 
tanára  
Feketéné Kerekes-Kis Éva, a Buda-
pest XX. Kerületi Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola tanítója

Vukman Józsefné, a Budapest XX. 
Kerületi Ady Endre Általános Isko-
la tanára
Szilágyiné Mercs Anna Lilióza, a Bu-
dapest XX. Kerületi Ady Endre Álta-
lános Iskola tanára
Soós János Györgyné, a Pesterzsé-
beti Gyermekmosoly Óvoda óvoda-
vezetője 
Vaszlovicsné Kovács Katalin, a Pest-
erzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 
óvodapedagógusa
Hümpfer Anna, a Pesterzsébe-
ti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág 
Tagóvoda óvodapedagógusa
Baka Sándorné, a Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvo-
da óvodapedagógusa
Molnár Tamásné, a Pesterzsébeti 
Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa 
Szabó Éva, a Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda óvodapedagógusa
Szabóné Kádár Katalin Klára, a Pest-
erzsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda óvodapedagógusa 
Szabó Gizella, a Pesterzsébe-
ti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 
óvodapedagógusa
Huszák Tihamérné, a Vörösmarty 
Mihály Református Általános Iskola 
felsős igazgatóhelyettese  
Eötvös emlékérem
Boros Istvánné (Budapest XX. Kerü-
leti Nagy László Általános Iskola és 
Gimnázium)
Sipkáné Smuk Éva (Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium)
Nemzetesné Kapás Erzsébet (Pest-
erzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngy-
szem Tagóvoda)
Varga Istvánné (Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvoda)  
Hűségjutalmak
20 év
Szima Krisztina, a Pesterzsébeti 
Gyermekmosoly Óvoda óvodapeda-
gógusa
Ternyilla Kornélia, a Csili Művelődési 
Központ szervezője, csoportvezetője
Újhelyi István, a Csili Művelődé-
si Központ technikusa, műszaki ve-
zetője
Szilágyi Csilla, a Fővárosi Pedagógi-
ai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagin-
tézménye pszichológusa
Bálint Réka Katalin, a Budapest XX. 
Kerületi József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola tanítója
Vecsei Fruzsina Erzsébet, a Buda-
pest XX. Kerületi József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la tanítója

PEDAGÓGUSNAP

– Az elmúlt időszak minden oktatási és köznevelésben dolgozó 
szakembert próbára tett kitartásból, kreativitásból és alkalmazkodás-
ból egyaránt. Nagyon büszke vagyok a helytállásukra és az elkötele-
zett hozzáállásukra, amivel a pandémia alatt kezelték a kihívásokkal 
teli új és eddig ismeretlen helyzeteket. Nagy öröm számomra, hogy 
egy év kihagyás után újra együtt ünnepelhetünk a Csiliben – fogalma-
zott ünnepi beszédében Szabados Ákos.

A polgármester Pesterzsébet Önkormányzata és képviselő-testüle-
te nevében köszönetet mondott valamennyi kerületi pedagógusnak a 
végzett munkájukért, és kívánt nekik jó egészséget.

Az ünnepségen a Merry Go Round Duo lépett fel, színesítve a ki-
tüntetések, elismerések és hűségjutalmak átadásának ceremóniáját.

s.z.

Június 7-én, Pesterzsébet Önkormányzata pedagógusnapi ünnep-
ségén az oktatási és kulturális ágazat jelenlegi és egykori munka-
társai vehettek át kiemelkedő, több évtizedes munkájáért kitün-
tetéseket, hűségjutalmakat, valamint színes diplomát a város ve-
zetésétől. 

A pedagógusokat köszöntöttük

Kitüntetettek:
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Urbánné Szőke Judit, a Budapest 
XX. Kerületi József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola ta-
karítója
Arany László, a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola hangszerkar-
bantartója
Györfi Imre, a Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanára
Tordai Diána Ildikó, a Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium középiskolai tanára
Kissné Takács Edina a Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium tanítója
Barisné Dam Anikó, a Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium iskolatitkára
Horváth Vilja Sára, a Budapest XX. 
Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 
középiskolai tanára
Gadácsi István Lászlóné, a Bene-
dek Elek Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Ál-
talános Iskola, Készségfejlesztő Is-
kola és Szakiskola tanára
Tölgyesi Henrietta, a Budapest XX. 
Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 
középiskolai tanára
Gadácsi István Lászlóné, a Bene-
dek Elek Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény, Óvo-

da, Általános Iskola, Készségfejlesz-
tő Iskola és Szakiskola gyógypeda-
gógusa
30 év
Sánta Ábelné, a Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda óvodapedagógusa, 
vezetője
Soós János Györgyné, a Pesterzsé-
beti Gyermekmosoly Óvoda óvoda-
vezetője
Duka Julia, a Pesterzsébeti Lurkóház 
Óvoda óvodatitkára
Verbainé Azari Tünde, a Budapest 
XX. Kerületi Gyulai István Általános 
Iskola intézményvezető helyettese
Valent Lajosné, a Budapest XX. Ke-
rületi Hajós Alfréd Általános Isko-
la tanára
Kurta Terézia, a Budapest XX. Kerü-
leti József Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola tanítója
Főző Attila, a Budapest XX. Kerületi 
Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Őze Ildikó, a Budapest XX. Kerüle-
ti Nagy László Általános Iskola és 
Gimnázium tanítója
Sipkáné Smuk Éva, a Budapest XX. 
Kerületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium tanítója
Varga Gabriella, a Budapest XX. Ke-
rületi Nagy László Általános Isko-
la és Gimnázium középiskolai tanára

Horváthné Bujdos Margit, a Bu-
dapest XX. Kerületi Kossuth Lajos 
Gimnázium tanára
Skrapitsné Rádai Zita Lenke, a Bu-
dapest XX. Kerületi Kossuth Lajos 
Gimnázium tanára
Csák-Rozgonyi Cecília, a Vörösmar-
ty Mihály Református Általános Is-
kola intézményvezetője, tanára
Zathureczkyné Szobavári Irma, Vö-
rösmarty Mihály Református Általá-
nos Iskola tanára
35 év
Fodor Szilvia, a Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda óvodapedagógusa
Várhalmi Andrásné, a Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda óvodavezetője
Rozinay Ágnes Judit, a Budapest XX. 
Kerületi Ady Endre Általános Iskola 
tanítója
Vukman Józsefné, a Budapest XX. 
Kerületi Ady Endre Általános Iskola 
tanára, intézményvezető helyettese
Dr. Bánfalviné Stumpf Anikó, a Bu-
dapest XX. Kerületi Gyulai István Ál-
talános Iskola tanára
Brech Csilla, a Budapest XX. Kerületi 
Hajós Alfréd Általános Iskola tanára
Farkas Andrea, a Budapest XX. Ke-
rületi Hajós Alfréd Általános Isko-
la tanítója

Sulyok Andrea, a Budapest XX. Ke-
rületi Hajós Alfréd Általános Isko-
la tanítója
Nagy Andrea, a Budapest XX. Kerü-
leti Lázár Vilmos Általános Iskola ta-
nítója
40 év
Baka Sándorné, a Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda óvodapedagógusa
Szabó Éva, a Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda óvodapedagógusa
Vaszlovicsné Kovács Katalin, a Pest-
erzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 
óvodapedagógusa
Szekrényessy-Bozi Éva Zsófia, a Bu-
dapest XX. Kerületi Gyulai István Ál-
talános Iskola tanítója
Lernyei Ákos, a Budapest XX. Kerü-
leti Gyulai István Általános Iskola in-
tézményvezetője
Dr. Nádorné Gábor Anikó, a Buda-
pest XX. Kerületi József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la tanítója
Szabados Jánosné, a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Feketéné Kerekes-Kis Éva, a Buda-
pest XX. Kerületi Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola tanítója
Székely Katalin, a Budapest XX. Ke-
rületi Lázár Vilmos Általános Iskola 
tanára
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Intézkedések betarta-
tása

Amint Puskás Péter Pál osz-
tályvezetőtől megtudtuk, a köz-
terület-felügyelők és a rendfenn-
tartó szervek közvetlen járőrszol-
gálati tevékenységet közös szol-
gálatban a fokozott fertőzésve-
szély miatt nem végeztek, a kap-
csolatot a 112-es segélyhívón ke-
resztül tartották.

Az intézkedések betartásának 
ellenőrzésére a közterület-fel-
ügyelők folyamatosan figyelték 
a csoportosulásokat, a maszk-
használat esetleges elmaradását, 
és ha szabálytalanságot észlel-

tek, felkérték a szabályszegőket 
a közterületen folytatott jogelle-
nes magatartás megszüntetésére. 
Emellett munkájuk fontos részét 
képezte a tájékoztatás, ennek ér-

dekében a lakosságot hangosbe-
mondón keresztül is értesítették, 
figyelmeztették a helyes magatar-

tási szabályokról, a maszk hasz-
nálatáról, a távolságtartásról.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatalba 
májusban is kizárólag időpont-
egyeztetést követően léphettek 
be az ügyfelek. A kormány ál-
tal meghatározott előírásoknak 
megfelelően a portaszolgálat az 
ügyfélszolgálati feladatok ellátá-
sa során igyekezett az ügyfelek 
ki- és beléptetését a legszaksze-
rűbben, a magatartási szabályo-

kat betartva végrehajtani. Az ér-
kezőket az osztályok előzetesen 
egyeztetett időpontokban fogad-
ták, és természetesen csak test-
hőmérséklet-mérést, valamint  

kézfertőtlenítést követően lép-
hettek be a polgármesteri hiva-
talba.

Üzemképtelen járművek 

Az osztály számára a mögöt-
tünk álló hónapban is nagy kö-
rültekintést igényelt a gépjármű-
vek közterületről történő elszállí-
tása a fennálló veszélyhelyzet és 
az ezzel együtt járó moratórium 
miatt. Májusban a közterület-fel-
ügyelők 30 roncs gépjárművet 
derítettek fel és helyeztek el raj-
tuk értesítést a járőrözések során, 
valamint 12 gépjármű elszállítta-
tásáról gondoskodtak.

Közlekedési szabályok

A járőrszolgálatok során a 
közterület-felügyelők a közúti 
közlekedés szabályainak megsér-
tése miatt 4 esetben szabtak ki 
helyszíni bírságot, összesen 80 
ezer forint értékben, valamint 
59 feljelentést tettek. Közterü-
leti szeszesital-fogyasztás miatt 3 
esetben róttak ki helyszíni bírsá-
got, összesen 45 ezer forint érték-
ben, 5 alkalommal pedig szabály-
sértési feljelentést tettek.

Puskás Péter Pál hangsúlyoz-
ta: az osztálynak természetesen 
nem az a célja, hogy minél na-
gyobb és több bírságot szabjon ki, 
ezért ahol lehet, figyelmeztetéssel 

hívják fel a jogkövető magatartás 
betartására az itt élők figyelmét.

Illegális hulladéklera-
kás

Kerületünkben továbbra is ki-
emelt problémát jelent a lakos-
sági hulladék közterületre törté-
nő elhelyezése, amely a legújabb 
jogszabályi rendelkezések alap-
ján hulladékgazdálkodási eljárást 
von maga után, melyet a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 
Bányafelügyeleti Főosztálya foly-
tat le. A Rendvédelmi Osztály 
munkatársai májusban összesen 
63 esetben indítottak hulladék-
gazdálkodási eljárást az illegális 
hulladékelhelyezőkkel szemben.

Mivel fontos feladat az elkö-
vetők, szabálysértők jogellenes 
magatartástól való elrettenté-
se, esetleges szankciók kilátásba 
helyezése, ezért a közterület-fel-
ügyelők visszatérően és posztos 
szolgálattal is ellenőrzik mind az 
ominózus, mind a lehetséges te-
rületeket. Ami mindenképpen 
pozitív, hogy az osztály tapaszta-
latai szerint az illegális szemétel-
helyezők személyeinek felderíté-
se a lakosság számára is fontos, 
így segítségükkel egyre több sze-
mélyt sikerül tetten érni, eljárás 
alá vonni.

y.s.

A koronavírus terjedésének megakadályozására hozott kormány-
rendeletek korlátozó intézkedéseinek betartatására Pesterzsébet 
Önkormányzatának Rendvédelmi Osztálya májusban is folyama-
tosan együttműködött a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 
Tevékenység-irányítási Központjának Ügyeletével, valamint a 
BRFK. XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, különösen a 
Közrendvédelmi Osztály járőreivel. 

A pandémia idején elmaradtak a közös járőrözések

KERESSÜK ŐKET!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy ha 

információval rendelkeznek a képen lévő személyek kilétéről, 
azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 061/289 25 08-as, 

vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.



Pesterzsébet | 2021. június 24.

7PEDAGÓGUSNAP

– Mennyire volt meglepetés a főváros el-
ismerése? Mit jelent az Ön számára?

– Amikor telefonáltak a Főpolgármeste-
ri Hivatalból, a meglepetéstől majdnem ki-
ejtettem a telefont a kezemből, és őszintén, 
sírva fakadtam az örömtől. Rendkívül meg-
lepett, hogy két évvel nyugdíjba vonulásom 
után ilyen elismerésben részesülhetek, amely-
re Pesterzsébet polgármestere, Szabados Ákos 
terjesztett fel. Mit jelent számomra? Nagyon 
sokat. A kerületben eltöltött több évtizedes 
munkámat, a tanítást, a gyerekek művésze-
ti nevelését, a kulturális tevékenységemet is-
merték el ezzel a kitüntetéssel. 

– Elevenítsük fel pedagógusi pályafutá-
sát. Mikor, hol dolgozott?

– Már középiskolás koromban segítettem 
szüleimnek nyaranta táboroztatni. Majd egy 
nagyon „kemény” helyre kerültem, egy VIII. 
kerületi általános iskolába, ahol egy évig dol-
goztam napköziben. Az „Attilába” 1975-ben 
Máté János, a zeneiskola akkori igazgatója hí-
vott, és Horváth Viktorné, Margitka vett fel 
ének-zene tanárnak. Vass Irén volt az, aki 
kezdeti lépéseimet segítette, akitől számta-
lan ötletet kaptam, akinek végtelenül sokat 
köszönhetek. Nagyon jó érzés visszagondolni 
arra az időszakra, amikor kezdő tanárként ki-
váló „öregek”-től tanulhattam. 20 évig pedig 
a Juhász Imre címzetes igazgató úr vezette is-
kolában szebbnél szebb koncerteket, külföldi 
utazásokat érhettünk meg. 

Külön öröm, hogy tanárnak, tanítónak, 
énektanárnak tanult növendékeimmel egy 
kerületben, sőt van, akivel egy iskolában ta-
níthattam, az egykori osztályomba járt tanít-
vánnyal, Heimné Drenyovszky Barbarával. 

A muzsika, a zene, a művészet szeretetét, 
művelését igyekeztem átadni tanítványaim-
nak, valamint azoknak a tanárjelölteknek, 
akik tanítási gyakorlatát segíthettem. Fővá-
rosi ének-zene szaktanácsadóként is azon fá-
radoztam, hogy az ének-zene szerepe fontos, 
meghatározó legyen az iskolák életében.

Sorban jönnek az emlékek, a pillanatok, 
villanások. Szívmelengető érzés a szereplések-
re, a fárasztó, de csodálatos bel-, illetve külföl-

di utakra gondolni. Amikor Usti nad Labem-
ben Juhász Imre – a tolmács szerepét betölt-
ve – szinte röpült örömében a kórus fantasz-
tikus szereplését látva, hallva. Amikor a kó-
rus a KÓTA Dicsérő Oklevelét vehette át, a 
VIII. Pest megyei és Regionális Kórusfesztivá-
lon Nívó- és karnagyi díjban részesült. Ami-
kor a Hősök terén az Örömkoncerten, a 
világon egyedülálló produkcióban vett 
részt, a Zeneakadémián, múzeumokban 
énekelt, rádiófelvételt készített, Bécsben a 
Béke Lángja Gáláján lépett fel, és termé-
szetesen a kerületi rendezvények szinte ál-
landó szereplője volt.

– Miért az ének-zene, karvezetés 
mellett döntött pályaválasztásodkor? 

– A zene szeretete, amit szüleimtől kap-
tam, határozta meg életutamat. Minden 
engem ismerő számára nyílt titok, hogy hi-
vatásom, hobbim, életem a zene. Különö-
sen édesanyám volt a zenei tehetség, ab-
szolút hallással, csodás énekhanggal meg-
áldva, sőt gyönyörűen hegedült. Opera-
énekesnek készült, de „közbeszóltam”, és 
abbahagyta a magánének szakot. Utána ta-
nító néniként dolgozott, valamint éneket 
tanított. Rendkívül sok gyakorlati taná-
csot kaptam tőle az énekléssel, a tanítással 
kapcsolatban. Így igaz az a Kodály mondás: 
„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a 
gyermek zenei nevelése, azt találtam felel-
ni: kilenc hónappal a születése előtt… Az 
anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét 
is a magáéból építi fel... még tovább mennék: 
nem is a gyermek: az anya születése előtt ki-
lenc hónappal kezdődik a gyermek zenei ne-
velése.” 

– Az elmúlt évtizedekben a kerületben 
végzett tevékenysége messze túlmutatott a 
pedagógiai pályán, hiszen számtalan köz-
életi rendezvény szervezője volt. Miért tar-
totta ezt fontosnak?

– Ezek a tevékenységek mind hozzátar-
toztak, hozzátartoznak az értékes művészeti 
kincs megismertetéséhez, átadásához itt Pest-
erzsébeten. 

Az iskolai tanítás mellett fontos volt, hogy 
a Filharmóniai Társaság koncertjeit is kihoz-
zam Erzsébetre. Tudjuk, sok hátrányos hely-
zetű tanuló jár a kerület iskoláiba. Volt, aki 
azelőtt sohasem volt koncerten, színházban. 
Azt is meg kell ismerni, tanulni, hogyan kell 
egy előadáson viselkedni. 

Mindig is szerettem verset mondani, így 
jött az ötlet, mi lenne, ha a kerület közalkal-
mazottai, képviselői is mondanának verset. 
Így indult a „Társulat”. Számtalan koncert 
szervezője voltam, vagyok (Erzsébet Napok, 
Reformkori Nap, stb…).

– Bár nem itt él a kerületben, ezer szál-
lal kötődik hozzá. Mit jelent az Ön számá-
ra Pesterzsébet?

– Tulajdonképpen csak aludni jártam 
haza, szinte reggeltől estig az iskolában, a 
kerületben voltam. Mit jelent Pesterzsébet? 
Természetesen a több ezer gyereket, akik a 

„kezem alatt” nőtt fel, a mai napig ugranak a 
nyakamba, hívnak, írnak. A hivatásomat, a 
munkámat, a szakmámat, nagyon sok kiváló 
kollégát, barátokat, ismerősöket. A koncer-
teket, a rendezvényeket, amelyeknek részt-
vevője, szervezője voltam, vagyok.

– Ugyan hivatalosan nyugdíjba vonult, 
most is aktív. Hol, mivel foglalkozik?

– Szerencsére még taníthatok, bár nem a 
régi iskolámban, hanem a DNG-ben (Német 
Nemzetiségi Gimnázium), ahová már évek 
óta hívtak, és tárt karokkal fogadtak. Vala-
mint egy mind emberileg, mind muzikalitás-
sal, énekhanggal megáldott felnőttkórusnak 
lehetek a karnagya. Szerencsére 2019-ben 
még tudtunk élő koncerteket adni – itt a ke-
rületben is kettőt –, de utána erőt próbáló 
időszak következett a pandémia miatt. Bár 
nagyon nehéz volt, az online kóruspróba is 
nagyon összetartotta a kórust. 

Ezen kívül természetesen az önkormány-
zat, a Csili felkérésére kerületi rendezvénye-
ket is szervezek.  Talán, ha egy kicsivel több 
időm lesz, megpróbálom a több mint negyven 
év eseményeit, tapasztalatait megírni, jó ta-
nácsokkal, ötletekkel segíteni a mai tanító-
kat, tanárokat.             y

Június 4-én a Városházán vehette át a fő-
város vezetésétől a Bárczy István-díjat 
Krónerné Rózsavölgyi Ildikó, a XX. kerü-
leti József Attila Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola nyugalmazott ének-ze-
ne tanára, karnagya, ének-zene szaktanács-
adója. Az elismerést a művészeti oktatás-
ban több mint negyven éven keresztül, ma-
gas szakmai színvonalon végzett munkája, 
kimagasló karvezetői tevékenységéért ér-
demelte ki.

„Hivatásom, hobbim, életem a zene”
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A Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató ismét nyári diákmunka le-
hetőséget kínál azoknak a 16 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, 
nappali tagozaton tanuló diákoknak, akik foglalkoztatásra irányuló, 
vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A diákmunka július 1-je és augusztus 31-e között, napi 6 órás rész-
munkaidős foglalkoztatásban valósul meg.

Jelentkezni június 28-áig lehet e-mailben, a foglalkoztatas@
foglalkoztatohusz.hu címen. vagy a 06-1/285-8474-es telefonszámon 
Horti Vandánál. A jelentkezéskor meg kell adni a nevet, születési dá-
tumot, lakcímet, e-mail címet és/vagy telefonszámot, valamint kérik 
megjelölni, hogy melyik hónapban szeretne munkát vállalni.   s.

A Pesterzsébeti Szociális Fog-
lalkoztató munkatársai a kerület 
55 virágágyásába 33 ezer  egynyá-
ri és évelő virágot ültettek ki jú-
nius közepéig. A közterületeken 
idén 22 fajta virág díszíti, közü-
lük vannak új, vagy éppen régi, 
már elfelejtett növények – az 
előbbiek közé tartozik a vanília-
virág, utóbbihoz pedig a nagy-
anyáink kertjében egykor nép-
szerű kerti mályvarózsa.

A korábbi évekhez hasonló-
an a különféle begóniákból, ne-
báncsvirágból és tollas kakasta-
réjból kialakított köztéri ágyások 

dominálnak, de találkozhatunk 
díszgyertyával, sétányrózsával, 
büdöskével, törpe kannavirággal 
és hamvaskákkal is. 

Kerületünk főterét idén ró-
zsaágyásokkal és úgynevezett 
biodiverz (ökológiai) évelő ágyá-
sokkal díszítjük, de innen sem 
maradhatott el a begónia, ami 
nemes egyszerűségével vidámít-
ja a sétáló utcát.

Figyelem! Ne vigye haza a vi-
rágot! A szépen kilakított ágyá-
saink eltorzulnak, élvezhetet-
lenné válnak a hiányos virágok 
miatt.         z

Nyári diákmunka lehetőség Pesterzsébeti virágpompa

Új járdák az Emlékezés terén

Jelentkezzen polgárőrnek!
A Pesterzsébeti Polgárőrség várja a 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű magyar állampol-
gárok jelentkezését, akik önkéntes munkával hozzájárulnának kerületünk biztonágosabbá tételé-
hez, 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

Lapunk márciusi számában írtunk arról, hogy Juhák Tamás önkor-
mányzati képviselő kezdeményezte az önkormányzatnál az Emléke-
zés tere járdáinak felújítását. A munkálatok május végén elkezdőd-
tek, június közepe óta újra biztonságosan lehet közlekedni a tér gya-
logos útjain.

y.
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– Mindenekelőtt gratulálok az idei Tavaszi Tárlaton elnyert dí-
jához. Nem először szerepel a neve a díjazottak között.

– Valóban, a Tavaszi Tárlaton 2002-ben és 2009-ben is díjazott 
lettem, ekkor az önkormányzat elismerését kaptam. A legutóbbi pe-
dig most ez az online díjazás.

– Online, a Covid-19 járvány okán. Önnek, mint festőnek ta-
lán még hasznos is lehetett a sokakat négy fal közé szorító időszak, 
amennyiben az alkotásnak élhetett.

– Ha tényleg csak művészeti tevékenységet folytatnék, akkor lehe-
tett volna ez akár egy befelé forduló, alkotó időszak. Ám mivel polgá-
ri foglalkozásom szerint tanár vagyok, a pedagógiai munka jóval több 
energiát vitt el a koronavírusos időszakban, mint a hagyományos ok-
tatási rendszerben. A vírus előtt a tavaszi hónapokban hat új képet 
készítettem a novemberi kiállításra, a vírus alatt pedig egyet sem si-
került befejeznem.

– Hol tanít és milyen tantárgyat?
– Rajzot és művészettörténetet, vagy ahogy ezt mostanában neve-

zik, vizuális kultúrát oktatok a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Emel-
lett óraadóként tanítok egy általános iskolában, ahol magam is tanul-
tam gyermekként. 

– Üde színfoltot jelent, hogy a mára szinte dogmává vált, gyak-
ran öncélú modernkedés helyett befogadható, esztétikus, mégis 
egyedi látásmódot tükröző alkotásokat vonultat fel. Hogy alakult 
ki ez a választása, hogy nem a „sárga alapon egy fekete vonal”-is-
kolát követi? 

– Középiskolás koromban – a Kisképzőbe, akkori nevén a Képző- 
és Iparművészeti Szakközépiskolába jártam, festő szakra –  tanév vége 
felé mindig elmentünk megnézni az egyetem éves kiállítását. Akkori-
ban kifejezetten kevés realisztikus vonalat képviselő mű készült fes-
tő és szobrász szakon. Ugyanakkor a restaurátor tanszéken lenyűgö-
ző festménymásolatokat láttam. Úgy gondoltam: ez az, amiből tudnék 
profitálni, amit szívesen megtanulnék. Így tehát a restaurátor szakra 

felvételiztem, 
azt is végeztem 
el. Szerintem 
egyrészt az ala-
pokat minden-
kinek meg kell 
tanulnia, mi-
előtt művészi 
irányt választ 
magának, más-
részt nem hi-
szek az állan-
dó újdonság-
hajhászásban, 
a legújabban 
divatos szóval 
az „innovatív” 
keresésében. 
Nincs új a nap 
alatt: azóta, 
hogy Cornelis 

Norbertus Gijs-
brechts, aki 
trompe l’oeil 
csendéleteket 
festett, megfes-
tette A vászon 
hátoldala című 
képet 1670-ben, 
nincs nagyon 
értelme a „mo-
dernség” után 
szaladgálni. En-
gem a régiek tu-
dása nyűgöz le.

– Említette 
Rátkay Endrét, 
akihez, ha jól 
tudom, baráti 
viszony fűzte.

– Első kiállí-
tásomon, 2001-
ben a Gaál Imre Galériában egyszer csak megjelent egy magas úri-
ember bottal, ősz hajjal, talpig feketében, mellette egy hölgy, ha le-
het, még magasabb (mint később kiderült, Brandt Tünde), szintén 
fekete bőrruhában, valamiféle misztikus hangulat lengte őket körül. 
Az úr, akiről még nem tudtam, hogy ő Rátkay Endre, odaintett en-
gem, és kijelentette: ezek a képek nem érdeklik, de az, ott…. – volt 
egy Szent Antal megkísértését ábrázoló szárnyas oltárom kiállítva –, 
arról beszélgessünk! A beszélgetés végén Tünde fölvetette, hogy va-
lamikor látogassam meg őket a műteremben, de Rátkay azt mondta: 
„Korai lesz az még!” Jó néhány évvel később egy kamarakiállításon 
csak egy újabb, apokalipszis-szárnyasoltárral szerepeltem. Ezt megnéz-
te Rátkay, azután felhívott, hogy keressem föl a műtermében. Így in-
dult barátságunk.

– Kik azok a mesterei, akik elindították a pályán?
– Nagy szerencsém volt általános iskolában: rajztanárom, a szintén 

erzsébeti Bunda János István festőművész indított el pályán. Akkori-
ban még a rajzszertárban alkotott, mikor elsős-másodikos voltam. A 
szertárba vittem neki a kért feladatokat, a rajzokat bemutatni, megbe-
szélni. Az olaj és a terpentin illata ott csapott meg először, és ott lát-
tam azt is, hogyan készül el egy festmény. A középiskolában Tulipán 
László grafikus tanított, nem is annyira szakmát, inkább világlátást, 
egyfajta sajátos szemléletmódot. Kultúrtörténeti ismeretekben adott 
fontos útravalót számomra Göbölyös Gyula festő, néprajzkutató, aki a 
népművészetet oktatta nekünk. Sárdi Gáborné művészettörténész pe-
dig olyan szinten adta át ismereteit az egyetemes művészettörténetről, 
hogy abból „megéltem” később az egyetemen is.

– Ön csepeli alkotó, mégis sok szállal kötődik Pesterzsébethez. 
Mesélne erről?

– Az első kiállításom 2001 októberében a Pesterzsébeti Gaál Imre 
Galériában nyílt meg. Erzsébeten azóta is rendszeresen részt veszek 
a Tavaszi Tárlatokon, illetve az Önarckép Biennálékon. Több cso-
portos kiállításon is részt vettem, és ott vannak az évenkénti utca-
tárlatok. A Csepel Galériában kurátorként veszek részt kiállítások 
szervezésében. Rendeztem ott az erzsébetiek közül Bunda János Ist-
ván, Gulyás László, Fekete Emese festőművészeknek tárlatát, és ter-
vezünk egy csoportos kiállítást a Pesterzsébeti Múzeum rendkívül gaz-
dag anyagából is.

D. A.

Több pesterzsébeti, csoportos kiállítás mellett Rátkay Endre sze-
mélye volt az, aki a Csepelen élő Kirják Miklós festőművész mun-
kásságát Pesterzsébethez köti. A művész harmadik alkalommal 
kapott díjat a Tavaszi Tárlaton, ezúttal a közönségdíj második he-
lyezettje lett. 

„Nem hiszek az állandó újdonsághajhászásban”
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Marosludason szolgált ko-
rábban lelkészként feleségével 
együtt a Klapka téri református 
templom új lelkésze, Kali Sza-
bolcs Barna. Felesége, Kali Tün-
de Zsófia szintén lelkipásztor, a 
gyülekezet fenntartásában álló 
Vörösmarty Mihály Református 
Általános Iskola iskolalelkésze.

– Majdnem száz évig épült 
Pesterzsébetnek ez a reformá-
tus temploma. Bár a gyülekeze-
ti nagyterem már 1940-ben elké-
szült, az összehordott építőanya-
got a háború után az akkori lel-
kész felajánlotta a bombázások-
ban megrongálódott házak javí-
tására – fogalmazott a tiszteletes.

– A rövidesen beköszöntő szo-
cializmus megint csak nem ked-
vezett a templom befejezésének, 
ezért csak 2019-ben sikerült álla-
mi, illetve önkormányzati támo-

gatással és a hívek adományaiból 
befejezni a templomot, amely az 
eredeti tervek, tehát Szeghalmy 
Bálint rajzai alapján készült el – 
magyarázta a lelkész.

Kérdésemre, hogy az online 
felvételen, ami a templom isten-
tiszteletéről hozzáférhető, mi-
lyen oktatása folyt éppen a fiata-
loknak, a tiszteletes elmondta: a 
gyülekezetben éppen a konfirmá-
lók kikérdezése zajlott.

– A lezárások miatt eléggé 
visszaesett a templomok látoga-
tottsága. Van egy ifjúsági csopor-
tunk is Isten kegyelméből, a fog-
lalkozásokra alig egy tucat fiatal 
jön el – tette hozzá, majd azt is: – 
Nagyon fontosnak találom, hogy 
valódi közösséget építsünk. Ezt 
épp úgy fontosnak látom a mind 
gyülekezet, mind a női közösség 
vagy a fiatalság esetében is.

Kali tiszteletes kiemelte: 
munkatársképzést tartanak a 
presbiterek számára, hogy min-
den szükségessel felvértezve vé-
gezhessék a feladatukat.

–A vasárnapi gyermek isten-
tiszteletre egyelőre két-három 
gyermek jár. A pandémia alatt 

megcsappant a számuk. Próbál-
juk ebben a nehéz időszakban 
templomba csalogatni a gyere-
keket – magyarázza a lelkész, 
hozzáfűzve: „tálentumot” ad-
nak nekik minden egyes isten-
tiszteleti jelenlétre. Aki elhoz-
za a szüleit, testvérét, nagyszü-
leit is a templomba, személyen-
ként még egy fél tálentumot 
szerezhet. Az összegyűjtött 
tálentumokat az évente kétszer 
(karácsony és tanévzáró isten-
tisztelet) megrendezésre kerülő 

tálentumvásáron könyvekre, já-
tékokra, édességre vásárolhat-
ják le.

– Mint az öreg királynak, van 
három leányunk – válaszol a csa-
ládra vonatkozó kérdésre Kali 
Szabolcs Barna. – A nagyob-
bik Erdélyben maradt, Kolozsvá-
ron tanul, a két kisebbik pedig a 
Lónyai utcai református gimnázi-
umba jár. Van egy nevelt fiunk 
is. Asztalos, saját családjával él, 
első unokánkkal.

DIA

Immár 13. alkalommal alkot-
tak színes virágszirmokból készí-
tett káprázatos képek futósző-
nyeget a pesterzsébeti Árpád-há-
zi Szent Erzsébet templom körül 
Úrnapján. A katoli-
kus egyházi év egyik 
legszínpompásabb 
ünnepén a közössé-
gek az Oltáriszent-
séget, teljes nevén 
az Úr Szent Testét és 
Szent Vérét ünnep-
lik pünkösdvasárnap 
után két héttel.

A színes virág-
kompozíciók idén is 
Várhelyi Márta irá-
nyításával készültek, 
aki gyermekkora óta 
vesz részt az ünnepi 
díszítésekben. Ahogy 
a korábbi években, 
így idén is lelkes is-
merősei, barátai segí-

tettek neki a sok ezer szirom ösz-
szegyűjtésében, majd a virágsző-
nyeg több órán át tartó kialakí-
tásában.

s.a.

A táborok és szabadságok miatt idén nyáron is változott a 
Pestszenterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébánia-templom 
miserendje. A korábbi években megszokottakhoz hasonlóan hétfőn, 
szerdán és pénteken reggel 7-kor, kedden és csütörtökön pedig este 
6-kor kezdődnek a szentmisék. A változás június 7-én, hétfőn lépett 
életbe, és szeptember 12-éig érvényes.

A változás a vasárnapi szentmiséket nem érinti, így a szünidőben 
szombaton továbbra is este 6-kor, vasárnap pedig 8-kor, 10-kor és este 
6-kor kezdődnek a szentmisék.

Az urnatemető nyitvatartását nem érinti a változás, így az min-
den nap 17 órától 17.50-ig látogatható, illetve csütörtökön már reg-
gel fél 8-kor kinyit, vasárnap pedig reggel 9 és 10 óra között is be le-
het menni.                    s.z.

Ahol csokira válthatják a gyermekek tálentumaikat

Virágszőnyeg Nyári miserend

A közösségépítésre fektetné a 
nagyobb hangsúlyt a Klapka 
téri Református Egyházközség 
új lelkésze, Kali Szabolcs Bar-
na. Beszélgetésünkből kiderült: 
a pandémia nem tett jót a helyi 
hitéletnek sem. 
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A Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetségének (MDOSZ) 
szakmai támogatásával készült 
felmérés szerint az óvodások és 
kisiskolások naponta átlagosan 
263 gramm zöldséget és gyümöl-
csöt fogyasztanak, ami alig több 
mint a fele a napi 400 grammos 
ajánlásnak. A gyerekek mindösz-
sze 43 százaléka eszik teljes érté-
kű gabonát, a kisiskolások közel 
harmadának az ajánlás 70 száza-
lékát sem éri el a rostbevitele.

Jóval elmarad a kívánatos 
napi fél litertől a korosztály tej- 
és tejtermékfogyasztása is, így a 
csontfejlődésben fontos szerepet 
játszó kalciumból átlagosan több 
mint 20 százalékkal kevesebb jut 
a szervezetükbe az ajánlott napi 
bevitelnél.

A zsírfogyasztás viszont jócs-
kán meghaladja az ajánlott 

mennyiséget. A felmérés ered-
ményei szerint hús- és felvágott-
félékből inkább a zsírosabb faj-
tákat eszik a gyerekek, emiatt a 
kelleténél magasabb a 4 és 10 év 
közöttiek koleszterinbevitele is. 
Sóból is az ajánlottnál többet fo-

gyasztanak, az előirányzott meny-
nyiség 3-4-szerese jut a szerveze-
tükbe. Ennek majdnem fele, egé-
szen pontosan 41 százalék az éte-
lek elkészítéséhez használt só-

ból, valamint az asztalra tett étel 
megsózásából ered.

Kisebb jó hírnek számít, hogy 
a hozzáadott cukorból szárma-
zó energia kis mértékben, 11,07 
százalékról 11 százalékra csök-
kent 2014-hez képest, ez azon-

ban még mindig valamivel több a 
WHO ajánlásában szereplő leg-
feljebb 10 százalékos mértéknél.

A felmérésből kiderül az is, 
hogy a vizsgált csoportban a túl-
súlyos magyar gyerekek aránya 
továbbra is igen nagy, a gyerekek 
23 százalékának van súlyfeles-
lege. A túlsúly és elhízás aránya 
még nagyobb (39 százalék) azok-
nál a gyerekeknél, akik az aján-
lottnál kevesebbet mozognak.

A felmérés szerint a szülők 
valamivel több mint háromne-
gyede (76 százalék) egyetért az-
zal, hogy a közös főzés segít az 
egészségesebb alapanyagok elfo-
gadtatásában, illetve szíveseb-
ben fogyasztják a gyerekek azt 
az ételt, amelynek az elkészíté-
sében ők is részt vettek. A kuta-
tásban részt vevő gyerekek ötö-
de gyakran, 42 százalékuk pedig 
alkalmanként vesz részt az éte-
lek elkészítésében. A szülők 40 
százaléka törekszik arra, hogy 
sok zöldség és gyümölcs legyen 
a tányéron.

S.Z.

A kullancsok alattomosan tá-
madnak, hiszen csípésük nem fáj, 
így észrevétlen marad. Ezer kul-
lancsból vírussal csak egyetlen 
fertőzött, de baktériummal leg-
alább száz.  A kullancsok akár 
már 4-8 óra után megfertőzhetik 
áldozatukat.

A kullancs-enkefalitisz általá-
ban két fázisban zajlik. Körülbe-
lül kéthetes lappangás után láz, 
elesettség, rossz közérzet, vég-
tag- és izomfájdalom jelentkez-
het, emiatt az orvosi diagnózis ál-
talában „nyári influenza”. A be-
tegség általában kezelés nélkül is 
elmúlik egy héten belül. Azoknál 
azonban, akiknél a vírus az ideg-
rendszerbe jut, és ott szaporodás-

nak indul, a csípés utáni 2-4 hé-
ten belül jelentkezik a második 
fázis, amit magasabb láz, szédü-
lés, heves fejfájás, és szinte min-
den esetben hányás kísér. A moz-
gás ügyetlenné, a tarkó kötötté 
válik, a beteg hol nyugtalan, in-
gerlékeny, hol igen aluszékony.

A Lyme-kórt okozó baktéri-
um rendkívül alkalmazkodó ké-
pes, a szervezetben kezelés nél-
kül évekig, akár évtizedekig 
megbújhat. Éppen ezért a csípés 
helyét figyelni kell legalább 4-6 
hétig, mert a veszélyre bőrelvál-
tozás is figyelmeztet: kokárdasze-
rű, enyhén gyulladt külső gyűrű 
veszi körbe a központi gyulladá-
sos területet, amely napról nap-

ra terjed. A teljes gyógyuláshoz 
elengedhetetlen, hogy a betegsé-
get minél korábban felismerjük, 
a beteget pedig elegendő meny-
nyiségű és megfelelő ideig tartó 
antibiotikumos kezelésben része-
sítsük.

A betegségek elkerülése ér-
dekében tehát a legfontosabb a 
kullancs mihamarabbi kiszedése, 
hogy a fertőzést ne tudja terjesz-
teni. Régen a kullancs eltávolítá-
sának népszerű módja volt a pa-
razita megfojtása olajjal, krém-
mel, zsírral. Ez azonban veszé-
lyes, mert öklendezésre készteti 
az állatot, ami siettetheti a fertő-
zést. A parazita kiszedésének he-
lyes módja, ha a bőrünkhöz leg-
közelebb fogjuk meg csipesszel, 
és egyenletes, lassú mozgással, 
enyhe csavarással kihúzzuk. Ne 
nyomjuk meg a potrohát, mert 
abból kiszabadulhatnak a bak-
tériumok. A kullancscsípés ide-

jét jegyezzük fel, és a következő 
hetekben figyeljük a helyét. Ha 
bármilyen elváltozást vagy tüne-
tet észlelünk, azonnal forduljunk 
orvoshoz.

Mivel a kullancs okozta agy-
velőgyulladás ellen van védőol-
tás, azoknak, akik kullanccsal 
fertőzött területen élnek, vagy 
gyakran kirándulnak, javasolt a 
védőoltás. A teljes védettséghez 
3 oltás szükséges, ezért érdemes 
idejében, 1 évvel a kívánt hatás 
előtt elkezdeni az oltást, amit ké-
sőbb 5 évenként kell ismételni.

s.a.

A 4 és 10 év közötti magyar gyerekek közel negyedének súlyfe-
leslege van. Az ajánlottnál kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, tejter-
méket és teljes értékű gabonát fogyasztanak, ugyanakkor a szük-
ségesnél több zsírt és sót tartalmaz az étrendjük – derül ki a Nest-
lé Hungária gyermekek táplálkozási szokásait vizsgáló kutatásából.

A kullancsok késő tavasztól az ősz beálltáig keserítik meg az éle-
tünket. Tudjuk, hogy az élősködő komoly betegségeket okozhat, 
kár lenne azonban ezért száműzni az életünkből a természetben el-
töltött órákat. Hogyan védekezhetünk ellenük és az általuk ter-
jesztett kórokkal szemben? 

Kevés zöldséget, viszont sok zsírt esznek a gyerekek

Így védekezzünk a kullancs ellen
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A Kelenföld Vasútállomás 
őrmezei oldaláról induló 101B 
és 101E autóbuszokkal 10 perc, 
kicsit hosszabb útvonalon az 
Újbuda Központtól induló 150-
es járattal 35 perc alatt elérhető 
a Memento Park megállóhely. A 
gépjárművel érkezők a célpont-
nál ingyenesen parkolhatnak.

Sokan Szoborpark Múzeum 
néven ismerik ezt a különleges 
gyűjteményt. Az intézményben 
az 1945-1990 közötti kultúrpoli-
tika által rendelt, de az 1989-90-
es rendszerváltozáskor eltávo-
lított, köztéri szobrok láthatók. 

Akik még eredeti helyükön is-
merték Osztapenkó, Marx és En-
gels vagy Kun Béla szobrát, fel-
vonultak Lenin és a Tanácsköz-
társasági emlékműve előtt, azok-

nak izgalmas és elgondolkodtató 
a viszontlátás élménye. A fiata-
labbaknak figyelmét a történel-
mi háttér, a diktatúra sok ton-
nás valósága és egy távoli, isme-
retlen korszak hatásos megjelení-
tése kötheti le ezen a helyszínen, 
ahol összesen 41 alkotás nyert el-
helyezést.

A másfél hektáros szabadtéri 
tárlatot a Legvidámabb Barakk-
ban megtekinthető fotókiállítás 
és filmvetítés egészíti ki. A ki-
csik kedvence a Trabant gépko-
csi, amibe be is ülhetnek, a fel-
nőtteket pedig a múzeum boltjá-

ban megvásárolható, korhű aján-
dékok és retró édességek hozhat-
ják lázba. A kirándulók számá-
ra nem mellékes, hogy a helyszí-
nen ingyenes mosdó működik, a 

hosszabb túrák-
hoz pedig az útra-
való elemózsia itt 
ugyancsak besze-
rezhető.

Érdemes egy-
szerre többen ér-
kezni, mert csalá-
dosan, gyerekek-
kel vagy csoport-
tal jelentős be-
lépődíj-kedvez-
mény érhető el.

A Memento 
Park főbejára-
tától alig két-
száz méterre kezdődik a Tété-
nyi Fennsík tanösvénye, amelyen 
végig haladva nemcsak az iskolá-
ban tanult, talán már egy kicsit 
megkopott földrajzi, biológiai is-
mereteinkhez kapunk valós pél-
dákat, hanem saját megfigyelé-
seink alapján új ismeretekkel is 
gazdagodhatunk. A 3 km hosz-
szú útvonal bejárása kényelmes 
tempóban körülbelül 1,5-2 óra. 
A tanösvényt szegélyező útbai-
gazító táblák információi mellé 
érdemes előzetesen letölteni az 
internetről a Zöld Jövő Környe-
zetvédelmi Egyesület tájékoztató 
kiadványát is.

A tanösvény visszavezet a 
Memento Parkhoz, ám akik 
hosszabb sétát terveznek, innen 

tovább indulhatnak a Kamara-
erdőbe. A Kamaraerdei Tanös-
vény állomásain interaktív, já-
tékos táblákmutatják be az erdő 
élővilágát, földtani, geológiai ér-
dekességeit. Az útvonalon olyan 
különlegességek találhatók, mint 
a fa xilofón vagy a rendhagyó ug-
róiskola, amelyen összemérhet-
jük saját tudásunkat az itt élő ál-
latok képességeivel is.

Szinte valamennyi séta-
út enyhe lejtéssel a kamaraer-
dei Nagyrétig vezet, ahol pihe-
nőpadok és tűzrakó helyek vár-
ják az érdeklődőket. Innen már 
csak néhány száz méter a villa-
mos végállomás, ahonnan a 41-
es járattal könnyedén visszajut-
hatunk a belvárosba.      d

Városon belül, mégis a természetben
A budapesti vagy környéki kirándulóhelyek mellett több olyan, 
kevésbé felkapott, ugyanakkor izgalmas helyszín várja a városla-
kókat, ahová érdemes hétvégén, vagy bármely más szabadnapon 
ellátogatni. A XXII. kerület határában, közösségi közlekedéssel és 
gépjárművel jól megközelíthető a Memento Park, a Tétényi Fenn-
sík és a Kamaraerdő, amelyek a család valamennyi tagja számára 
– sőt, még a kutyáknak is – kellemes szabadidős célpontok.
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Dr. Udvarhelyi Miklós itt szü-
letett Pesterzsébeten, ma is ab-
ban a házban él, ahol szüleivel la-
kott egykor. Ide járt általános is-

kolába, a Vö-
rösmarty utcá-
ba, majd kö-
zépiskolába, a 
Kossuth Lajos 
Gimnáziumba. 
Nemcsak ma-
gánélete, mun-
kája is szoro-
san összefonó-
dik a kerület-
tel, hiszen or-
vosi egyetemis-
ta korában itt 

vállalt ügyeletet, és azt az öt évet 
leszámítva, amit diplomája átvé-
tele után a jászberényi kórházban 
töltött, 1972-től dolgozott itt.

A főorvos, ahogy visszaemlé-
kezik, mindig is orvos akart len-
ni, még akkor sem sikerült eltán-
torítani tervétől, amikor első fel-
vételije nem sikerült, és barátja 
mindenáron rá akarta beszélni, 
válassza inkább a tanári pályát.

A Pesterzsébet újságnak a 
2006-os kitüntetése után készült 
riportban így nyilatkozott: „Miu-
tán felkerültem Pestre, sok min-
dent kipróbáltam. Dolgoztam 
EKG szakrendelésen, voltam cso-
portvezető főorvos, majd öt évig 
a Dél-Pesti Kórház betegfelvéte-
li osztályának orvosa. Végül úgy 
döntöttem, hogy visszajövök, és 
háziorvosként dolgozom tovább. 
Igazából mindig ezt szerettem, ta-
lán azért, mert szeretem az em-
bereket, és jó érzés az, hogy évti-
zedeken át nyomon követhetem 
a betegeim életét. Véleményem 
szerint bensőségesebb ez a kap-
csolat, mint ami a kórházban dol-
gozó orvos és a benn fekvő beteg 
között kialakulhat”.

Háziorvosi teendői mellett 
aktívan részt vett a kerületi or-
vosi képzés megszervezésében 
is, egyik alapítója és hosszú időn 
át vezetője volt a Magyar Or-
vosi Kamara dél-pesti alapellá-
tási szekciójának. A rendszeres 
havonkénti konzultációk egyik 
nagy előnye, hogy a Pesterzsé-
beten dolgozó orvosok ismerik 
egymást, jó kapcsolatban van-
nak. Összejöveteleikre meghív-
ják a szakma kiváló előadóit, a 
kollégiumnak a dél-pesti kórház-
zal is rendszeressé vált a munka-
kapcsolata. 

Gimnáziumához annak elvég-
zése után is hű maradt. Idén lesz 
30 éve, hogy egykori iskolatársai-
val megalakították a P.KOBAK-
ot, a Pesterzsébeti Kossuth Lajos 
Gimnázium Baráti Körét.

– Büszke vagyok rá, hogy ala-
pító tag lehetek. Emlékszem, 
mennyit vitáztunk a néven, és 
eszembe jutnak jó néhányan, 
akik már nem lehetnek közöt-
tünk. Mennyi baráti találko-
zó, művészeti est, kirándulás és 
jó beszélgetés van már mögöt-
tünk – idézte fel az elmúlt évti-
zedeket.

y.a. 

Régi üzlet már a Tátra téri pi-
acon a Zsoli-Zsu Bt. szakboltja.

– Pontosan nem is tudom, mi-
óta enyém a Tátra téri piacon a 
98-as üzlet, 13-14 éve körülbe-
lül – kutatott emlékei közt Bagó 
Zsuzsanna, majd rátértünk a jár-
vány okozta változásokra.

– A covidos időszakban nem-
hogy csökkent, de még növeke-
dett is a forgalmunk, hiszen so-
kan féltek bemenni a nagy bevá-
sárlóközpontokba, és inkább a 
piacon kezdtek vásárolni. Vala-
mennyire talán meg is maradt a 
piacozó kedv a vásárlók részéről. 
Mintha változnának a vásárlói 
szokások. Mindezzel együtt az, 
hogy ismét megnyitottak a nagy 

áruházak, és az, hogy a Kossuth 
Lajos utcát is most újítják fel, 
véget vetett az eddigi fellendü-
lésnek. Komoly hullámzásokat 
lehet tehát a forgalomban ta-
pasztalni.

Zsuzsa sokféle sajtot és tejter-
méket árul: Ausztriából érkezik 
alpesi sajt, alpesi tej és vaj, jog-
hurtok.

– Utóbbiakat a vevők na-
gyon kedvelik – árulta el. – Sok-
féle laktózmentes sajtom is van. 
Házi tej is kapható nálunk, Ga-
rabonciás márkájú. Van úgy, 
hogy Facebookra fölrakom, mi-
lyen sajt érkezett, és akkor el-
jönnek érte. Sokan nem is tud-
ják, hogy nálam a laktóz- és 

gluténérzékenyek is találnak ter-
méket maguknak.

Zsuzsa megjegyezte: nagyon 
jó hangulatú a piac. Főleg a kör-
nyékbeliek jönnek nagy számban.

– Hétvégén a fiatalok is meg-
jelennek, vagy akik irodában dol-
goznak. Akik lejárnak ide, bár-
mit is vásárolnak a piacon, a bol-
tinál biztos, hogy frissebb, egész-
ségesebb áruhoz jutnak – állítja a 
kereskedő.

DIA

KOSSUTH 100

PIACI HÍRNÖK

Ízig-vérig pesterzsébeti gyógyító

Tejtermékek azokra érzékenyeknek is

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. Udvarhe-
lyi Miklós orvos, akinek tevékenységét Pesterzsébet Önkormányza-
ta 2006-ban a „Pesterzsébet egészségügyéért és szociális munkájá-
ért”  díjjal ismerte el.  

Sokan nem is tudják, hogy a laktóz- és gluténérzékenyek is találnak 
terméket Bagó Zsuzsannánál, aki közel másfél évtizede vezeti tej- és 
sajtüzletét a Tátra téri piacon. 
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– Gyorsan reagáltak a szín-
házak a számukra kedvező-
vé vált helyzetre. A soroksári 
Fedák Sári Színház, amelyhez 
Önt sok siker köti, szintén be-
levágott a nyitásba?

– Igen. Már volt egy gálakon-
cert is Fényes Szabolcs műveiből, 
amin nagy örömmel részt vettem. 
Bízom benne, hogy a nyár igazán 
eseménydús lesz, és sok szép da-
rabbal örvendeztethetjük meg a 
közönséget. A hosszú bezártság 
után megmozdultak az emberek, 
így rendszerint telt házas előadá-
sok vannak.

– Templomi koncerteken is 
részt vett szólistaként…

– Mindig csodálattal néztem 
azokat, akik egy ilyen koncer-
ten részt vehettek. Ez egy szinte 
teljesen ismeretlen terület volt 
a számomra, de nagyon gyor-
san az egyik kedvencemmé vált, 
és hálás vagyok, hogy magam is 
szólistaként léphettem fel kü-
lönböző templomokban. Rend-
szerint nagy oratóriumokat, 
requiemeket énekeltünk. Öröm 
volt látni, hogy mekkora igény 
van ilyen koncertekre Pesterzsé-
beten is.

– Ehhez képest éles váltást 
jelenthettek a pandémia miat-
ti kényszerű intézkedések. Egy 
előadóművésznek nem a legsze-
rencsésebb korszak lehetett…

– Valóban, lényegében meg-
szűnt mindenfajta lehetőségem, 
mely a pályát, a megélhetést je-
lentette. Egy darabig vártam, 
hátha újra indul az élet, majd 
mivel ez nem történt meg, visz-
szamentem óvó néninek, ami a 
legelső végzettségem. Egy ideig 
együtt csináltam az éneklést és 
az óvodát, majd egy nagy ugrás-
sal szabadúszó énekesnő lettem. 
De a gyermekekkel később is 
kapcsolatban maradtam, hiszen 
zenei foglalkozásokat tartottam 
óvodásoknak, bölcsődéseknek 
és kisbabáknak. Most pedig újra 

egy pesterzsébeti óvodában dol-
gozom, illetve elvégeztem egy es-
küvői szertartásvezetői képzést.

– Ezek szerint a gyermekek 
és a zene között ingadozik az 
életpályája?

– Már kisgyermekkoromban is 
nagyon szerettem énekel-
ni. Édesanyámmal renge-
teget énekeltünk otthon, 
és tőle tanultam furulyáz-
ni is. Elsős koromban el-
kezdtem hegedülni. Az-
tán ezt abbahagytam, de 
indultam számos ének-, 
műdal- és népdalverse-
nyen, ahol nagyon jól sze-
repeltem. Majd édesapám 
kérdezte meg, nem aka-
rok-e énektanárhoz járni. 

– Hová íratták be a 
szülei?

– Az erzsébeti zene-
iskolába kerültem, Zalay 
Lídiához, akinek nagyon 
sokat köszönhetek. Ő 
már akkor is operettpri-
madonna volt, sokat járt fellépni, 
ő ismertetett meg ezzel a műfaj-
jal. Bár én akkor még úgy gondol-
tam, kedvtelésből énekelgetek, 
ennél nem több ez a történet, ő 
úgy látta: „ezzel még lesz dolgod” 
– és neki lett igaza. Az operett és 
az éneklés szerelem lett. Később 
Illyés Ilona tanárnőhöz kerültem, 
akitől nagyon sokat tanultam, je-
lenleg pedig Wiedemann Berna-
dett Liszt-díjas operaénekesnő a 
mesterem. Csodálatos művész, 
ember és tanár. Hálás vagyok, 
hogy ismerhetem és nála tanulha-
tok. Ugyan nem a hangképzés te-
rületén, de Peller Károlyt is taná-
romnak és példaképemnek tekin-
tem. Rengeteget tanultam tőle, 
nagyon sok önbizalmat adott ne-
kem. Először tanárom volt, majd 
a sok közös fellépés kollégává és 
talán mondhatom, hogy baráttá 
formált bennünket.

– Más érdekes területek-
kel is foglalkozik, ami a Theta 

Healing és a hangterápia. Mit 
lehet tudni ezekről?

– A Theta Healing egy ener-
giagyógyászati ágazat, meditáci-
ós, gyógyító technika, aminek 
segítségével a tudatalattival lé-
pünk kapcsolatba, és az ott tá-
rolt rejtett  mintákat, hiedel-
meket igyekszünk feloldani, ki-
tisztítani, pozitív töltetűvé ala-
kítani. A hangterápia zengőtá-
lak segítségével történik, a test-
re és test köré rakott tálak ál-

tal kibocsátott hangrezgések se-
gítségével igyekszem a testben 
lévő energiablokkokat eltávolí-
tani, és ezzel szabaddá tenni az 
energiaáramlást, aminek hatá-
sára javul a közérzet és gyógy-
ul a test.

– Érdekesen hangzik, hogy 
„tibeti zengőtálakkal” folytatja 
ezt a terápiát.

– A tibeti zengőtálak hétfé-
le fémből vannak összekalapál-
va, így lesz igazán gyógyhatásuk. 
Régen kéregető edények vol-
tak, ma értékes gyógyhatású tár-
gyak. Az enyémek egy nepáli ma-
nufaktúrából származnak. Én a 
Balla-hangterápiát használom, és 
a mesterem, akitől tanultam, ő 
hozza be ezeket a tálakat.

– Mi a célja ezzel a segítség-
gel? 

– Hogy gyógyuljanak az em-
berek, hogy segítsek az életüket 
a helyére tenni, előre mozdíta-
ni, helyesebb mederbe terelni. 

Igyekszem egészségi állapotukon 
javítani. Szeretném megmutatni 
nekik, hogy lehetséges változtat-
ni a berögzült programokon, le-
hetséges visszahozni a csodát az 
életükbe.

– Kiket szólíthat meg ez a 
módszer, kik azok, akiknek 
szüksége lehet hangterápiára?

– Igazából bárkinek. Szerin-
tem mindenkinek van valami 
olyan az életében, amin szívesen 
változtatna. Kérdés, hogy szembe 

merünk-e nézni vele, illetve me-
rünk-e segítséget kérni. És fon-
tos, hogy higgyünk ezeknek az 
alternatív gyógymódoknak a si-
kerességében. A Theta Healing 
technika és a hangterápia is se-
gítséget nyújthat a testi- és lelki 
problémák megváltoztatásában, 
illetve a zengőtálak alkalmasak 
hangfürdők tartására is, ahol a 
stresszoldás, ellazulás, feltöltő-
dés a cél.

– Sikerül ezt megtenni, segí-
teni a gondokon? 

– Szerencsére nagyon jók a 
visszajelzések, sokan már eleve 
úgy érkeznek hozzám, hogy má-
soktól hallották a jó híremet, 
és hogy szeretnék ezt kipróbál-
ni, változtatni életükön. Nagyon 
örülök, amiért megtaláltam ezt az 
oldalamat és ezzel is foglalkozha-
tok. Nekem is pihenés, és egy kis 
kikapcsolás a rohanó hétközna-
pokban. 

DIA

Bár gyermekkorától énekelt, számos dalversenyen indult, és azt 
mondták neki: hangja ígéretes, csak jóval később, óvónő korában 
váltott Újhelyi Andrea. A Pesterzsébeten élő előadóművész szá-
mos kerületi rendezvényen lépett fel az elmúlt években, és foglal-
kozik egy új, érdekes dologgal is. 

Zengő hang és zengőtálak
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– Látom, több olyan rajzod 
van, amelyek regényekhez, me-
sékhez kapcsolódnak. Mik a 
kedvenc olvasmányaid?

– Elolvastam például a Kis 
Herceget, aminek a rajzával is 
pályáztam, olvastam emellett 
Harry Potter-könyveket. Szok-
tam olvasgatni képregényeket is.

– Az egyik nyertes rajzod a 
moszkvai Szent Vazul székes-
egyházat ábrázolja, sok hagy-
makupolával. Ezt minek alap-
ján rajzoltad? 

– Egy könyv illusztrációjából. 
Ceruzával készítettem, sok ideig 
tartott.

– Mik a rajz mellett a ked-
venc tantárgyaid? 

– Nagyon szeretem az irodal-
mat és a kémiát. 

– Látom, festményeket is ké-
szítesz. 

– Igen, tájképeket is szoktam 
festeni. Lemegyek a Duna-part-
ra, ott készítem ezeket a képeket. 
Járok egy festőműhelybe is. Sze-
retem az akvarellt, általában az-
zal dolgozom.

– Mikor tűnt fel Önöknek 
Bernadett különleges adottsága? 
– érdeklődtem Liptákné Kozma 
Dórától, Bernadett édesanyjától.

– Bernadett óvodás korától 
nagyon szeret rajzolni. Állandó-

an rajzolt, és ha lementünk a ját-
szótérre, ott krétával folytatta. 
Már akkor láttuk, hogy van ben-
ne valami különleges.

– Volt-e a családban ennek 
valamilyen előzménye? Foglal-
kozott valaki festészettel?

– Talán annyi, hogy nagypa-
pám hobbi szinten festett.

– Az ön foglalkozásához – 
pedagógiai asszisztens egy óvo-
dában – sem árt, ha valakinek 
jó rajzkészsége van.

– A kreatív részét valóban 
szeretem csinálni: vágni, ragasz-
tani a kicsik számára. Ennyi rám 
is „ragadt” nagyapámból.

– Járatják-e rajzolni valaho-
vá Bernadettet? 

– A Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulója, illet-
ve külön rajztanárhoz is jár. Ide 
nemcsak rajzkészségének fejlesz-
tése végett, hanem a felvételire 
való felkészítés miatt is járatjuk.

– Mit terveznek, továbbta-
nuláskor melyik iskolát célozza 
meg a kislány? 

– Vagy a Kisképzőben tanul-
na tovább, vagy mindenképpen 
valamilyen művészeti iskolá-
ban. Nem volt nehéz választás, 
hiszen már másodikos kora óta 
tudja, mi szeretne lenni. Már-
pedig, ha valamiben tehetséges 

a gyerek, abban kell segítségé-
re lenni.

– Eddig mi szólt tehetsége 
mellett az önök, mint szülők 
számára? 

– Most számoltuk össze: Ber-
nadett eddig összesen 86 pályáza-
ton lett díjazott. Ezt onnan tud-
juk, hogy összeszedtük az okleve-
leket és megszámoltuk őket. És 
voltak pályázatok, melyek nem 
bocsátottak ki oklevelet, tehát 
ennél több díjat nyert.

– A legutóbbi ezek közül is 
kiemelkedik...

– Igen, az Álomút rajzpályáza-
ton, korosztályában lett fődíjas. 
Most volt a díjátadója néhány 
hete. A pályázat a fő témája „Az 
út”, ezzel kapcsolatosan lehet 
rajzot beküldeni. Eddig minden 

évben különdíjas volt, de most 
fődíjat kapott. Bernadett nyertes 
rajza egy útellenőrző autón mág-
nesként lesz feltüntetve.

– Mi szerepel a rajzon?
– Tájat ábrázol, és egy kéz sze-

repel rajta, amely fényképet tart. 
A fénykép azt mutatja meg, hogy 
nézne ki egy környezetbarát út-
építés után az elhanyagolt, sze-
metes táj.

– Különleges eredmény, 
hogy a Harry Potter szerzőjé-
nek könyvében is szerepel Ber-
nadett rajza.

– Igen, J. K. Rowling Ickabog 
című mesekönyvét gyermekek il-
lusztrálják, és Bernadett rajza dí-
szíti a 30. mesét a könyvben. A 
rajz megjelenik külföldi kiadá-
sokban is.                 DIA

Idén harmadik alkalom-
mal csatlakozott a Pesterzsé-
beti Gyermekmosoly Óvoda a 
Magyar Szabadidősport Szövet-
ség által szervezett Kihívás nap-
ja rendezvényhez. Ez alkalomból 
mindhárom tagóvodában május 
26-án mozgásos feladatokat és 
játékokat szerveztek az óvodape-

dagógusok a gyerekeknek, vala-
mint beneveztek a meghirdetett 
pályázatra is, a Legaktívabb in-
tézmény cím elnyeréséért. Az ovi 
összesen 310 aktivitással neve-
zett a versenyre, ami azt jelenti, 
hogy ennyi gyereket és felnőttet 
mozgattak meg legalább 15 per-
ces időre.      sz.

A pesterzsébeti Lipták Bernadett rajza is szerepel a Harry Potter 
szerzője, J. K. Rowling Ickabog című mesekönyvében, melyet 
gyermekek illusztráltak. A most 13 éves kislány most fődíjas lett 
az Álomút pályázaton, rajzát egy útellenőrző autón mágnesként 
rögzítik majd. 

Pesterzsébeti kislány rajza díszíti a brit írónő könyvét

310 aktivitás
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A helyes gon-
dozás a hónapo-
kon keresztül bur-
jánzó muskátli tit-
ka. Ez így egysze-
rűen hangzik, de a 
jó hírünk az, hogy 
igazából a meg-
valósítás sem ne-
héz, és nem is túl 
idő- vagy munka-
igényes. 

Kezdjük az ül-
tetéssel, amin 
ugyan már min-
denki túl van, de 
ha kell, még nem 

késő változtatni. Mivel a növény már nyár közepére 
jelentősen megerősödik, olyan edényre van szüksége, 
amiben tud fejlődni, és ami képes két locsolás között 
vízzel ellátni, azaz jó nagy méretűre.

Bár a muskátli napimádó, a folyamatosan rá tűző 
nap nem tesz jót neki. Ezért érdemes olyan helyet vá-
lasztani számára, ahol legalább naponta néhány órát 
félárnyékban tölthet.

A nyári kánikulában napi két öntözést is igényel, 
de ügyeljünk arra, hogy a felmelegedett földjére soha 
ne öntsünk hideg vizet, mert a gyökerek leéghetnek. 
A szirmokat is hagyjuk ki a locsolásból, azok – ugyan-
ilyen okból – megbarnulhatnak. Az öntözéshez a leg-
jobb az állott esővíz.

A rendszeres vízutánpótlás mellett legalább ennyi-
re fontos a tápoldatozás, amit hetente egyszer végez-
zünk el. Fontos, hogy mindig a nedves földet öntözzük 
a tápoldattal, amikor már a növény jól megszívta ma-
gát az öntözővízzel.

Szintén heti feladat az elvirágzott részek leszedege-
tése, amivel a tövek újabb virágzására adunk esélyt.

d.r.

Titkok a muskátliról
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.

Itt a nyár, a grillszezon, azonban sokan nem tudják, 
hogy a grillezés nem csak szeletelt húsok és zöldségek 
elkészítésére alkalmas. Lázár ezúttal egy ízletes példa 
segítségével mutatja be, hogy összetettebb, bonyolul-
tabb ételek is egyszerűen elkészíthetők a faszenes grill 
segítségével.

Hozzávalók a padlizsán grillezéséhez: 4 darab közepes méretű padlizsán, 1 evőkanál 
szárított bazsalikomlevél, 1 dl olívaolaj, 2 teáskanál só

Hozzávalók a húsos krémszószhoz: 80 dkg darált sertés- vagy pulykahús, 15 dkg re-
szelt mozzarella sajt, 4 tojássárgája, 8 dkg vaj, 6,5 dl tej, 8 dkg liszt, 1 kis fej vörös-
hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 csomag petrezselyem, 1 teáskanál só

A tálaláshoz: 0,5 dl olívaolaj, 4 darab paradicsom, 2 csomag apróra vágott kori-
anderlevél, 1 teáskanál só

Elkészítés: A padlizsá-
nokat megmossuk, meg-
törölgetjük, majd hosszá-
ban ujjnyi vastag szeletek-
re vágjuk.  Az olívaolajat 
összekeverjük a bazsali-
komlevelekkel, majd ke-
nőecsettel a padlizsán-
szeletek mindkét oldalát 
megkenjük vele. A fűsze-
res padlizsánszeleteket a 
felforrósított grillrácson 
lefedve 5-8 perc alatt szép 
pirosra sütjük. Ezután 
megfordítjuk, majd a sze-
leteket a megsült oldaluk-
ról megsózzuk. Még 5 per-
cig grillezzük, majd félre-
tesszük.

 A vajból és a liszt-
ből világos rántást készí-
tünk, majd megsózzuk és 
felöntjük tejjel. Habverő-
vel simára keverjük, majd 
egyesével hozzákeverjük 
a tojássárgákat. A darált 
húst a padlizsán megma-
radt olajpácában lepirítjuk, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát és a szeletelt 
fokhagymát, majd még 5 percig pirítjuk. A krémszószt összekeverjük a lepirított da-
rált hússal és a finomra vágott petrezselyemmel.

A grillezett padlizsánszeleteket egy hőálló edény aljára helyezzük, majd befedjük 
a húsos krémszósszal. A rétegezést addig ismételjük, amíg elfogy a grillezett padlizsán 
és a húsos krémszósz. A legfelső húsos réteget megszórjuk reszelt sajttal, majd a tálat 
a grillrácsra tesszük, és lefedve, a parázs felett 35 percig sütjük.

A paradicsomot félbevágjuk, a belsejét kikaparjuk, majd kockákra vágjuk. Egy 
keverőtálban összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az apróra vágott korianderle-
véllel. Az elkészült ételből egy tálalókanálnyi mennyiséget tányérra tálalunk. Meglo-
csoljuk a paradicsomos olajjal, és melegen kínáljuk.

Lázár Chef kedvenc receptjei

PESTERZSÉBET

Grillezett rakott padlizsán
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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

Pillanatképek a múltból / Pesterzsébet 
150+1 éves

online helytörténeti kiállítás sorozat
2021. május 5-től

Szocreál plakátok
Válogatás a Pesterzsébeti Múzeum plakát-

gyűjteményéből
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum

2021. július 6. – 2021. október 2. között.

Bunda János István festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria

2021. június 16. – 2021. augusztus 7.

Éles Bulcsú grafikusművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria

2021. június 23. – 2021. augusztus 7.

A Rátkay-Átlók Galéria 2021. május 4-től 
nyitva tart. 

A Gaál Imre Galéria 2021. június 16-tól 
nyitva tart.

A Pesterzsébeti Múzeum 2021. július 6-tól 
nyitva tart.

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!

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!

Könyvtárunk továbbra is vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kező olvasóink és a felügyelet-
ük alá tartozó kiskorúak szá-

mára látogatható!

Akik még nem rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal, azok 
számára biztosítjuk a Könyv-
tári Cserepont szolgáltatást is. 
Az előjegyzés ingyenességét 

meghosszabbítottuk szeptem-
ber 5-ig!

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

fertőtlenítés.

Újra elérhető Könyvet házhoz 
szolgáltatásunk! Idős, beteg ol-
vasóink számára havonta egy-
szer házhoz szállítjuk az olvas-

nivalót.

Nyitvatartásunk július 3-ig:
hétfő:  9-16 
kedd: zárva

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

Július 5-től szeptember 5-ig ér-
vényes nyári nyitvatartásunk:

hétfő: 9-14
kedd: 9-14

szerda: 13-19
csütörtök: 13-19

péntek: 9-14
szombat: zárva 

További részleteket honlapun-
kon találnak: www.fszek.hu/

biromihaly 
Facebook oldalunkon is friss 

hírekkel várjuk Önöket: www.
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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A 2021-es év első hazai ver-
senyét május 1-jén és 2-án ren-
dezték Csepelen, ahol a serdü-
lő korosztály Európa-bajnoksá-
gon való indulásának joga volt a 
tét. A kétnapos küzdelem során 
az ESMTK Birkózós Szakosztá-
lya öt birkózójának sikerült ki-
vívnia a válogatottságot. Kötött-
fogásban László Mózes (38 kg) és 
Zhytovoz Petro (41 kg), szabad-
fogásban pedig Jaszinszkij Jurij 
(41 kg), Olasz Bende (44 kg) és 
Kosovics Márton (75 kg) ölthet-
te magára a címeres mezt a szó-
fiai Európa-bajnokságon, ame-
lyet május 27-e és 30-a között 
rendeztek. Szabadfogásban egye-
dül Olasz Bende tudott mérkő-
zést nyerni, és bár Kosovics is to-
vábbjutott az első fordulóból, de 
azeri ellenfele visszalépett a se-
lejtezőben. A folytatásban az-
tán sajnos mindketten kikaptak 
és kiestek. 

Kötöttfogásban László Mó-
zes és Zhytovoz Petro is ére-
mért birkózhatott. Mózi a 38 ki-
logrammosok között győzelem-
mel kezdett a selejtezőben, majd 
a nyolcaddöntőben ugyan kika-
pott, a másnapi vigaszágon tech-
nikai tussal harcolta ki a bronz-
csatát. Ott sajnos egy hajszállal az 
ellenfele jobbnak bizonyult nála, 
így a fiatal tehetség ötödik lett.

A 41 kilogrammosok között 
Petro megnyerte a nyolcad-, 
majd a negyeddöntőt, azonban a 
döntőbe jutásért vereséget szen-
vedett, és a szombati bronzmér-
kőzésen is alulmaradt riválisával 
szemben, így ő is ötödik lett.

A szakosztály elnöke, Lo-
sonczi Ottó László Mózes telje-
sítményét kiemelve így nyilatko-
zott: – Mózes hatéves korában 
kezdett el szakosztályunknál bir-
kózni. Rátermettségét bizonyít-
ja, hogy gyerekkorában két éven 
keresztül veretlen volt, többször 
is megválasztották korosztályá-
ban ez év birkózójának. Pedig 
ha valakinek, akkor Mózesnek 
nincs könnyű dolga, hiszen szü-
letési rendellenességgel jött a vi-
lágra, ami miatt már 18-szor ope-
rálták meg, törték el és rakták 
össze újra a lábát. Ezek a hely-
reállító műtétek komoly fájdal-

makkal és több hónapos, sokszor 
féléves kihagyásokkal járnak. 
Mózes azonban minden egyes 
műtét után felállt, és fogát össze-
szorítva csinálta végig az edzése-
ket, aminek meg is lett az ered-
ménye, hiszen sikerült megsze-
reznie a címeres mezt, és reme-
kül helytállt az Európa-bajnok-
ságon. Mózes mind a sportban, 
mind a tanulásban példakép le-
het sok fiatal birkózó számára.

* * *
A következő hétvégén a ka-

det korosztály mindhárom fogás-
nemének válogatóját rendezték 
meg Kiskunfélegyházán. A ver-
senyen nyolc pesterzsébeti bir-
kózó állt rajthoz, közülük öten 
éremmel térhettek haza. A höl-
gyek között aranyérmet szer-
zett László Nikolett (46 kg), 
Tóthszegi Eleonóra (57 kg) és 

Huszár Regina (69 kg) pe-
dig bronzérmes lett. A kö-
töttfogásúak között Takács 
Zsolt (65 kg) első, míg Má-
nyik Dávid a harmadik he-
lyen végzett.

* * *
Május 15-én Eger adott 

otthont a mintegy három-
száz birkózópalántát felvo-
nultató diák I-es leány és 
kötöttfogású fiú országos 
bajnokságnak, melyen az 
ESMTK mindkét szakágban 
indított versenyzőket. A lá-
nyoknál Zhytovoz Mása re-
mekül birkózott, és miután 

első mérkőzését tussal, másodi-
kat pedig technikai tussal nyerte 
meg, országos bajnok lett a 32 ki-
logrammosok között.
Leány eredmények:
32 kg: 1. Zhytovoz Mása
54 kg: 3. Laky Ajna

A kötöttfogású fiúknál 63 ki-
lóban Kertész Dominik, 69 kiló-
ban pedig Kmeth Zalán is dön-
tőzhetett. A mindent eldöntő 
finálét azonban sajnos egyikük 
sem tudta megnyerni, így mind-
ketten kénytelenek voltak beér-
ni az ezüstéremmel.
Fiú eredmények:
35 kg: 5. Bagoly Boldizsár
58 kg: 3. Antaly Sándor
63 kg: 2. Kertész Dominik
69 kg: 2. Kmeth Zalán
76 kg: 3. Soltész Patrik

Kiesett: Kurdi Dániel (29 
kg), Vinklárik Dominik (35 kg), 

Horváth Botond (38 kg), Sánta 
Levente (38 kg), Felkai Balázs 
(42 kg), Zalányi Botond (46 kg), 
Hattinger Tamás (50 kg), Ba-
logh Bence (76 kg).

* * *
Több mint 50 egyesület közül 

csak az ESMTK Birkózó Szak-
osztálya tudott két aranyérmet 
nyerni a tatabányai diák II-es 
szabadfogású nyílt országos baj-
nokságon, amelyet május 22-én 
rendeztek meg. A majdnem két-
száz versenyzőt felvonultató 
megmérettetésen az ESMTK ti-
zenöt birkózópalántát indított, 
akik közül öten birkózhattak 
éremért súlycsoportjukban.

A dobogó legmagasabb fokára 
végül két pesterzsébeti verseny-
ző is felállhatott, Kurdi Dániel 
a 29, míg Kovács György az 58 
kilogrammos súlycsoport bajno-
ka lett. A szakosztály a két arany 
mellé egy ezüst- és egy bronzér-
met is bezsebelt, valamint egy 
ötödik helyezést is szerzett, így a 
csapatpontverseny második he-
lyén zárt.
Eredmények:
29 kg: 1. Kurdi Dániel
42 kg: 2. Gerhauser Bendegúz
42 kg: 3. Felkai Balázs
50 kg: 5. Kovács Márton
58 kg: 1. Kovács György

Kiesett: Koch Máté (32 kg), 
Váradi-Schüszler Alex (32 kg), 
Hluskó István (32 kg), Erszény 
Csanád (35 kg), Kiss Bulcsú (35 
kg), Botos Gergely (42 kg), Bak 
Krisztián (42 kg), Molnár Tama-
ra (46 kg), Zoltai Alex (46 kg), 
Balog Hunor (69 kg).   a.d.

Májusban indult a birkózó szezon

László Mózes
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Miután a szezon utolsó meccsét – az akkor még 1 ponttal az ESMTK 
előtt álló Monor előtt – hazai pályán 1:0-ra megnyerte a Liza, a 8. he-
lyen zárta a 2020/2021-es szezont az NB III Közép csoportjában.

Ahogy azt az idények végén megszokhattuk, idén is elkezdődött a 
mozgás az öltözőben. A piros-fehér közül Menczeles Iván, Papp Bo-
tond, Kovács Dániel, Kozma Richárd, Járvás Zoltán és Papp Ákos 
távozott.

Június közepéig három új játékost igazolt le az ESMTK. A 24 éves 
Jeszenszky Ádám Menczeles helyére érkezett hálóőrnek a III. kerü-
leti TVE-ből. A pesterzsébetieket erősíti a jövőben a 27 esztendős, a 
Dabas-Gyón Fc-ből igazolt Lucz Viktor is, aki támadó pozícióba ke-
rült, valamint a szintén Dabasról érkezett új támadó, a 22 éves Mol-
nár János.

Az NB III 2021/22-es szezonja augusztus 1-jén indul, amelyben – a 
most lezárulthoz képest kettővel kevesebb, összesen 18 csapat csatá-
zik a bajnoki címért. Az őszi idény december 5-éig tart, a pontszüret 
2022. február 13-án folytatódik, és május 29-én zárul.                 y.s.

Május utolsó hétvégéjén Tö-
rökbálinton rendezték meg 
a ritmikus gimnasztikázók 
Berczik Sára Emlékversenyét, 
amely egyúttal Budapest-baj-
nokság is volt. Az Erzsébeti 
SMTK fiatal sportolói ezúttal 
is jól szerepeltek.

Eredmények:
Szabadidő 1. szint
Serdülő 2010: Pataki Pan-
ka arany minősítés, összetett 1. 
hely, szabadgyakorlat 4., karika 
1., Forgács Lili arany minősítés, 
összetett 2., szabadgyakorlat 3., 
karika 2., Elszászer Anna, arany 
minősítés, összetett 4., szabad-
gyakorlat 1., karika 6., Riesing 
Ramóna ezüst minősítés, össze-
tett 7., karika 4., Pollák Vikória 
ezüst fokozat, összetett 9., sza-
badgyakorlat 8.
Serdülő 2008: Szőke Maja arany 
minősítés, összetett 2., szabad-
gyakorlat 2., karika 2., Papp Tí-
mea ezüst minősítés, összetett 3., 
szabadgyakorlat 3., karika 3.
Csapat: arany minősítés, 1. hely
Junior: Pohly Tamara arany mi-
nősítés, összetett 6., labda 8., ka-
rika 5., Balog Lili ezüst minősí-
tés, összetett 9., labda 6., Ujvári 
Nóra ezüst minősítés, összetett 
12., Dani Zsanka bronz minő-
sítés, összetett 13., Farkas Lara 
bronz minősítés, összetett 15.
Csapat: ezüst minősítés, 2. hely
Felnőtt: Csényi Bianka ezüst mi-
nősítés, összetett 5., buzogány 5., 
Vörös Kata ezüst minősítés, ösz-

szetett 6., labda 8., karika 6., 
Koncz Réka bronz minősítés, ösz-
szetett 7., labda 6., buzogány 8.
Csapat: ezüst minősítés, 2. hely
Szabadidő 2. szint
Gyermek 2012: Balaton Rebe-
ka arany minősítés, összetett 1., 
Rozgonyi Csenge ezüst minő-
sítés, összetett 3., Pollák Diá-
na ezüst minősítés, összetett 4., 
Benke Alíz bronz minősítés, ösz-
szetett 7.
Gyermek 2011: Németh Róza 
arany minősítés, összetett 4., Far-
kas Bori ezüst minősítés, össze-
tett 11., Dráviczki Emma bronz 
minősítés, összetett 14., Kiss La-
ura bronz minősítés, összetett 
15., Bogó Alíz bronz minősítés, 

összetett 18.
Gyermek 2010:
Geiger Emma ezüst minősítés, 
összetett 2.
A csapat: arany minősítés, 2. 
hely
B csapat: bronz minősítés, 3. hely
Serdülő 2010: Csordás Glória 
ezüst minősítés, összetett 2.
Serdülő 2009: Jobbágy Anilla 
arany minősítés, összetett 1., 
Képíró Boglárka bronz minősítés, 
összetett 4.
Serdülő 2008: Szabó Katalin 
arany minősítés, összetett 2., 
Zsoldos Abigél ezüst minősítés, 
összetett 3.
Csapat: arany minősítés, 1. hely
Junior: Moczó-Dányádi Luca 

arany minősítés, összetett 2., 
szabadgyakorlat 1., karika 3., 
Horváth Ivett arany minősí-
tés, összetett 4., szabadgyakor-
lat 5., labda 1., Marton Viktó-
ria arany minősítés, összetett 
5., szabadgyakorlat 3., labda 4., 
Plachy Alexandra arany minő-
sítés, összetett 6., szabadgyakor-
lat 2., labda 6., Mészáros Lin-
da arany minősítés, összetett 
6., szabadgyakorlat 7., labda 2., 
Magyarkuti Luca bronz minősí-
tés, összetett 12.. szabadgyakor-
lat 7., buzogány 7., Geiger Adél 
bronz minősítés, összetett 14., 
szabadgyakorlat 5., buzogány 8., 
Tótik Tünde bronz minősítés, 
összetett 16., karika 8.

SPORT

Pesterzsébeti sikerek a Budapest-bajnokságon

Focihírek

FOTÓ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ESMTKRG

FOTÓ: FACEBOOK.COM/ESMTKSZURKOLOINAKBARATIKORE
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SZOLGÁLTATÁS

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK laká-
sáért! Leinformálható, referenciával 
rendelkező megbízható személy va-
gyok! Kálny Csaba 0620/94 94 940

MASSZÁZS ÉS CSONTKOVÁCS ke-
zelés. Ha fáj a háta, stresszes az éle-
te, fejfájás kínozza, jöjjön el, meg-
oldást találok problémájára. Kovács 
Edit 0630/384 49 33

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes 
kiszállással, készpénzért vásárol régi 
és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, 
képeslapokat, festményeket, por-
celánokat, egyéb régiségeket, teljes 
hagyatékot. Tel: 06(1)/312 62 94; 
0630/941 24 84.

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

ÖNTÖDEI, NEHÉZ FIZIKAI mun-
ka 3 műszakban, bruttó 390.000 
Ft+juttatások. Biztos, stabil munka-
hely a X. kerületben. Tel.: 3630/699 
45 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDŐNYSZERELÉS, -JAVÍTÁS, 
gurtnicsere, harmonika ajtó, relu-
xa, szúnyogháló, szalagfüggöny 
szerelése. Nagy Sándor 0620/321 
06 01

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

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

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

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

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom garanci-
ával. Hívjon bizalommal! Telefon: 
0620/980 39 57

APRÓHIRDETÉS/HIRDETÉS

Csepeli acélcső kereskedés 
keres raktárosi munkakörbe 
olyan személyt, aki hosszú 
távon keres munkát. Hétfő-
től péntekig egy műszakban 
történő munkavégzéshez. 

Feladat: darus munkájának 
segítése. Jelentkezni: 

kiss@hungarokomplex.com 
e-mailen tudnak.

Kedves Hirdetőink!
A következő lapszámunk szeptember 9-én jelenik meg. 

Ebbe a számba hirdetéseket on-line vesz fel a szerkesztőség, 
az alábbi űrlap kitöltésével:

http://bit.ly/PE_hirdetes
Minden egyéb kérdésben a pesterzsebetmedia@

pesterzsebet.hu címen állunk szíves rendelkezésükre.
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