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Javuló közbiztonság
Tavaly több rendőr járőrözött az 
utcán, csökkent a közterületi bűn-
cselekmények száma, a lakosok biz-
tonságérzete nőtt – derült ki a kapi-
tányság beszámolójából.

7. oldal

46. Tavaszi Tárlat
Május 6-án, szerdán megnyitotta 
kapuit a Gaál Imre Galéria Tavaszi 
Tárlata, amellyel kezdetét vette a 
Pesterzsébeti Művészeti Napok egy-
hónapos programsorozata.

9. oldal

Múltidézés Zoránnal
Május 9-én fergeteges hangulatú 
koncertet adott a Csili Művelődési 
Központ színháztermében zenekará-
val Zorán. A fellépés előtt akadt egy 
kevés idő a nosztalgiára.

11. oldal

50 éves a Baross Ovi
Április végén tartotta fennállásának 
50. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségét a Pesterzsébeti Kétnyel-
vű Német Nemzetiségi Óvoda – 
Kindergarten Baross. 

15. oldal

Sportágat választottakSportágat választottak
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Pesterzsébet újság

A Lapcom Kiadó Zrt. 
nyerte meg a Pesterzsébet 
újság nyomdai előállítására 
és szállítására kiírt pályáza-
tot. A terjesztést – szintén 
pályázat útján – a Feibra Kft. 
végzi. A feladatok ellátása a 
szerződés aláírása napjától 
2016. április 30-áig érvényes 
– mondta Szabados Ákos a 
két ülés között eltelt időszak 
munkájáról szóló beszámo-
lóban. A polgármester el-
mondta azt is, hogy a lapnak 
új felelős szerkesztője van, 
Szkotniczky Andrea szemé-
lyében.

Vegyiművek

Az elmúlt időszakban a 
sajtó középpontjában álló 
Vegyiművek helyzetéről 
hallgatott meg és fogadott 
el beszámolót a képviselő-
testület.

A beszámolóból kiderül 
az, hogy végre elkezdődött 
a veszélyes anyagokat tároló 

hordók elszállítása, erőfeszí-
téseinknek, a IX., a XIX. és 
a XX. kerület összefogásá-
nak köszönhető. A végleges 
megoldás még várat magá-
ra, hiszen a talajszennyezés 
problémája még mindig 
fennáll. Ennek, a szállításnál 
jelentősen időigényesebb és 
tetemes költségekkel járó 
feladatnak mielőbbi, szintén 
állami forrásból történő el-
végzését sürgetni kell.

Az önkormányzat – a 
rendelkezésére álló eszkö-
zökkel – továbbra is min-
dent megtesz a helyzet tel-
jes rendezéséért, az érintett 
kerületekkel közösen fordul 
az illetékes szakhatóságok-
hoz, hogy megszűnjön a to-
vábbi környezetkárosítás, és 
a lehető legminimálisabbra 
csökkenjen a veszélyhelyzet 
fennállása.

Mach Péter, a környezet-
védelmi és városfejlesztési 
bizottság elnöke elmondta: el 
kell érni, hogy a lakott terü-
leteken a szennyező anyagok 
koncentrációja az előírások-

nak megfelelő értékre csök-
kenjen. A képviselő arról is 
tájékoztatott, hogy a bizottság 
a soron következő második 
ülésén tárgyalja a Vegyimű-
vek talaj- és rétegvíz-szennye-
zésének kármentesítésében 
előttünk álló feladatokat, a 
pesterzsébeti környezetszeny-
nyezés mértékét.

A napirendhez hozzászólt 
dr. Hiller István országgyűlé-

si képviselő, a Parlament al-
elnöke, aki elmondta: – Az 
ügy már nem kerületi vagy 
regionális, hanem országos 
szintűvé nőtte ki magát. 
Abban, ahol most tartunk, 
jelentős szerepe van civil és 
szakmai szervezeteknek, a 
sajtónak, az érintett önkor-
mányzatoknak, valamint 
Csaszny Márton képviselő-
nek, aki az elmúlt években 
nem csak helyi szinten ins-
pirálta a megoldást, s aki az 
üggyel kapcsolatos parla-
menti fellépéseimhez szak-
mai segítséget nyújtott.

Épül a Fitt park

A képviselő-testület a 
2015. márciusi 12-ei ülésén 
döntött arról, hogy a Kulcsár 
lakótelep mellett Fitt park 
létesüljön gumiburkolatú fu-
tópálya kialakításával. A lé-
tesítmény a Kulcsár utca és 
Vasút sor által határolt terü-
let déli részén épül, összesen 
4 ezer 200 négyzetméternyi 
területen. A parkban egy 

300 méter hosszú, 2 méter 
széles, öntött gumi burko-
latú futópálya épül, grund 
focipályával, tollaslabda és 
lábtenisz pályával, kültéri 
fitnesz eszközökkel és utca-
bútorokkal kiegészítve. A 
területet füvesítik, automata 
öntözőrendszert építenek ki, 
és körbekerítik.

Nyári étkezési 
támogatás

Önkormányzatunk idén 
is pályázik az Emberi Erő-
források Minisztériumánál 
a rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesülő 
gyermekek ingyenes nyári 
étkeztetésének támogatá-
sára. Ennek köszönhetően 
a nyári szünidőben, június 
16-a és augusztus 28-a kö-
zött háromszázötven rászo-
ruló gyermek kaphat meleg 
ebédet a hétköznapokon.

Juhász Lajosné alpol-
gármester javaslatára a 
kedvezményes lehetőséggel 
azok is élhetnek, akik nem 
vesznek részt a nyári nap-
közis táborban. Ők étkezési 
jegyet kapnak majd, amely-
nek leadása után ebédel-
hetnek a tábor helyszínéül 

szolgáló Ady Endre Általá-
nos Iskolában.

Támogatás 
Kárpátaljának

Pesterzsébet Önkor-
mányzata 1,5 millió forint-
tal támogatja a Kárpátalján 
élő magyar lakosságot. A 
javaslatot a kerületünkben 
működő egyházak vezetői 
kezdeményezték, az anyagi 
segítséget az ő közreműkö-
désükkel juttatja el az ön-
kormányzat a rászorulókhoz.

Karácsonyi koncert 

A 2013-as nagy sikerű 
Karácsonyi Mise után idén 
év végén újra lesz Benkó 
Dixieland Band-koncert. Az 
önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően advent 
második vasárnapján, 2015. 
december 6-án este a Csili 
Művelődési Központban 
lesz az előadás, amelyet – a 
várható nagy érdeklődés mi-
att – a színháztermen kívül 
rekedők nagyméretű kive-
títőn keresztül a Városháza 
mögötti új parkoló területén 
is láthatnak, hallhatnak.

Sz. A.

Városházi napló
A képviselő-testület május 7-ei ülésén a képviselők el-
fogadták a Vegyiművek helyzetéről szóló beszámolót, s 
támogatták azt a javaslatot, hogy a rendelkezésre álló 
eszközökkel mindent megtesznek a helyzet végleges és 
megnyugtató rendezésére. Elfogadták a Kulcsár lakó-
telep mellett létesülő Fitt park létesítésére vonatkozó 
előterjesztést is, valamint döntöttek arról, hogy 1,5 
millió forintos támogatást nyújt önkormányzatunk a 
Kárpátalján élő magyarok megsegítésére.

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata 

kitüntetéseket adományoz
 azon természetes, vagy jogi személyeknek, 
akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal 

hozzájárultak kerületünk fejlődéséhez.

Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, 
társadalmi és civil szervezeteit, 

hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a

Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása, 
Pesterzsébet Egészségügyéért- Szociális Munkáért, 

Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 
Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet 

Sportjáért 
kitüntető címekre.

Javaslataikat írásban, részletes indoklással, 
a felterjesztő nevének és elérhetőségének 

pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 2015. június 20.
Cím: Polgármesteri Hivatal 

(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. 
Polgármesteri Titkárság)
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A rendezvényen Sza-
bados Ákos köszöntötte a 
megjelent gyermekeket és 
felnőtt kísérőiket, s megkö-
szönte a pedagógusoknak 
azt a munkát, amit végez-
nek a környezet építéséért, 
szépítéséért, s azért, hogy 
mindezek az értékek a gyer-

mekek számára is fontossá 
váljanak.

Mach Péter, a pályázato-
kat bíráló környezetvédelmi 
és városfejlesztési bizottság 
elnöke elmondta: – Az ér-
tékelésnél fontos szempont 
volt a környezet rendezett-
sége, a tisztaság, a növényzet 

védelme. Külön figyeltük, 
hogy az intézményekben 
milyen módon vesznek részt 
a szülők, az ovisok vagy is-
kolások a növények gondo-
zásában. Kiemelten díjaztuk 
a komposztálók használatát, 
a szelektív hulladékgyűjtést, 
konyhai kiskertek megjele-
nését, az óvodai csoportok 
kiskertjeit. Vizsgáltuk, hogy 
a veteményesek, tanösvé-
nyek, sziklakertek mennyire 
informatívak, sokszínűek. 
S nem utolsósorban arra is 
kíváncsiak voltunk, a tanter-
mekben, folyosókon meny-
nyi virág van, és mennyire 
harmonizál a környezettel. 
Idén beemeltük a bírálati  
szempontok közé a madár-
gondozást, madáretetőket, 
bogárvizsgálókat is.

Mindezek alapján 3 álta-
lános iskola – az Ady Endre, 
a Lázár Vilmos, a Vörösmarty 

Mihály – és 4 óvoda – a Gé-
zengúz Óvoda Gyöngyszem 
Tagóvodája, a Gyermekmo-
soly Óvoda Lajtha László 
utcai Tagóvodája, a Gyer-
mekmosoly Óvoda Mákvirág 
Tagóvodája, valamint 
a Nyitnikék Óvoda 
„Zöld Ovi” Tagóvo-
dája Torontál utcai 
Intézménye – pályáza-
tát, munkáját értékel-
te a bizottság a jók kö-
zött a legjobbaknak.

A résztvevőknek a 
Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola 
növendékei kedves-
kedtek műsorral, az 
elismerések átadását 
követően pedig a gye-

rekek birtokba vehették az 
önkormányzat ajándékát, a 
Baba parkban újonnan ki-
alakított homokozót, benne 
egy kombinált játszószerrel.

y.a.

Madarak és Fák Napja
Rendhagyó helyszínen, a tavaly ősszel létrehozott Baba parkban tartotta az önkor-
mányzat május 8-án a hagyományos Madarak és Fák napi ünnepségét. A 2014/2015-
es tanévben – egy kivételével – az összes oktatási-nevelési intézmény, 8 iskola és 17 
óvoda, tagóvoda részt vett a környezetszépítő kezdeményezésben. A szorgos munká-
ért a dicsérő oklevelek mellé összesen 1 millió 135 ezer forint pénzjutalmat osztott 
szét a pályázók között az önkormányzat.

Azok a pesterzsébeti 
családok, amelyek tavaly, 

Pesterzsébet várossá nyilvá-
nításának 90. évfordulóján 
bővültek újabb családtaggal, 
és akik tavaly ősszel fát ül-
tettek a parkba gyermekük 
számára, kaptak meghívást 
a tavaszi virágültetésre. A 
megjelent 16 família a fács-
kák köré ültetett színes virá-
gokat. A rendezvényre eljött 
Pesterzsébet első újszülöttje, 

Kemencés Áron szüleivel és 
Peti nevű bátyjával, ők fát 
ültettek a család legifjabb 
tagjának.

A családokat Szabados 
Ákos köszöntötte, aki tavaly 
szeptemberben két fát is ül-
tetett – egyet a 2014 áprili-
sában született Balázs fiának, 
egyet pedig hatéves Lili lá-
nyának. A polgármester el-

Virágültetés és babapiknik 

Május 8-án délután ismét 
kisgyermekes családokkal 
telt meg a tavaly ősszel 
kialakított, azóta kisebb 
játszótérrel – homokozó-
val, benne hintából, csúsz-
dából, mászófalból és má-
szókötélből álló kombinált 
játszószerrel – bővített, 
s újrafüvesített Baba park. 

ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt,  családját és barátait

2015. június 23-án kedden 17 órára
a Pesterzsébeti Uszoda parkjába 

(Bp. XX. ker. Zodony u. 1.)

Hartung Sándor
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 

kitüntetett festőművész

Átváltozás című szobrának 
 ünnepélyes avatására.

Köszöntőt mond: Szabados Ákos  polgármester
Az alkotást bemutatja: dr. Feledy Balázs 

művészettörténész
Közreműködik: 

Rózsássy Barbara költő, Újhelyi Andrea énekes

sősorban apatársaihoz szólva 
elmondta, reméli, legalább 
annyi boldogság jutott szá-
mukra az elmúlt évben, mint 
neki, nekik, s bízik abban is, 
hogy legalább annyira keve-
set aludtak azóta, mint ők.

A szép idő mellett a jó 
hangulatról a Lajtha László 

Alapfokú Művészeti Iskola 
ifjú zenészei és tanárai gon-
doskodtak, az étel-italról a 
Csili étterem vezetése. Az 
őszi rendezvényhez hason-
lóan most is voltak arcfestők 
és lufihajtogató bohócok, a 
kicsik legnagyobb örömére.

sz.
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KÖSZÖNET
Ez év január 15-én a visegrádi re-
habilitációs szakkórház – tekintet-
tel neuro-pátiától bénuló lábaim 
állapotára – elektromos moped 
orvosi segédeszközt biztosított 
részemre, amennyiben az önkor-
mányzat megteremti használatá-
nak feltételeit.
Kovács Eszter alpolgármester és 
Komoróczy László képviselő szo-
ciális érzékenységének, valamint 
Simkó Géza csoportvezető és 
csapata szakmai rutinjának kö-
szönhetően határidőre elkészült 
a rámpa. Ezzel – többek között – 
lehetővé vált, hogy egy 8. emeleti 
panellakásból akadálymentesen, 
segítség nélkül eljuthatok az 
uszodáig.

Köszönöm mindenkinek, aki 
hozzájárult járóképességem meg-
hosszabbításához. Jó érzés olyan 
lakóhelyen élni, ahol baj esetén 
számíthatunk egymásra.

Hengl Tibor

Május 8-án tartotta 
a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi 

Igazgatóság Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség XX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnoksága 
Szent Flórián-napi ünnep-
ségét. A tűzoltók védőszent-
jének ünnepén az elmúlt 
évben kiemelkedő munkát 
végző pesterzsébeti lánglo-
vagoknak Szabados Ákos 
polgármester adta át az elis-
meréseket. 

 A Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Igaz-
gatója vezetői dicséretét, a 
XX. kerületi önkormányzat 
pénzjutalmát Őz Attila, 
Molnár Ferenc, Soós Zsolt, 
László Attila, Molnár Attila 
és Simon László vehette át.

A Fővárosi Katasz-
trófavédelmi Igazgatóság 
Igazgatója vezetői dicséretét, 
a XX. kerületi önkormányzat 
oklevelét és ajándéktárgyát 
Fábiánné Bodnár Tünde és 
Szabó Gyula kapta.

Tűzoltók ünnepén

A kerületi Vöröskereszt – 
amelynek felhívására készült 
1933-ban az Anyák szobra 
– évről évre megkoszorúz-
za a világ első ilyen témájú 
szobrát az Anyák napjához 
kapcsolódóan, s ehhez a ha-
gyományhoz az idők során 
Pesterzsébet Önkormányza-
ta is csatlakozott.

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy minden évben itt ta-
lálkozhatunk, hiszen ez a 
szobor mérföldkő Pesterzsé-
bet történetében. Minden 
évben elmondjuk, hogy 
több ezer pesterzsébeti volt 
kíváncsi 1933-ban a szobor 
avatására, amelynek ko-
moly pesterzsébeti kötődése 
van. Juhász Lajosné, kerüle-
tünk alpolgármestere tagja 
annak a Melis családnak, 
amelybe a szobor ihletője, az 
édesanya is tartozik. A ha-
gyományápolás, a helyi szo-
kásokhoz való ragaszkodás 
jellemző Pesterzsébetre, töb-
bek között ezért is fontos ez 
az alkalom – mondta beszé-
dében Szabados Ákos, aki 

ezt követően az édesanyákat 
köszöntötte és méltatta.

A beszéd után a Török 
Flóris Általános Iskola tanu-
lói néptáncoltak, énekeltek, 
zenéltek, szavaltak a részt-
vevőknek, majd a szintén 
tradicionális koszorúzás kö-
vetkezett. Az önkormányzat 
nevében Kovács Eszter és Ju-

hász Lajosné alpolgármeste-
rek, a Magyar Vöröskereszt 
Országos Igazgatósága nevé-
ben Buncsik Ildikó és Szám 
László, az Ifjúsági Vöröske-
reszt képviseletében Hor-
váth Dzsennifer és Tóth 
Tibor, a kerületi szerve-
zet nevében pedig Németh 
Zoltánné és Róth Lívia he-
lyezték el a hála virágait, 
megköszönve mindazt, amit 
anyáink, nagyanyáink tet-
tek, tesznek értünk.

A megemlékezés végén a 
kerületi Vöröskereszt, meg-
lepetésként, egy-egy szál 
virággal köszöntötte a jelen-
lévő édesanyákat, nagyma-
mákat, dédnagymamákat.

y.a

Az édesanyákra 
emlékeztünk
Május 6-án tartották a Vöröskereszt XX.-XXIII. kerületi 
szervezetének hagyományos Anyák napi megemléke-
zését a Szent Erzsébet téren álló Anyák szobránál. Az 
ünnepségen – a tradícióknak megfelelően – részt vett 
Pesterzsébet Önkormányzatának vezetése, valamint 
a képviselő-testület több tagja. A műsorban a Török 
Flóris Általános Iskola diákjai léptek fel.
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Az ünnepségen Szabados 
Ákos köszöntötte a kitün-
tetések várományosait, a 
velük megjelent vendége-
ket.  – Az ilyen elismeré-
sekkel további sikerekre és 
teljesítményekre sarkalljuk 
nemcsak a kitüntetetteket, 
hanem mindazokat, akik ve-
lük, értük dolgoznak. Ezen 
kívül Pesterzsébet lakossága 
is látja, érzi, hogy olyan kö-
zösséget alkotunk, amelyben 
a kiemelkedő munkát nem-
csak megköszönjük, hanem 
el is ismerjük – mondta.

Az elismeréssel járó okle-
velet, ajándékkosarat és ku-
pát Kovács Eszter és Juhász 
Lajosné alpolgármesterek, 
valamint az Egészségügyi 
és Sport Bizottság elnöke, 
Somodi Klára adta át.

„Az Év Sportolója” ki-
tüntető címet Szilágyi 
Erik, az ESMTK Birkózó 
Szakosztály sportolója ér-
demelte ki, aki 2014-ben 

az ESMTK Birkózó Szak-
osztály legeredményesebb 
birkózója volt. Emellett a 
szumó sportágban U 14-es 
kategóriában Európa-baj-
noki második, U 16-ban 
pedig Európa-bajnoki címet 
szerzett.

„Az Év Edzője” kitüntető 
címet 2015-ben Balogh Fe-
renc birkózó edző kapta, aki 
2006-tól oszlopos tagja az 
ESMTK Birkózó Szakosztály 
edzői gárdájának.

„Az Év Sportvezetője” ki-
tüntető címet Lénárd Imre, 
a Magyar Evezős Szövetség 
etikai és fegyelmi bizottsá-
gának elnöke és a jelölőbi-
zottság vezetője vehette át, 
mintegy fél évszádos sport-
vezetői munkássága elisme-
réseként.

Az ünnepség végén Sza-
bados Ákos polgármester 
– meglepetésként – még 
egy sportvezetőnek köszön-
te meg munkáját. Harót 
Jánosról, az ESMTK elnö-
kéről van szó, aki éppen 3 
évtizede, 1985-ben került a 
piros-fehérek focicsapatához 
vezető edzőnek. 

Tevékenységét az önkor-
mányzat korábban a „Pester-
zsébet Sportjáért” kitüntető 

címmel, majd a „Pesterzsé-
bet Díszpolgára” kitüntető 
címmel ismerte el. Most 3 
évtizedes sokoldalú sportve-
zetői munkásságát köszönte 
meg az önkormányzat okle-
véllel és ajándékkal.

sz.

Elismerések 
a Magyar Sport Napján
A Magyar Sport Napja alkalmából május 7-én adták át 
a „Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője”, és „Az Év Sport-
vezetője” kitüntető címeket. Szilágyi Erik birkózó, Ba-
logh Ferenc edző és Lénárd Imre sportvezető mellett 
Harót János, az ESMTK elnöke is kapott oklevelet és 
ajándékot 3 évtizedes sokoldalú, kitartó sportvezetői 
tevékenységéért.

Május 6-án adták át 
ünnepélyes kere-
tek között a XX.-

XXIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság kibővített és felújí-
tott szállását és az új, gyerme-
kek részére kialakított meg-
hallgató helyiséget, amelyet 
a kapitányság vezetője saját 
kezűleg festett ki néhány 
munkatársával. A beruházást 
Pesterzsébet Önkormányzata 
és Losonczi Ottó, kerületünk 
díszpolgára, a kivitelezésért 

felelős vállalkozás vezetője 
finanszírozta.

Az eseményen Makádi 
Katalin rendőr ezredes, a ka-
pitányság vezetője köszöne-
tet mondott Szabados Ákos 
polgármesternek és Losonczi 
Ottónak a szálló felújításá-
nak támogatásért. 

A gyermek meghallga-
tó szoba bebútorozásához a 
Pesterzsébet Közrendjéért 
Közalapítvány járult hozzá.

sz

Felújított szállás és új 
gyermek meghallgató

Még nincs vége az ügynek, 
de fontos előrelépés tör-
tént. A Budapesti Vegyi-
művek Illatos úti egykori 
gyártelepének környezet-
szennyezése ügyében 
hosszabb ideje kértük és 
követeltük az eljárást, s az 
utóbbi hónapokban a sajtó 
és számos civil szervezet 
is ugyanezt tette. Burány 
Sándorral, Kispest másik 
országgyűlési képviselőjé-
vel együtt a Parlamentben 
is többször felszólaltunk. 
Több mint fél évvel ezelőtt 
írásbeli kérdést intéztem a 
földművelésügyi miniszter-
hez, aki gyakorlatilag hárí-
tó választ adott. Ezek után 
interpelláltunk, majd a mi-
niszterelnök jelenlétében 
azonnali kérdést intéztem 
az említett tárcához. Idő-
közben számos cikk, tévé-
műsor, riport készült, és 
egyeztető megbeszélés is 
zajlott.
Végül a kormány elszánta 
magát, és néhány nap-
pal a parlamenti azonnali 
kérdés után intézkedett a 
legveszélyesebb anyagokat 
tároló hordók elszállítá-
sáról. Mindez eredmény, 
de inkább csak előrelépés. 
Akkor fejeződik be ez a 
szomorú történet, ha vég-
legesen megszűnik a talaj 
szennyezése, és eltávolítják 
a szennyező anyagokat.
Ahogy eddig, úgy ezután 
is minden rendelkezésre 
álló eszközzel fel fogunk 
lépni a probléma végleges 
megoldásáért. 

dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

Illatos út
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Kovács Eszter alpolgár-
mester május 20-án ünnepé-
lyesen átadta a felnőtt házior-
vosi rendelők képviselőinek 
azokat a defibrillátorokat, 
melyeket az önkormányzat 
vásárolt az intézményeknek.

Reméljük, hogy minél 
kevesebbszer kell majd eze-
ket a készülékeket használ-
ni, ezzel együtt mindenkép-
pen biztonságot adnak majd 
a várakozó betegeknek – fo-

galmazott az átadáson Sza-
bados Ákos polgármester.

Kovács Eszter, a beszerzés 
ötletgazdája elmondta: – Az 
év elején a Jókai utcai ren-
delőben szembesültem azzal, 
hogy az egész létesítmény-
nek csupán egy defibrillátora 
van, az is csak azért, mert 
saját pénzből vásárolták. Ek-
kor javasoltam a polgármes-
ternek, hogy rendelőnként 
legalább egy készüléket biz-

tosítsanak az orvosoknak. Ez 
most megvalósulhatott.

y.

TÁRSADALOM

Csak Dolly hangját kel-
lett követni, s hamar rá-
bukkant az ember a csendes 
házsorokon túl felállított 
hangszórók körül várakozó 
sörpadokra és asztalokra. 
Valódi majális-hangulat a 
Dolly Roll-lal, igaz, virsli 
helyett bocsa, sakk, íjászat, 
könyvek, a sör helyett pedig 
utcai fogadóóra várta a 8., 
9., 10., és 11-es választókör-
zet szavazópolgárait.

A sakkasztal fo-
lyamatosan foglalt 
volt, legkevesebb 
hárman ülték körül 
csendben, a táblát 
bűvölve. Kissé távo-
labb, a domb tövé-
ben kialakított íjász 
pályán a vállalkozó 
kedvűek próbálhat-
ták ki tehetségüket. 
Többen kutyával 
érkeztek, s az ebek 
is láthatóan igen jól 
érezték magukat. A 
gyerekesekről sem 
feledkeztek meg a 
szervezők, nekik 
kézműves asztal kí-
nált hasznos időtöltést, az 
elevenebbeket játékos ve-
télkedővel kötötték le. E 
nyugalomban soknak tűnő 
egyenruhás nem a rendet 
vigyázta, bűnmegelőzési be-
szélgetésre készültek.

Középütt színes golyók 
talányos kavalkádja. Köztük  
dr. Hiller István, országgyű-
lési képviselő, a Parlament 
alelnöke. Mint kiderült, a 

bocsa nevű játék szabályai-
val ismerkedett éppen. Ez a 
pétanque-hoz hasonlítható, 
de acél helyett méretesebb 
műanyag golyókkal játsszák.

– Az alapokat, azt hi-
szem, sikerült elsajátítanom 
– árulta el Hiller István. 
– Azt nem állítom, hogy a 
minősített versenyző kate-
góriájába tartoznék, de leg-
alább nagyjából értem, mit 
kell csinálni.

Az Országgyűlés alelnöke 
az első ízben szervezett sza-
badtéri fogadóórával kap-
csolatban úgy fogalmazott: 
szükség van arra, hogy ne 
csak politikai témákról, po-
litikai közegben, öltönyben, 
nyakkendőben találkozza-
nak a lakók a képviselőkkel, 
akik így megmutathatják 
másfajta énjüket és arcukat.

Ditzendy

Utcai fogadóóra
Ifjúsági délutánra hívta a fiatalokat és a nem annyira 
fiatalokat Csaszny Márton, Fekete Katalin, Komoróczy 
László és Nagy Lászlóné önkormányzati képviselők, a 
Vécsey-lakótelep mögötti kiserdő szánkózó dombjához.

Az egészségügyi dol-
gozók 18 helyen álltak a 
látogatók szolgálatára, a 
legalapvetőbb kérdésekkel, 
az életmóddal kapcsolatos 
gondokon át a komolyabb 
betegségekkel összefüggő 
problémákig lehetett hozzá-
juk fordulni. Adtak kéz- és 
konyhahigiénés tanácsot, 
de kérdezhettünk a védőol-
tásokról, amelyek körül igen 
komoly vita dúl, kell-e, ne-
tán egyenesen mérgező.

Minden korosztály szá-
mára hasznos lehetett az 
egészségnap. Kitelepült a 
gyermekfogászat a sétálóut-
cába, e mellett a legkisebbek 
kedvéért a játszótér elkülö-
nített részében Kaland-játék 
címen szerveztek ügyességi 

vetélkedőt egy több állomá-
sos pályán, így amíg a szülők 
hosszabb szűrésen vettek 
részt, a kicsik sem unatkoz-
tak. De nem unatkozott az 
a kiskamasz sem, akit az új-
raélesztés fogásaiba avattak 
be a Vöröskereszt sátrában. 
A dolog fontosságára tekin-
tettel, délután a színpadon 
is bemutatták a mindenki 
számára elengedhetetlen el-
járást.

Mint mindig, most is 
a talpdiagnosztikánál, a 
koleszterin-, a csontsűrű-
ség- és a COPD-mérésnél, 
a szájüreg-vizsgálatnál és a 
melanoma szűrésnél vára-
koztak a legnagyobb sorok.

Örömteli látványt nyúj-
tott az Országos Vérellátó 

busza előtti szép számú, se-
gítőkész ember, akik hallgat-
tak a sétáló utcában sokakat 
megállító egészségügyisekre, 
és elmentek vért adni.

Az egészség mellett a 
biztonság kérdése is megje-
lent a Kosutiban. A rend-
őrség nem kizárólag sátrá-
ban adott tanácsokat arról, 
miként védekezhetünk a 
trükkös tolvajok ellen, de 
előadást is tartottak az egy-
begyűlteknek.

A helyes táplálkozási 
szokásokról is hallgatha-
tott bárki felvilágosítást, az 
utcán pedig egészséges éte-
leket kóstolhatott az arra 
járó.

A vizsgálatok, tanács-
adások mellett a majálisok 
hangulatáról gondoskodott 
a szabadtéri rendezvények 
elmaradhatatlan kürtőska-
lácsosa, no meg a színpadon 
egymást váltó produkciók. 
Ezek közül vitathatatlanul 
Kaszab Tibor fellépése csalta 
oda a legtöbb érdeklődőt.

Egészség nincs mozgás 
nélkül, ezért nem maradhat-
tak ki a sportbemutatók sem. 
Kora délután volt zumba 
fitnesz bemutató, fellépett 
a Négy Muskétás Sporttánc 
Egyesület Erzsébeti Tánccso-
portja, az egész napos prog-
ramot pedig az ESMTK bir-
kózó szakosztályának, majd a 
Seichin SE látványos karate 
bemutatója zárta.

D. A.

Centrumban 
a mozgás és a táplálkozás

Szabados Ákos fővédnökségével szabadtéri egészségna-
pot szervezett a Kosutiban a XX. kerületi Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Osztály és a Csili az önkormányzat 
támogatásával. Dr. Bessenyei Gabriella tisztiorvos meg-
nyitóját követően  az egészségügyi vizsgálatok mellett 
tanácsadás, véradás, közbiztonsági és kulturális prog-
ramok, sportbemutatók vártak mindenkit.

Defibrillátorok a rendelőkben

FO
TÓ

K:
 B

AK
KI

 L
ÁS

ZL
Ó

FO
TÓ

: B
AK

KI
 L

ÁS
ZL

Ó



72015. május 26. KÖZREND

Pesterzsébeten tavaly a 2013-as 
évhez viszonyítva jelentősen, 3297-
ről 1967-re csökkent a regisztrált 

bűncselekmények száma. A közte-
rületen elkövetkezett bűncselekmé-
nyek hasonló tendenciát mutatnak; 

802 helyett csak 484 
ilyen eset történt. 
Kevesebb lett az 
emberölés és a testi 
sértés is, s a lopá-
sok száma is mint-
egy 200-zal csök-
kent – derül ki a 
XX.-XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányság 
2014. évi beszámo-
lójából, amelyet egy-
hangúan fogadott el 
a képviselő-testület.

A felsoroltakon túl 
kevesebb gépkocsilopás, 
lakásbetörés, rongálás 
és orgazdaság történt 
tavaly, mint 2013-ban. 
Mindezzel együtt a befe-
jezett nyomozások ered-
ményessége csökkent, 
bár a közterületeken 
elkövetett bűncselekmé-
nyek felderítésének sike-
ressége szinte megdup-
lázódott, 18,3-ról 32,6 
százalékra emelkedett.

Szintén majdnem 
megkétszereződött a bí-
róság elé állítások száma; 
míg 2013-ban 34 főt, ta-
valy már 65 főt sikerült 
a kerületi rendőröknek a 
bíróság elé állítani.

Az itt élők maguk is tapasztalhat-
ják a rendőri jelenlétet az utcán, ami 
nem véletlen, hiszen a rend őrei több 
mint 30 százalékkal több óra szolgá-
latot töltöttek Pesterzsébet közterü-
letein, mint 2013-ban.

– Ezzel együtt tudjuk jól, hogy a 
biztonságérzet minden esetben szub-
jektív – mondta Makádi Katalin 
rendőr ezredes, a kapitányság veze-
tője, hozzátéve: – Egy biztos, az ál-

lomány azon dolgozik, hogy javuljon 
ez a tendencia, minél jobb legyen az 
állampolgárok biztonságérzete. Igen 
nagy erőfeszítéseket teszünk azért is, 
hogy több rendőr legyen az utcán. 

– Mindezek mellett fontos felada-
tunk 2015-ben a kapitányság szak-
mai eredményességének növelése, a 
kulturált, gyors, szakszerű intézkedé-
si gyakorlat.

Sz.

Javult Pesterzsébet 
közbiztonsága
A XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi fő célkitűzései az 
itt élők biztonságérzetének növelése, az állampolgárok és a rendőrök 
közötti jó kapcsolat kialakítása, a polgárbarát, szolgáltató rendőrség 
képének közvetítése voltak. Ezért a korábbinál több rendőr teljesített 
szolgálatot az utcán, amelynek köszönhetően javult a lakosok szub-
jektív biztonságérzete, a közterületi bűncselekmények száma pedig 
csökkent.

Szerkesztőségünkhöz több pa-
nasz érkezett a biciklizőktől, 
hogy a kerület különböző 

pontjain – a sétáló utcában, vagy a 
Berkenye sétányon – megbüntették 
őket a közterület-felügyelők.

Az illetékes osztály vezetőjétől 
megtudtuk: – A KRESZ a kerékpárt 
járműnek nevesíti, ebből adódóan a 
kerékpárosokra ugyanúgy vonatkoz-
nak a közlekedési szabályok, mint 
az autósokra. Az egyik legfontosabb 

a táblák betartása. A sétáló utca 
minden behajtójánál van egy-egy 
gyalogút tábla – hívta fel a figyelmet 
Jáki Richárd. A gyerekekkel más a 
helyzet, hiszen ők 12 éves korukig 
nem biciklizhetnek úttesten. Fel-
nőttek, illetve 12 évesnél idősebb 
gyermekek kizárólag akkor kerékpá-
rozhatnak a járdán, ha az úttest – ál-
lapota miatt – arra alkalmatlan.

Fontos tábla a behajtani tilos is. 
Ezt az előírást a bicikliseknek ugyan-
úgy be kell tartaniuk, mint az autó-
soknak, kivéve, ha kiegészítő tábla 
engedélyezi a forgalommal szembeni 
közlekedést. Pesterzsébeten azonban 
csupán egyetlen ilyen utcaszakasz 
létezik; az Attila utca Zilah és Nagy-
sándor József utca közötti része.

A harmadik fontos előírás a gya-
logátkelőnél való áthaladás, ami 
akkor szabályos, ha a biciklis, kerék-
párját maga mellett tolva halad át a 
zebrán.

A KRESZ előírásait megszegő bi-
ciklisek a 156/2009-es kormányren-
delet szerint 30 ezer forintos pénzbír-
ságra számíthatnak.

y.a.

Két keréken, szabályosan
M E G H Í V Ó

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGA NAPRA

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 2015. június 5-én pén-
tek délelőtt 09:30 órakor kezdődő rendezvényünkre.

Helyszín: Budapest, XX. kerület, Zodony utcai ESMTK Sporttelepe 

PROGRAM:

09.30 óra  Megnyitó
09.35 óra  Készenléti Rendőrség Zenekara
10.10 óra  Különleges Szolgálatok Igazgatósága
  Lovas bemutató
10.40 óra  ORFK Dunakeszi Oktatási Központ
  Kutyás bemutató
11.15 óra  A meghirdetett rajzpályázatunk eredményhirdetése
13.00 óra  Karate bemutató
14:00 óra  A rendezvény zárása

A meghívott társszervezetek képviselői a helyszínen bemutatót tartanak, 
valamint személyes tájékoztatást adnak az érdeklődők számára:  

Budapesti Rendőr-főkapitányság – Bűnmegelőzési Osztály
Budapest Főváros Kormányhivatala – Igazságügyi Szolgálat – Áldozatsegítő Hivatal

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal – Rendvédelmi Osztály
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatal – Rendvédelmi Osztály

XX. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság • Országos Mentőszolgálat
Magyar Vöröskereszt Dél-Pesti Régió • XX. kerületi Polgárőrség

XXIII. kerületi Polgárőrség

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTTEL VÁRUNK !

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
XX. ÉS XXIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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TÁJÉKOZTATÁS 
BANKSZÁMLA VÁLTOZÁSRÓL

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-
testülete 60/2015. (IV. 09.) Ök. számú határozata alapján 

az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bankszámla vezetője
2015. június 1-jétől a 

RAIFFEISEN BANK ZRT.

Az új bankszámlaszámok:

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

INTÉZMÉNYEK

ÓVODÁK

Kérjük, hogy 2015. június 1-jéig kézhez kapott és be nem fizetett csekk 
szelvényeiket semmisítsék meg, továbbá állandó átutalási megbízás 

esetén az elmentett számlaszámokat módosítsák le. 

A 2015. június 1-jétől kiküldésre kerülő új csekkek befizethetők változat-
lan formában a Magyar Posta Zrt. kirendeltségein, továbbá a Raiffeisen 

Bank Zrt. fiókjaiban. 

XX. kerületi Raiffeisen Bankfiók címe: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 21-29.

XX. ker. Önk. költségvetési számla 12001008 - 01510331 - 00100003
Építményadó 12001008 - 01510331 - 00300007
Telekadó 12001008 - 01510331 - 00400004
Eljárási illeték 12001008 - 01510331 - 00500001
Adó bírság 12001008 - 01510331 - 00600008
Késedelmi pótlék 12001008 - 01510331 - 00700005
Talajterhelési díj 12001008 - 01510331 - 00800002
Idegen bevétel 12001008 - 01510331 - 00900009
Bérlakás értékesítés 12001008 - 01510331 - 01200003
Egyéb bevétel 12001008 - 01510331 - 01400007
Gépjárműadó 12001008 - 01510331 - 01500004
Lakbér 12001008 - 01510331 - 01700008
Jogi eljárási bevétel 12001008 - 01510331 - 01800005
Építésügyi hatósági, szakhatósági 
eljárási illeték

12001008 - 01510331 - 01900002

Egyéb helyiség, telekértékesítés 12001008 - 01510331 - 02000002
Bírság 12001008 - 01510331 - 02100009

Polgármesteri Hivatal költségvetési 
számla

12001008 - 01510668 - 00100006

Bírság 12001008 - 01510668 - 00200003

Jogi eljárási bevétel 12001008 - 01510668 - 00400007

Csili Művelődési Központ 12001008-01510895-00100006
Pesterzsébeti Múzeum 12001008-01510887-00100007
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézménye

12001008-01510885-00100009

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatója

12001008-01510882-00100002

Pesterzsébet Önkormányzata Gazda-
sági Működtető és Ellátó Szervezet

12001008-01510879-00100008

Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű 
Baross Óvoda - Kindergarten Baross

12001008-01510931-00100001

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 12001008-01510927-00100008
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 12001008-01510921-00100004
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 12001008-01510916-00100002
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 12001008-01510914-00100004
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 12001008-01510901-00100000

Tisztelt Pesterzsébeti Lakók!
A 48/1994. (VIII. 1.)számú, a főváros köztisztaságáról szóló fővárosi 
közgyűlési rendelet értelmében minden ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni az ingatlana, valamint az ingatlan és a kocsiút közötti terü-
let szemét- és gyommentesítéséről. Kérem, mindenki vágja le megnőtt 
füvet a portája előtt, takarítsuk el a kirakott szemetet, zöldkupacokat, 
hogy együtt tehessünk szebb Pesterzsébetünkért! 

Köszönettel: Szabados Ákos polgármester

Pályázati felhívás

A 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet („Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi védelméről” szóló) 12-14. §-ai értelmében 
a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete 
és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák 
megvalósulásának elősegítésére „Építészeti Értékvédelmi Támogatást” 
hozott létre, amelyet a fővárosi helyi védelem alatt álló épületek tulaj-
donosai, használói, valamint a kerületi Önkormányzatok igényelhetnek.

Felhívjuk a magán-, valamint az egyházi tulajdonban lévő épületek tu-
lajdonosainak a figyelmét a pályázati támogatásra, amely vonatkozik:
- Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek 
felújításának, helyreállításának támogatása
- Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, ipar-
művészeti, képzőművészeti, értékekkel rendelkező részek felújításának, 
helyreállításának támogatása

A támogatás utófinanszírozással történik, amelynek mértéke elérheti a 
kivitelezési költségek 80%-t is – a támogatás mértéke a beérkezett pá-
lyázatok számától és minőségétől függ.

A pályázat teljes anyaga az alábbi honlapon érhető el:

http://budapest.hu/Lapok/2015/palyazati-felhivas-epiteszeti-
ertekvedelmi-tamogatas-2015.aspx

Tisztségviselők fogadóórái
Szabados Ákos polgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0549

Kovács Eszter alpolgármester
Városháza – minden hónap harmadik hetének keddjén, 1400–1530-ig.

Bejelentkezés: 283-0939

Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza I. em. 56-os iroda 

Bejelentkezés: 284-6708, vagy személyesen a titkárságon, 
ügyfélfogadási időben

Nemes László alpolgármester
Városháza – előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-0939
e-mail: Nemes.Laszlo.alpolgarmester@pesterzsebet.hu

dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335
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– A Tavaszi Tárlat és 
a Pesterzsébeti Művészeti 
Napok mindig közösségünk 
jelentős kulturális esemé-
nyei – fogalmazott megnyi-
tójában Szabados Ákos pol-
gármester, majd egy francia 
írónőt idézve megemlítette a 
szeretet és a szenvedély fon-
tosságát, amelyek nemcsak 
a nagy művek létrejöttekor, 
de az átlagon felüli teljesít-
mények végrehajtásakor is 
elengedhetetlenek.

E. Csorba Csilla, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum igazga-
tója, a Tavaszi Tárlatra írt 
megnyitójában Csoóri Sán-
dortól idézett:

– Nincs hétköznapibb 
csoda a napnál. Nincs bujto-
gatóbb, mondhatnám, szel-
lemibb élmény az első tava-
szi napsütésnél – olvasta a 

költő sorait a főigazgató, ér-
zékeltetve a 46. tárlat pezsgő 
sokszínűségét.

Benkő Imre, Szinte János, 
Gyulai Líviusz, Orosz István, 
Bohus Zoltán, nem folyta-
tom tovább, ezt a névsort a 
világ bármely galériája meg-
irigyelné. Képek, szobrok, 

grafikák. S olyan – jobb 
szó híján – két és fél di-
menziós alkotások, mint 
Bondor Szilvia úszóme-
dencés sorozata, vagy 
Vizsolyi János dombor-
műszerű képei várják 
június 7-éig a képzőmű-
vészet szerelmeseit.

A megnyitó beszé-
deket követően Sza-
bados Ákos, dr. Hiller 
István országgyűlési 
képviselő, Komoróczy 
László önkormány-
zati képviselő, Czúni 
Imre fotóművész és D. 
Udvary Ildikó, a Pest-
erzsébeti Múzeum igaz-
gatója elismeréseket 
adtak át a kiállító mű-
vészeknek.

D. A.

Tavaszi Tárlat negyvenhatodszor Pesterzsébet Önkormány-
zatának elismerésében ré-
szesült: Bondor Csilla kép-
zőművész és Székács Zoltán 
festőművész
Pintér Gyula, Pesterzsébet 
mecénásának felajánlásában 
részesült: Eszes Zoltán Sán-
dor festőművész
Az Oázis Kertészet ajándék-
utalványában részesült: Sző-
ke Barbara üvegművész
Czúni Imre fotóművész, 
Pesterzsébet Aranykezű 
Mesterének könyvcsomagját 
vehette át: Vagyóczki Kata 
festőművész
A Redel Elektronika Kft. 
kulturális utalványában ré-
szesült: Zelenák Katalin tex-
tilművész
A Pesterzsébeti Múzeum 
elismerésében részesült: B. 
Laborcz Flóra ötvösművész 
és Budahelyi Tibor szobrász-
művész.

Május 6-án megnyitotta kapuit a Gaál Imre Galéria Ta-
vaszi Tárlata, amellyel kezdetét vette a Pesterzsébeti 
Művészeti Napok programsorozata.

Szemét-ügy

Áprilisban kiemelten 
ellenőrizték a sze-
lektív hulladékgyűj-

tők közvetlen környezetét 
a rendvédelmi osztály mun-
katársai. A közterület-fel-
ügyelők az FKF Zrt. dél-pesti 
kirendeltsége biztonsági igaz-
gatóságának munkatársaival 
4 alkalommal a késő éjszakai, 
hajnali órákban végeztek kö-
zös razziát, ezen kívül mun-
kaidőn belül többször szúró-
próbaszerűen ellenőriztek.

A hónapban 10 intézke-
dést hajtottak végre, 7 eset-
ben összesen 180 ezer forint-
nyi helyszíni bírságot szabtak 
ki, emellett 3 feljelentést tet-
tek a köztisztasági szabályok 
megsértése miatt.

– Bár sokan azt feltéte-
lezik, hogy az illegális sze-
mételhelyezők a szomszédos 
kerületekből érkeznek, az 
ellenőrzéssorozat ezt meg-
cáfolta. A közterület-fel-
ügyelők tapasztalatai szerint 
ugyanis a hulladékgyűjtők 
mellé szemetet pakolók 
mindegyike a sziget köze-
lében él – tudtuk meg Jáki 
Richárdtól, a rendvédelmi 
osztály vezetőjétől.

y.

Gereblyékkel, zsákok-
kal, kesztyűkkel várták az 
önkénteseket a szervezők. 
Nem sokkal később a teljes 
erzsébeti Duna-parton se-
rénykedtek kisebb-nagyobb 
csoportok.

Fekete Katalin képviselő 
magányosan hajlongott. – 
Nagyon fontosnak tartom a 
környezet tisztaságát, főleg 
egy ilyen gyönyörű vízpartét 
– mondta, egy teli zsákkal a 
kezében, majd körbemuta-

tott: – Szégyen, mennyire 
koszos!

A kérdésre, hogy miket 
talált, így felelt: – Üres mű-
anyag flakont, borosüveget, 
sörös és ételfutáros dobozt 
– sorolta a képviselő, és hoz-
zátette: – Ja, meg egy nejlon 
dzsekit is.

Az ötlet pecásoktól 
ered, a Horgászat ezerrel 
Facebook csoport tagjai 
posztolták rendszeresen, mi-
lyen elkeserítően koszos sze-

retett folyójuk, 
s annak partja. 
A posztokat 
tett követte, 
így kerülhetett 
sor az országos 
akcióra.

Mach Pé-
ter képviselő 
két fiával se-
rénykedett a 
frissen kaszált 
fűben.

– Miért fontos családdal 
jönni? – érdeklődtem.

– Mert az ilyen esemé-
nyek után ők is fontosnak 
tartják, hogy vigyázzanak 
környezetükre. Télen min-
den hónapban főztünk a haj-
léktalanoknak, és közösen 
osztottuk szét az ételt. Azóta 
egészen másképp viszonyul-
nak a fedélnélküliekhez – 
magyarázta Mach Péter.

Vidám diákok csapata 
vonult egyik helyszínről a 
másikra.

– Ők a Budapest Baptista 
Külkereskedelmi Szakközép-
iskola Gimnázium és Sport-
iskola tanulói – világosított 
fel kísérő tanáruk, Tóth 
Antal, aki elmondta: több 

osztályból jelentkeztek, ezzel 
teljesítik a kötelező közössé-
gi munkavégzésüket, majd 
hozzáfűzte:

– Ha látják, mennyi min-
dent lehet tenni a környe-
zetért, legközelebb jobban 
megbecsülik, mielőtt eldob-
nának valamilyen szemetet.

A takarítási akció mér-
lege: 118 darab 100 literes 
zsáknyi szemetet gyűjtöttek 
össze, s két fiatal fűzfát is 
elültettek. A munka végén 
a Műegyetemi Evezős Club 
sárkányhajózást ajánlott fel 
a lelkes fiataloknak, a Csili 
étterem vezetősége pedig 
zsíros kenyérrel kínálta az 
önkénteseket.

Ditzendy Attila

Összefogtak a Duna-partért
A Szociális Foglalkoztatón keresztül Pesterzsébet Ön-
kormányzata is csatlakozott folyópartjaink megtisz-
títását segítő civil kezdeményezéshez, a Dunaparty 
Összefogáshoz. Több civil szervezet, önkormányzati 
képviselő, pesterzsébeti lakos is részt vett a május 
16-ai  akción.

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N



10 2015. május 26.MOZAIK

A magyar önkormány-
zatiság megismerésé-
re utazott Budapestre 

az a finn polgármesterekből, 
alpolgármesterekből és városi 
menedzserekből álló delegá-
ció, amely április 24-én kerü-
letünkbe látogatott.

A szakembereket Sza-
bados Ákos polgármester, 
Juhász Lajosné és Nemes 
László alpolgármesterek, dr. 
Kiss Irén címzetes főjegyző, 

Kócziánné dr. Pohl 
Mónika aljegyző és 
Lehoczki Péterné 
pénzügyi osztályveze-
tő fogadta.

Szabados Ákos 
bemutatta a kerüle-
tünket, beszélt az önkormány-
zat feladatairól, a költségve-
tésről, a forrásmegosztásról. 
Dr. Kiss Irén a hivatal fel-
építéséről, a szervezeti egy-
ségek feladatairól, valamint 

a létszámról és annak ösz-
szetételéről adott tájékozta-
tást, Lehoczki Péterné pedig 
a költségvetés szerkezetét, a 
bevételi és kiadási oldalak fel-
építését ismertette.            Sz.

Finn delegáció

A nagysikerű hangver-
seny napján, május 16-án a 
steenwijki énekkar ellátoga-
tott a Városházára is, ahol 
Szabados Ákos polgármes-
ter fogadta a vendégeket. 
– Nagyon örülök, hogy újra 
találkozhatunk, legutóbb 15 
esztendeje jártak nálunk – 
mondta a polgármester. 

Ezt követően megköszön-
te a Takaró Mihály vezette 
kórus teljesítményét, amely-
nek híre túlnőtt országhatá-
rainkon.

– Nem gondoltam volna, 
hogy ilyen helyre is eljutunk 
– fogalmazott Marco Hoorn, 
a jövőre 70 esztendős holland 
kórus karnagya, utalva a vá-
rosházi látogatásra.

A közel két és fél évti-
zedes kapcsolat kezdeteire 
Takaró Mihály, kórusalapí-
tó karnagy így emlékezett: 

– A rendszerváltáskor And-
rás öcsém, aki ma a Dél-pesti 
Református Egyházközség 
esperese, ösztöndíjjal jutott 
el Hollandiába, s ott egyházi 
kapcsolatokat épített ki, az 
egyiket éppen Steenwijk vá-
rosával.

Igen hamar látogatást tett 
egymásnál a két kórus. Ta-
karó Mihály megjegyezte: a 
steenwijkiek nagy lelkesedés-
sel fogadták a Magyarország-
ról érkezőket.

– Gyülekezetünk egyik 
tagja Rotterdamból szárma-
zik, harminc éve él nálunk, ő 
és Vályi-Nagy Katalin, kórus-
titkárunk interneten tartják 
a kapcsolatot a kintiekkel, 
jómagam pedig a holland 
karnagyokkal – beszélt a két 
énekkar együttműködéséről 
Takaró Mihály.

DIA

Nemzetközi kóruskoncert
Ismét ellátogatott hozzánk a holland Christelijk Man-
nenkoor Steenwijk kórus, amely nagysikerű koncertet 
adott a Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség 
templomában, az egyházközség énekkarával közösen.

A Pesterzsébeti Önkor-
mányzat segítségével 2015. 
április 30-án ismét „rendha-
gyó” énekórát hallgathattak, 
láthattak a kerület óvodásai 

és általános iskolásai a Csili 
Művelődési Központban. A 
Filharmónia Magyarország 
jóvoltából egy kiváló együt-
tes kalauzolta a gyerekeket 

az ütőhangszerek világában, 
„Az őskortól napjainkig” 
címmel. A TALAMBA 
együttes koncertprogramja 
nagy sikert aratott mind az 
óvodások, mind az általános 
iskolások körében. 

Ezek a „rendhagyó” 
énekórák nagyon fontosak a 
klasszikus értékek megisme-
réséhez, megőrzéséhez, egy 
újabb generáció koncertlá-
togató közönség nevelésé-
hez – összegezte az esemény 
tapasztalatait Rózsavölgyi 
Ildikó.

y.

Rendhagyó énekóra 

A Humán Szolgálta-
tások Intézményé-
nek Marót utcai 

Idősek Klubja 2015. április 
30-án kirándulást szervezett, 
melynek úti célja a Buda-
pesttől 146 km-re található 
Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
ténelmi Emlékpark volt.

A kiránduláson a kerü-
letben található négy Idősek 
Klubjának tagjai vettek részt. 

A nap folyamán bete-
kintést nyerhettünk a dicső 
magyar múlt egy fontos ál-
lomásába, megtekintettük 
„A magyarok bejövetele” 
vagy más néven a Feszty-
körképet. 

Egy kellemes, betyáros 
hangulatú csárdában elköl-
tött finom ebéd után visz-
szatértünk a park területére, 
ahol három csoportra oszlott 
a társaság, hogy ilyen for-
mában járja be a Nemzeti 

Történelmi Emlékpark terü-
letét, megtekintve a sok-sok 
nevezetességet. 

Az egész napos kirándu-
lás felejthetetlen élménye-
ket adott időseink számára, 
nosztalgikus hangulatban 
telt a buszút hazafelé.  

Kirándulás Ópusztaszerre
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Kármentesítés
Folyamatosan szállítják el az Illatos úti vegyiművek terü-
letéről a legrosszabb állapotban lévő hordókat. Erről tar-
tott sajtótájékoztatót május 7-én Földesi Gyula, a helyi 
Fidesz választmányának elnöke Tarnai Richárddal, Pest 
megye kormánymegbízottjával.
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TÁRSULAT
Április 16-án immár 10. 
alkalommal tartott zenés 
irodalmi estet a „Társulat”. 
Kerületünk közszereplői, 
közalkalmazottjai, köz-
tisztviselői verset, prózát 
mondtak, énekeltek, zenél-
tek. Az esten elsősorban a 
110  éve született József 
Attilára emlékeztek, de 
Radnóti Miklós és Juhász 
Gyula költeményeit is hall-
hatta a közönség. Fekete 
Katalin, az Oktatási, Kultu-
rális, Ifjúsági és Informa-
tika Bizottság elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket. A 
2005-ös előadóest szerep-
lőinek többsége újra meg-
örvendeztette a közönséget 
előadásával. Közreműköd-
tek: Aknai Erzsébet, dr. 
Sturcz Zoltánné, Hordósné 
Futó Ilona, Kiss Anikó, 
Lengyel Andrea, Mészáros 
Kinga, Pável Edit, Csala 
Éva, Várhalmi András, Vi-
rág László, Balásházi Bálint 
és a megálmodó, szervező 
Rózsavölgyi Ildikó. 

KÓRUSÜNNEP 

A József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola „Tavaszi Hangok” kó-
rusa a KÓTA (Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége) 
meghívására a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál kórusün-
nepén lépett fel nagy siker-
rel április 26-án a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén. 

MEGHÍVÓ
A József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulói és tanárai 
szeretettel várnak minden 
érdeklődőt évadzáró hang-
versenyükre, gálaműsoruk-
ra, mely június 5-én, pénte-
ken, 16.30 órakor kezdődik 
a Csili színháztermében. 
A műsorban az iskola je-
lenlegi és volt növendékei 
működnek közre. A belépés 
ingyenes.

Fergeteges hangula-
tú koncertet adott a 
Csiliben, május 9-én zene-
karával Zorán. A fellépés 
előtt akadt egy kevés idő 
a múltidézésre.

– A Zenith együttes, 
amelyből kisvártatva Met-
ró lett, élén Önnel, 1960-
ban kezdte a muzsikálást, 
tehát a beat korszak leg-
elején, akkor, amikor a 
Beatles még a hamburgi 
éjszakában, NATO ka-
tonáknak nyomta a rock 
and rollt.

– Ha szabad párhuzamot 
vonnom, tulajdonképpen 
egy időben kezdtük a Beat-
lessel. Ők Hamburgban, mi 
a Metró Klubban. Érdekes 
párhuzam az is, hogy ekkor 
véglegesült a Beatles neve, 
akár a Metróé. Ugyanazt 
hallgattuk, amit ők: Elvis 
Presleyt, Bill Haleyt, Louis 
Primat. Nekik is az akkori 
amerikai zene volt a mérv-
adó, nekünk is, aztán ne-
künk ők lettek a mérvadók.

– Könnyű volt a Beatle-
seknek a vasfüggöny másik 
oldalán…

–  Itthon nehezebb volt 
hozzájutni a nótákhoz. Mű-
ködött egy Radio Luxemburg 
nevű kalózadó. Európa fel-

ségvizein túlról sugároztak, 
így jogdíjat egyáltalán nem 
fizettek a lejátszott dalokért. 
Egy idő után abbahagytuk a 
hallottak másolgatását, és sa-
ját dalokat írtunk.

– A kor hivatalos állás-
pontja úgy szólt: a beat zene 
múló divat, amit kinőnek 
a fiatalok. Ifjúsági zenének 
titulálták, azt mondták: 
játsszanak a gyerekek, aztán 
vagy lesz belőle valami, vagy 
nem. Láthatóan lett.

– Amire akkor mérget 
venni kockázatosnak tűnt. 
Ön, testvérével együtt 
mégis otthagyta a Műegye-

temet, hogy teljesen a zené-
nek, a zenéből éljenek.

– Valamit valamiért. 
Kockáztattunk, vitt bennün-
ket a sodrás. Nem volt ez tu-
datos döntés, szerettünk ját-
szani, örültünk a sikernek, és 
persze annak, hogy jöttek a 
csajok. Minden könnyűnek 
látszott, egyfajta szabadság-
érzetet adott az egész élet-
forma. Akkor vált ez igazán 
hivatássá, amikor már ebből 
kellett megélnünk.

– Töretlen pályaívében 
találni egy fura kis kurflit, 
az első magyar kemény 
rock zenekart, a tiszavirág 

életű Tau-
rust…

– Ez egy 
rövid kitérő 
volt. Brunner 
Győző, aki a 
Taurus előtt 
a Metróban 
dobolt, hívott, 
mert Som 
Lajossal, aki-
nek a helyére 
mentem, vala-
mi nézetelté-
résük támadt. 
Nagyon nehe-
zen vállaltam, 
és nem is na-
gyon élveztem 
az ott zenélést. 
Leszámítva, 
hogy jóba let-
tem valakivel, 

akiről nem gondoltam vol-
na, s mint később kiderült, 
ő sem. Nem másról van szó, 
mint a legendás gitárosról, 
Radics Béláról.

– 1976-77-ben Presser 
Gábor megírta első önálló 
albumát.

– Évekkel korábban 
beszéltünk arról Gábor-
ral, hogy szólóban kellene 
folytatnom. Én a mai napig 
csapatjátékos vagyok. A 
mellékelt ábra is mutatja: 
heten muzsikálunk a szín-
padon. Első lemezem és az 
LGT Zene című korongja 
egyszerre jelent meg, mind-
kettőn a Locomotiv legény-
sége muzsikál, s mindkettő 
szövegírója Dusán.

– A felállás azóta is 
változatlan: Presser zene, 
Dusán szöveg, Zorán pedig 
Zorán.

– Ráadásul nem könnyű 
ember egyikünk sem. Hár-
man együtt pedig pláne nem. 
Mivel azonban hasonló az 
ízlésünk, hasonlóan gondol-
kodunk, sosem volt köztünk 
komolyabb nézeteltérés.

– Mit jelent Sztevanovity 
Zoránnak a Csili?

– A Csili legendás hely. 
Nem először lépünk itt fel, 
még nagyon régen a Metró-
val, „szólóban” pedig négy 
éve. A Csiliben mindig óriási 
a hangulat.

Ditzendy Attila Arisztid

„A mai napig csapatjátékos vagyok”
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19,
Cs: 9-15, K, Sz: zárva

Baba-mama klub: június 
4-én, csütörtökön 10 órakor 
várjuk a csöppségeket egy kis 
játékra, éneklésre.

Színes ötletek: Kreatív sa-
rok, lakásdekorációs ötletek 
Frisch Tündével május 29-
én, pénteken 16 órakor.

Játékkészítők klubja: szer-
dánként, 15 órától várja Atti-
la bácsi az érdeklődőket, akik 
logikai és kézműves játékok-
kal ismerkednének. 

Kézműves Kuckó: június 
13-án, szombaton 11 órakor 
várjuk az alkotni szerető gye-
rekeket. 

Társasjáték klub: Gyertek és 
társasozzunk egyet! Ha van 
kedvenc társasjátékod, azt is 
hozd magaddal! Május 29-
én, pénteken 17 órakor vá-
runk a könyvtárban!

Idegennyelvi klubok: Az 
angol klubban június 1-én, 
hétfőn 17 órakor, az olasz 
klubban pedig június 29-
én, hétfőn 17 órakor várja 
a nyelvgyakorlókat Laczkó-
Juhász Mónika. A német 
klub következő foglalkozása 
június 15-én, hétfőn 17 óra-
kor lesz. A francia klubban 
Megyeri Béla várja a társalgó-
kat június 10-én, szerdán, 17 

órakor. Az orosz klub követ-
kező foglalkozása pedig júni-
us 24-én, szerdán 17 órakor 
lesz.

Kiállítás: Galériánkban Szar-
ka Bence „Bence-orca Pa-
noptikum” című kiállítását 
tekinthetik meg.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 15.30 óra

Pacsirták játszóháza 
2-8 éves gyerekeknek Rádics Ág-
nessel
Páratlan heteken szerdánként 
16.30-tól

Nagy Lászlóné, a 9. sz. egyéni vá-
lasztókörzet képviselőjének fogadó-
órája
KIVÉTELESEN HÉTFŐN
2015. június 1-jén 18 órától lesz

Kedves Olvasók!

A nyári zárás 
2015. 06. 29 – 07. 31-ig lesz, mely 

időtartamra természetesen 
kölcsönözhetnek előzetesen.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy június 20-tól 
SZOMBATONKÉNT nyáron zárva leszünk! 

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! Kérjük 
támogassák könyvtárun-
kat, rendezvényeinket 

azzal, hogy beiratkoznak 
hozzánk!

Folyamatosan frissülő 
információk a rendezvé-
nyeinkről elérhetőek a 

www.fszek.hu/biromihaly 
weboldalon!

MÚZEUMOK MAJÁLISA
A hagyományoknak megfelelően a Pesterzsébeti Múzeum is részt vett 
a Múzeumok Majálisán, május 16-án, szombaton a Múzeumkertben.

MAJÁLIS
A Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodája szeretettel vár minden 
kedves családot, gyermeket, hozzátartozót, ismerőst, rokont és bará-
tot május 30-án, szombaton 9 órától tartandó gyermeknapi majálisára. 
Helyszín: Vörösmarty utca 91. Játékos gyermekprogramokkal, kézmű-
ves foglalkozásokkal, mozgásos tevékenységekkel várják az érdeklődő-
ket. Bemutatkoznak a zeneóvodások, a küzdősportosok, a néptáncosok 
és az angol oktatásban résztvevő óvodások, az óvó nénik pedig mese-
előadással szereznek meglepetést. A majális támogatója a Magyar Vö-
röskereszt, amely különböző programokkal, játékokkal ismerteti meg 
ez egészség védelmét, és kutyás bemutatót is tartanak.

GYERMEKNAP A CSILIBEN
Május 31-én, vasárnap 10 és 18 óra között kutyás bemutatóval, kis-
vasúttal, körhintával, gyermekkoncerttel, zenés mesejátékkal, kerék-
párversennyel, ugrálóvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal 
és táncházzal várja a Csil Művelődési Központ a gyerekeket. 

Szokásos évadzáró előadá-
sa keretében mutatta be a 
Csiliben a Hangyabanda 
Lázár Ervin Négyszögletű 
kerek erdőjét. Szokásos-
nak nevezhető a siker is, 
amelyet joggal learatott a 
19 éves együttes.

A Hangyabanda 1996-
ban, egy híján húsz éve indult 
hódító útjára, a Lázár Vilmos 
Általános Iskola, Balla Edit 
vezette első osztályából. Edit 
néni így emlékszik:

– A minden esztendőben 
megrendezett Lázár-napon 

léptünk fel az előadásunk-
kal, ami olyan jól sikerült, 
hogy utána sokan állították, 
ezt tovább kell vinni.

Vitték. A tücsök és a 
hangyával elindultak a Weö-
res Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozón, s 

ha már indultak, hát meg is 
nyerték. Innen a sikerek egy-
mást követték, s időközben a 
tanórák utáni próbákat kinő-
ve kezdődtek a Hangyaban-
da táborok.

– Még érettségiző, egyko-
ri Hangyabandások is vissza-

járnak, mellettük ott vannak 
a kicsik, akiket avatótestvé-
reik segítik – magyarázza 
Edit néni, s állítja: igazán 
mély barátságok szövődnek.

Az ezredfordulón, amikor 
az első osztály már negyedi-
kes lett, levelet írtak Halász 
Juditnak, jöjjön el egy elő-
adásukra. A látogatásból vé-
gül nagy barátság kerekedett.

– Három CD-jén is a Han-
gyabanda énekel, játszottunk 
a Csiribiri című koncertfilm-
jében, és felléptünk a Víg-
színházi lemezbemutatókon 
– sorolja sikereiket Edit néni, 
majd komorabb vizekre evez: 

– Jövőre leszünk húszéve-
sek, én valószínűleg nyugdíj-
ba megyek, úgyhogy az lesz 
az utolsó év…

Meg kell kérdeznem: 
nincs, aki tovább vigye?

– Hát nincs – feleli Edit 
néni szomorúan –, olyan sok 
munkával jár. A kötelező 
óraszámemelés miatt erre 
már alig jut idő.

Ezzel együtt reméljük, 
lesz 21. évad, és még több. 

Ditzendy Attila Arisztid

Egy híján húsz
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Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263, 
06 (1) 283 1779. 

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: 

Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: 

Kedd-Vasárnap 10-18

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” 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

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

 „Lehet egy kicsivel több?” helytörténe-
ti kiállítás a Pesterzsébeti Vásárcsarnok 
90. évfordulója alkalmából a Pesterzsé-
beti Múzeum épületében
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 
Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2015. április 
15. – 2016. március 27. között, keddtől 
szombatig, 10-18 óráig. 
 
46. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2015. május 
6. – 2015. június 7. között, keddtől va-
sárnapig, 10-18 óráig. 

A Magyar Festők Társasága 
„Kisvárosi Anzix” című jubileumi 
évkezdő kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2015. június 17., 
szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., 
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2015. június 
17. – 2015. augusztus 16. között, keddtől 
vasárnapig, 10-18 óráig. 

Pesterzsébeti Művészeti Napok: Az 
Erzsébet Trió Pünkösdi koncertje
Időpont: 2015. május 26., kedd, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., 
Kossuth L. u. 39.

Pesterzsébeti Művészeti Napok: A 
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 15. 
születésnapi koncertje
Időpont: 2015. június 2., kedd, 17 óra
Helyszín: 
Gaál Imre Galéria, 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
 
A Pesterzsébeti Művészeti Napok és a 
46. Tavaszi Tárlat zárórendezvénye és 
a közönségdíj átadása
Időpont: 
2015. június 4., csütörtök, 17 óra
Közreműködik: 
Canto Armonico kamarakórus és bará-
taik
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., 
Kossuth L. u. 39.

Múzeumok Éjszakája
Időpont: 2015. június 20. szombat

A Pesterzsébeti Múzeum és a 
Gaál Imre Galéria 10 órától 24 

óráig várja a látogatókat!

Időszaki kiállításaink

 Rendezvényeink:
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A MI VILÁGUNK

Április 27-e és május 4-e 
között volt látható a Vári 
Zsolt festményeiből, va-
lamint Szajkó József ősi 
roma foglalkozásokat be-
mutató babáiból álló kiállí-
tás a Főrvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Bíró Mihály utcai 
fiókkönyvtárában. A tárlatot 
Lakatos Attila, a Pesterzsé-
beti Roma Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg, kö-
szöntőt mondott Juhász 
Lajosné alpolgármester. A 
különleges tárlat egy kü-
lönleges világba engedett 
bepillantást, nem véletlenül 
aratott nagy sikert a látoga-
tók körében.

PMS VERSENY
A Pesterzsébeti Művészeti 
Stúdió Alapítvány Pest-
erzsébet 90. évfordulója 
alkalmából kétfordulós ol-
vasás-szövegértés levelező 
versenyt hirdetett.  A „Ma-
gyarország, Pesterzsébet 
szeretlek” megmérettetés 
1. helyezettje a Hajós Alfréd 
Általános Iskola „Húszas 
Trió” 3. b osztályos csapa-
ta (Kovács László, Bozóky 
Alex, Mikula Ákos, felké-
szítő tanár: Vincze Andrea) 
lett. A 2. helyen a József At-
tila Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola „Magyar 
Környezetőrök” 3. a osztá-
lyos csapata (Vass Ádám 
Viktor, Kiss Dániel Richárd, 
Farkas Máté Benjámin, 
felkészítő tanár: Kosákné 
Antoni Mariann) végzett.
A 3. a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola „Magyar 
Környezetőrök” 3. osztá-
lyos csapata (Szabó Mar-
cell Dorián, Szabó Ákos, 
Jávorszky Tamás, felkészí-
tő tanár: Kosákné Antoni 
Mariann) lett. 4. helyezett: 
József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola „Bio” 4. b osztályos 
csapata (Dóczi Virág Luca, 
Kmeczó András, Sramek 
András, felkészítő tanár: 
Óváriné Ferenci Judit).

A Budapest XX. ke-
rületi Német Nem-
zetiségi Gimnázium 

és Kollégium, azaz a DNG 
fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnep-
ségen népvise-
letbe öltözött 
diákok fogad-
ták az érkező-
ket. A tágas 
sportcsarnok-
ban jelenlegi, 
s egykori diá-
kok, tanárok 
töltötték meg 
a széksorokat. 
A színpad 
melletti kivetítőn képek pe-
regtek az iskola 25 éves éle-
téből.

Tircsi Richárd, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Nemzetiségi Főosztályának 
vezetője, a nemzetiségekért 
felelős államtitkár Soltész 
Miklós nevében köszöntötte 
az ünnepségen jelenlevőket. 
Beszédében kifejtette: jól 
látszik, hogy az itt végzett 
diákok megtalálják helyüket 
a társadalomban. Nem vé-
letlen, hogy az idei tanévben 
hatszoros túljelentkezés volt 
az iskolában.

A gimnázium alapító-igaz-
gatója, Schäffer István beszé-
dében emlékeztett azokra, 
akik sokat tettek az oktatási 
intézményért. Szólt Hambuch 
Gézáról, a Magyarországi Né-

metek Szövetségének akkori 
elnökéről, Schneider Ágnes-
ről, a szövetség irodavezető-
jéről, Thomann Mártonról, a 
Kossuth Gimnázium korábbi 
igazgatójáról, Lunczer Terézi-
áról és Varga Júliáról, a DNG 
igazgatóhelyetteseiről.

A műsorban fellépett az 
iskola kórusa és zenekara 
mellett a Kulturális Offen-
zíva színjátszó csoport, volt 
nemzetiségi divatbemutató, 
az Annalina polkát pedig 
közösen ropták az egykori és 
a jelenlegi diákok.

D. A.

25 éves a DNG
A Hajós Alfréd Általános 

Iskolában hagyományosan 
minden év május végén ad-
ják át az év során született 
legjobb rajzok és néphagyo-
mány témájú alkotások ké-
szítőinek járó elismeréseket. 
A képekből, tárgyakból ösz-
szeállított tárlat ünnepélyes 
megnyitójára is ezen ünne-
pélyes alkalommal került sor.

A zsúfolt aulában Őrfi 
Krisztina igazgató köszön-
tötte az izgatott gyereksere-
get és szüleiket. Az eseményt 
Somodi Klára, az Egészség-
ügyi  és Sport Bizottság elnö-
ke nyitotta meg, aki – mint 
mondta – szülőként évek 
óta rendszeresen részt vesz 
az ünnepélyes, és örül együtt 
a jutalmazottakkal.

Az 1. b osztályosok műsora 
után az igazgató és a bizottság 
elnöke adta át az elismerése-
ket. A 2014/15-ös tanévben 
kiemelkedő néphagyomány 
tevékenységéért Arany Olló 
plakettet vehetett át Far-
kas Lili, Czinkóczki Heléna, 
Bene Miklós András, Nagy 
Endre Bulcsú, Orbán Gréta, 
Oláh Gergő, Nagy Evelin, 

Harsányi Lili, 
Marosi Szabolcs 
és Bene Virág.

Kiemelkedő 
rajz tevékeny-
ségéért Arany 
Ecset plakettet 
kapott Farkas Li-
li, Kalácska Han-
na, Dombrádi 
Boglárka, Nagy 
Boglárka, Mor-
zsik Péter, Kis 

Szabrina,  Machalek Tímea, 
és Rostás János.

A fődíjat, 4 éven át tartó 
kiemelkedő néphagyomány 
tevékenységéért saját bekere-
tezett kézlenyomatát Zelenák 
Jennifer. szintén 4 éven ke-
resztüli rajz munkájáért pedig 
Babinkszi Viktória és Fekete 
Kristóf vehette át.

sz

Rajz és néphagyomány
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Bélteczkyné Szende Hil-
da, az intézmény vezetője 
köszöntötte a megjelent 
vendégeket, majd átadta a 
szót Hiller Istvánnak, aki 
azzal a jó hírrel szolgált az 
ovisoknak, hogy 50 ezer fo-
rint értékű ajándékcsomagot 
kapnak tőle gyermeknap al-
kalmából.

Szabados Ákos az ön-
kormányzat nevében kerti 
játékokat, labdákat, kismo-
torokat adott át, majd meg-
köszönte az óvoda dolgozói-
nak azt az áldozatos munkát, 
amelyet évtizedek óta végez-
nek a gyermekekért. – Ott 
van igazán sikeres szakmai 
munka és teljesítmény, ahol 
az egymás segítése, támoga-
tása jellemzi a dolgozókat. 
A mai világban különösen 
fontos az összefogás a szülők, 
a pedagógusok és az önkor-
mányzat között– mondta a 
polgármester.

Tircsi Richárd, az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riuma nemzetiségi főosz-
tályának főosztályvezetője 
a nemzetiségi nevelés és a 
nemzetiségi pedagógusok 
munkájának fontosságát 
hangsúlyozta.

A köszöntők után 
Harsányi Ildikó óvodaveze-

tő-helyettes és Láng Kriszti-
na tagóvodavezető az elmúlt 
50 év történetét, érdemeit, 
az óvodai nevelés formáit és 
céljait idézték fel.

Papp Eszter nemzetiségi 
óvodapedagógus javaslatá-
ra az utókor részére egy, a 
jövő nemzedékének szóló 
levelet, a 2 óvodaépületről 
1-l fotót, az 50 év tisztele-
tére készült kiadványt és a 
házirendet tartalmazó idő-
kapszulát helyeztek el 20 
évre az óvoda páncélszek-
rényében.

Ezután a gyerekek vették 
át a főszerepet. A Lajtha 
László AMI két diákja – 
Saskó Andrea citerázott, 
Borbély Bence Regő pedig 
lábasokon dobolt – fellépése 
után a ceglédberceli Nap-
sugár óvoda Schmetterling 
tánccsoportja, majd a József 
Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola azon 

2. és 3. osztályos nemzetiségi 
diákjai következtek, akik a 
Baross oviba jártak. A XX. 
Kerületi Német Nemzetisé-
gi Gimnázium és Kollégium 
táncosai után a Baross ovi 
magyar, majd nemzetiségi 
tánccsoportjai is bemutat-
ták táncaikat.

Sz. A.

INTÉZMÉNYEK

50 éve a gyermekekért
2015. április 24-én tartotta fennállásának 50. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségét a Pesterzsébeti 
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Kindergarten Ba-
ross. A program fővédnöke Szabados Ákos polgármes-
ter, védnöke dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke volt.

Átadták a Lázár Vil-
mos Általános Isko-
la közösségi kertjét, 

amelyet diákok, szülők, ta-
nárok közösen építettek. Az 
ünnepi eseményen megjelent 
Juhász Lajosné alpolgármes-
ter, Fekete Katalin, az Ok-
tatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Informatika Bizottság elnöke 
és Horváthné Sebők Teréz, a 
GAMESZ igazgatója is.

Juhász Lajosné megnyitó-
jában így fogalmazott: – Ke-
rületünk első közösségi kert-
jét avatjuk. Mindig örömteli 
pillanat, amikor egy közös-
ség összefogva valami újat, 
jót és szépet hoz létre.

A továbbiakban feleleve-
nítette a kert születésének 
történetét, majd hozzáfűz-
te: talán ma még szokatlan 
látvány egy iskola kertjében 
az eperpalánta és a petrezse-
lyem. De ennek az iskolának 

a diákjai már tudják, az el-
ültetett növényt gondozni 
kell. Megtapasztalják, hogy 
a munka örömet okoz, s 
megtapasztalják annak gyü-
mölcsét is.

A műsorban az iskola 
kórusa énekelt hangszeres 

kísérettel, elhangzott József 
Attila Kertész leszek című 
verse, a Lázár ovisok pedig 
pünkösdi dalokat adtak elő.

Rajz- és, sorverseny, s a 
szülőkkel közös palántázás 
zárta a napot.

Ditzendy

A közös palántázás öröme

Az évtizedes hagyományokhoz illőn, idén tavasszal is telt-házas nézőtér várta a Lázár 
iskola hagyományőrző délutánjának fellépőit a Csili színháztermében. 
– Iskolánk szinte mindegyik osztálya képviselteti magát valamilyen színvonalas műsor-
számmal, méghozzá évről évre mindig egész mással. Most is volt a repertoárban vers és 
színdarab, magyar és német nyelven, a kerületi és budapesti versenyek helyezettjeinek 
előadásában. Volt népzene, néptánc, modern tánc is. Mindez tantestületünk áldozatos 
munkáját dicséri – mondta Mezei József igazgató, majd hozzáfűzte: a közösségépítésben 
elévülhetetlenül fontos szerepet játszik a felkészülés és a szereplés.
A kicsik is bemutatkoztak; megismertették a nézőkkel, milyen is az öltözködő százlábú, 
vagy a náthás medve, de megtudhattuk azt is, milyen is az a tikos út.

Endy

Humor és halandzsa

2015-ben is megőrizte 
Magyar Bajnoki cí-
mét a Spicc & Flex 

Táncegyüttes. A Modern 
Táncsportok Magyarországi 
Szövetsége által megrende-
zett országos versenyeken és 
a magyar bajnokságon Fásy 
Ildikó művészeti vezető és 
koreográfus által készített 7 
produkcióval indultak szóló, 
duó, duett, csoport és formá-
ció kategóriában.

A tehetséges táncosok 
5 arany- és 2 ezüstéremmel 
zárták a versenyszezont, s 
eredményeik alapján ismét 
képviselhetik hazánkat a 
június végén megrendezés-

re kerülő EurOpen Modern 
Dance Championship nem-
zetközi versenyen.

Fásy Ildikó, az együttes 
több nívódíjjal kitüntetett ve-

zetője reméli, hogy táncosai 
sikerei előre vetítik az elkö-
vetkezendő táncos nemzedék 
lehetőségeit ebben a művé-
szeti ágban, hiszen tanítvá-
nyai közül már sokan végez-
tek jó eredménnyel a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán.

Spicc & Flex sikerek
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A pattogó tűz füstjének 
kesernyés szaga keveredett 
a lángnyelvek fölött himbá-
lózó bográcsokból felszálló 
ínycsiklandozó ételgőzzel. 
Ilyen hangulat fogadta má-
jus 1-jén a Csili teraszára 

toppanó látogatót. Lent, 
a színház tövében felállí-
tott színpad mögött molinó 
hirdette: 2. Civil Kurázsi. 
Félkörben a színpad előtt, 
a négytusán versengő csa-
patok, mint a Mekk Elek, a 

Gitárpont, vagy a 
Technikusok.

A bámészkodók 
is hasznos helytör-
téneti ismeretekkel 
gazdagodhattak a 
vetélkedőn. Ké-
pek alapján kellett 
azonosítani olyan 
híres erzsébetie-
ket, mint például 
Ferenczi György 
zenészt, Fonyó Jó-
zsef színművészt, 
aki a Vécsey Lakó-
telepen lakott élete 
végén, a szintén szí-
nész Lázár Sándort, 
a TV 20 alapító 
szerkesztőjét. Nehe-

zebb volt felismerni Bicsérdy 
Bélát, a múlt századfordu-
lón élt első reform életmód 
kidolgozóját, vagy Ratkó 
Annát, a Nagy Győry István 
utcában élt egykori egész-
ségügyi minisztert, akinek a 
nevéhez fűződik az abortusz 
betiltása.

A helytörténeti vetélke-
dő közben utasszállító re-
pülő húzott el alacsonyan a 
ragyogó napsütésben.

– Üdvözöltek minket, 
úgy látszik, a Civil Kurázsi 
híre mindenhová eljutott – 
jegyezte meg a kvízmester 
szerepét betöltő Várhalmi 
András, a Csili igazgatója.

Az otthonról hozott süte-
mények, a helyszínen készült 
bográcsos ételköltemények 
zsűrizése után humoros mű-
sorral mutatkoztak be egy-
másnak a csapatok.

Mint kiderült, a Pester-
zsébeti Városi Vegyeskar 
tagjai nemcsak énekelni 
tudnak, de helytörténet-is-
merettel is rendelkeznek, 
ügyesek, sőt, remek tokányt 
készítenek bográcsban; idén 
ugyanis az ő csapatuk nyerte 
a négytusát.

DIA
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Mi mással, mint tánc-
cal ünnepeltek az erzsébeti 
diákok az Ady Endre Álta-
lános Iskolában, a Tánc Vi-
lágnapjára szervezett gálán. 
A fellépők közt ott voltak 
a Hajós Alfréd, a Gyulai 
István és a házigazda Ady 
Endre Általános Iskola, a 
PMS Dance Tánciskola és 
a Négy Muskétás Sporttánc 
Egyesület növendékei.

Dr. Nagyné Koczog 
Tünde, a KLIK Budapest 
XX. tankerület igazgatója 
megnyitójában elmondta, 
hogy a rendezvény a Szé-
chenyi Program keretében, 
a „Köznevelés az iskolában” 
című pályázat támogatásá-
val valósult meg.

– Az érzelmek kavarog-
nak és szavakban is testet 
öltenek. Ha a szavak nem 
elegendőek, akkor a beszéd 
sóhajjá alakul. Ha a sóhaj 
nem elég, dalra fakadunk. 
Ha az ének nem elég, akkor 
önkéntelenül a kezünkkel 
táncoljuk el és lábunkkal 
doboljuk ki az érzéseinket 
– idézett az Énekek könyve 
előszavából a tankerületi 
igazgató.

A fellépők láthatóan 
élveztek minden lépést, 
amíg kezükkel, lábukkal 
egyaránt roptak néptáncot, 
jazzbalettet, western táncot, 
akrobatikus rock and rollt.

Két héttel később flash-
mobbal hívták fel a figyelmet 
a mozgás, a tánc fontosságá-
ra az iskola diákjai és tanárai. 
Nem sokkal a meghirdetett 
kezdés előtt még gyakorol-
tak kisebb csoportok az ud-
varon és a kerítésen túl, a 
házak tövében. Háromkor 
pedig felharsant a zene, és 
a kicsik, nagyok, felnőttek 
ropni kezdték a pár perces 
mutatványt.

– Fent lesz a Youtube-on? 
– rohantak a tánc végén töb-
ben Sikéné Pfeiffer Éva igaz-
gatóhoz, aki megnyugtatott 
mindenkit, felteszik oda is és 
az iskola honapjára is, majd 
elmondta:

– A TÁMOP támogatás 
egyik feladata volt egy figye-
lemfelkeltő flashmob létre-
hozása.

Az Ady jelmondata így 
hangzott: Állj fel a gép elől, 
gyere mozogni, gyere tán-
colni!

– Olyan koreográfiát ta-
láltunk ki, amit mindenki 
könnyen megtanulhatott, 
hiszen az alsó két évfolyam 
diákjai is táncoltak – ma-
gyarázta.

Sok szülő, aki ráért, nem 
csupán nézte, fényképezte 
gyermekét, de beállt a tán-
colók közé. Tehát a csődület 
elérte célját.

DIA

Tánccal a táncért
A fiatalok közösségi aktivitáshiányának csökkentését 
igyekszik támogatni a TÁMOP „Köznevelés az iskolá-
ban” című pályázata. Ennek egyik nyerteseként az Ady 
Endre Általános Iskola az elmúlt hetekben több táncos 
közösségi eseményt is szervezett diákjainak.

Majális a Csiliben
Ha május elseje és Csili, akkor Civil Kurázsi. Idén már 
másodszor vártak főzőversenyre, helytörténeti vetélke-
dőre, humoros fellépésre vállalkozó kedvű csapatokat 
a művelődési ház kertjébe.

A Tánc Világnapja alkal-
mából a Csiliben szer-
vezett táncfesztivált az 
általános iskolásoknak a 
Pesterzsébeti Művészeti 
Stúdió (PMS).

– Az ötödik alkalommal 
megrendezett fesztivál célja, 
hogy minél több emberhez el-
juttassuk a mozgás élményét, 
a tánc világát – fogalmazott 
megnyitójában Verőcei Edi-
na. A PMS alapítója kifejtet-
te: a tánc nyelve közérthető, 
nem igényel tolmácsot, nem 
kell hozzá szótár, majd Paulo 
Coelho, brazil író szavait idéz-
te: „Bármilyen tánc során, 
amelynek örömmel átadjuk 
magunkat, agyunk elveszti a 
kontrollt, és testünket a szí-
vünk irányítja tovább”.

A megnyitón elhang-
zott, hogy a Tánc Világnap-
ját 1983 óta április 29-én, 
Jean-Georges Noverre, a 
XVIII. századi modern balett 
megalapítójának, a balett 
Shakespeare-jének születés-
napján ünnepeljük.

A köszöntő után jöt-
tek sorban a kis táncosok, 
egyikük lelkesebben ropta 
másikuknál. A legtehetsége-
sebb 20 gyerkőc rögtön fel-
lépése után jutalmat kapott.

Igazán meggyőző volt a 
sokszínűség, amit a tánc-
fesztivál felvonultatott, 
hiszen a néptánctól a hip 
hopon át a jazzbalettig szá-
mos műfajban jeleskedtek a 
csoportok.

DIA

Táncos tehetségek 
a színpadon
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Ahogy megszokhattuk, 
idén is különleges, izgal-
mas, változatos táborok-
kal várja a Csili a nyári 
szünetben a vakációzó 
diákokat.

Június 22. és 26. kö-
zött quilling, bűvészképző, 
képzőművészeti, dinamik 
aerobik tábort kínálnak a 
szervezők.

A quilling egyfajta pa-
pírhajtogatási technika, 
lehetővé teszi a kéz finom 
mozgásának fejlesztését, a 
szem-kéz koordináció erő-

sítését. A gyermekek köny-
nyen elsajátítják, élvezettel 
alkotnak, és közben nem-
csak jól érzik magukat, ha-
nem készségeik is fejlődnek, 
ígérik a szervezők.

A bűvész táborban a gye-
rekek trükköket sajátítanak 
el, történeteket hallanak 
híres mágusokról, szemfény-
vesztőkről, megismerked-
hetnek Rodolfó munkás-
ságával, és maguk készítik 
bűvészkellékeiket.

7 és 13 év közti gyerekek-
nek szervezik a képzőmű-

vészeti tábort, ahol ismert 
technikákat (stencilfestés, 
akvarell festés, linómetszés, 
papírmetszés, papírmerítés) 
gondolhatnak tovább az 
ügyes kezűek. 

A dinamikus aerobik 
táborba 5-12 év közti gye-
rekeket várnak. A Dinamik 
Gyermek-Aerobik mozgás-
program egy olyan módszer, 
amely a gyermekekkel meg-
szeretteti a mozgást, kiala-
kítja az egészséges életmód 
iránti vágyat, fejleszti a ko-
ordinációs és kondicionális 
képességeket, ritmus- és 
térérzékét.

A június 29-ei és a július 
3-i héten üvegfestő, képző-
művészet és kemencés tá-
bor lesz.

A Túl az üveghegyen 
elnevezésű táborban a kis-
iskolások finommozgását 
fejlesztik üvegfestés tech-
nikával.  A Mesés képző-
művészet táborozói olyan 
mesékből indulnak ki, ame-
lyek már híres művészeket 
is megihlettek. A Kemen-
cés napközis táborban a 
gyerekek maguk sütnek a 
Csili kemencéjében. 

Július 6. és 10. között 
képregény-készítő, kézmű-
ves és festő tábor várja a 
gyerekeket.

A táborok részvételi díja 
anyagköltséggel együtt 17.000 

Ft + ebéd költség: 3.750 Ft, 
kivéve a kemencés tábort, 
ami 21.000 Ft/fő (étkezéssel 
és szakmai anyagokkal).

Bővebben: http://csili.
hu/rendezvenyek/nyari-
taborok-2015/

dia

Táborok a Csiliben

Jön a nyár. A diákoknak 
a vakáció, a szülőknek a 
gond. Ezen igyekszik segí-
teni idén is, mint minden 
évben az önkormányzat 
nyári napközis táborával.

A tábor a megszokott he-
lyén, az Ady Endre Általános 
Iskolában várja a diákokat 
június 29-től augusztus 14-
ig. Annak érdekében, hogy a 
táborozók a nyári szünetben 
elszakadhassanak az iskolá-
tól, átalakított helyiségek-
kel, no meg a tágas udvarra 
szervezett foglalkozásokkal 
várják a gyerekeket reggel 7 
és délután 5 óra között.

A táborra jogosultak a 
Pesterzsébet közigazgatási 

területén bejelentett la-
kóhellyel, érvényes tartóz-
kodási hellyel, Budapest 
Főváros XX. kerület telepü-
lésszintű bejelentéssel ren-
delkező, általános iskolába 
járó alsó tagozatos diákok, 
továbbá a Pesterzsébet Ön-
kormányzatánál és az általa 
fenntartott intézményekben 
dolgozók gyermekei, függet-
lenül a lakó- és tartózkodá-
si helyüktől. XX. kerületi 
bejelentett lakcímmel nem 
rendelkező, de Pesterzsé-
bet Önkormányzata által 
fenntartott általános isko-
lába járó gyerekek kizárólag 
polgármesteri engedéllyel 
vehetnek részt a napközis 
táborban.

A részvétel napi költsége 
megegyezik az általános isko-
lai napközis ellátás háromszori 
étkezési díjával. A tanév so-
rán nyújtott kedvezmények a 
tábor ideje alatt is érvényesek. 
Befizetni egy hétre előre kell, 
keddi napokon 7 és 13 óra kö-
zött az iskolában. A rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult tanulóknak 
ugyanott kell bejelentkezniük 
minden héten. Idén lehetőség 
nyílik arra, hogy az étkezésben 
résztvevő gyermek előre nem 
látható hiányzása esetén a szá-
mára biztosított ételt megkap-
ja. A táborra június 5-ig lehet 
jelentkezni a gyermek saját 
iskolájában.

dia

Tábor hét héten át

A Humán Szolgálta-
tások Intézménye (HSZI) 
április 21-én ünnepelte a 
Bölcsődék Napját.

A rendezvényen az ese-
mény háziasszonya, a Vö-
rösmarty utcai bölcsőde 
vezetője, Frindt Andrea 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd az eseményt Nemes 
László nyitotta meg, be-
szédében a kisgyermekne-
velők láthatatlan, ám nél-
külözhetetlen munkáját, 
felelősségét hangsúlyozva. 
Ezt követően az alpolgár-
mester minden bölcsőde 
vezetőjének átadta az ön-
kormányzat ajándékát, egy-
egy fa építőkockákból és 
autós szőnyegből álló cso-
magot.

A rendezvényen Bako-
nyi Zsófia gyógypedagógus 
és Arató Ágnes pszicho-
lógus, a Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai, 
majd Viszmeg Istvánné 
védőnő és dr. Schumann 
Valentyina szakmai elő-
adásait hallgatták meg,

A HSZI idén újra ki-
osztotta a Mosoly okle-
veleket, amelyeket – a 
munkatársak szavazatai 

alapján – azok a dolgozók 
érdemelnek meg, akik a
legtöbbet teszik a bölcső-
déért, a közösségért. Hor-
váthné Komádi  Erika mo-
sónő (Vörösmarty bölcsi), 
Nyáriné Némethi Anikó 
kisgyermeknevelő (Kos-
suth bölcsi), Csíki Edit Sza-
kácsnő (Mártírok bölcsi), 
Mézesné Bagi Veronika 
kisgyermeknevelő (Ady 
bölcsi) és Károlyiné Ara-
nyi Tímea kisgyermek-
nevelő (Köztársaság téri 
bölcsi) vehették át az elis-
merő okleveleket.

Az ünnepség zárásaként 
a Négy Muskétás Sporttánc 
Egyesület, a Dream Team 
aerobic csoport, valamint a 
Rejtőzködő Tigris kung-fu 
iskola tagjainak bemutató-
ját nézhették meg a ven-
dégek.

Sz. A.

Bölcsődék napja
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A József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános 
Iskolában 2002 óta él a lo-
vagi hagyomány. Meghono-
sítása Palotainé Simon Ilona 
érdeme. Ica néni olyan első 
osztályt vitt, ahol a magas fiú 
létszám miatt gondjai adód-
tak a fegyelmezéssel. A taní-

tó néni – aki nem mellesleg 
a Rózsabogár Lovagrend tar-
tományfőnöke – múzeumpe-
dagógusi tanulmányai alatt 
ismerte meg azt a Magyar 
Nemzeti Múzeumban műkö-
dő programot, amelyet álta-
lános iskolai körülményekre 
formált át.

Elsőben a pajzs, a címer, 
a sisak, a harci felszerelés 
papírból való elkészítése 
vár a diákokra. Év végén a 
Nemzeti Múzeum lovagko-
ri kiállításán vethetik össze 
műveiket az eredeti rekvi-
zitumokkal. A következő 
évfolyam lovagvárat épít, 
szintén papírból, amiből a 
Zsigmond kori kályhacsem-
pe másolatát is készítik, eze-
ket a Budapesti Történeti 
Múzeumban (BTM) kiállí-
tottakkal hasonlítják össze. 
Harmadikban Mátyás kóde-
xet írnak, a tanév végéhez 
közeledve pedig reneszánsz 
lakomát csapnak. Az utolsó 
esztendőben a lovageszmény 
XXI. századi továbbélésével 
ismerkedhetnek meg. Így sa-
játítják el a fegyelmezettsé-
get, becsületességet, figyel-
mességet, tisztelettudást és 
türelmet, hogy végül valódi 
máltai lovagok szájából hall-
hassák a megilletődötten fél 
térdre ereszkedő kisdiákok:

„Ez legyen az utolsó kard-
csapás, melyet jó szívvel el-
tűrsz, és megtorlás nélkül 
elviselsz! Ezennel lovaggá 
(lányokat dámává) fogadlak”.

Idén május 15-én a BTM 
lovagtermében izgatottan 
várakoztak a jelöltek és szü-
leik. Az ünnepélyes bevonu-
lás után fogada-
lomtétel, majd az 
avatás szertartása 
következett. Az 
avató lovagok, 
mint lassan már 
tíz éve minden 
évben, a Jeruzsá-
lemi Szent János 
Szuverén Máltai 
Lovagrend Auto-
nóm Perjelségek 
Szövet ségének 
dámaparancsno-
ka és lovagpa-
rancsnoka voltak. 
Egyenként, név 
szerint szólítot-
ták a figyelem, 
a fegyelem, a 

bajtársiasság, ügyesség és 
bátorság próbáit kiállt fegy-
vernököket, hogy ősi szokás 
szerint három kardcsapás-
sal felavassák őket. Díszes 
oklevelet és rendi jelvényt 
kaptak, amelyet az iskolajel-
vény mellé tűzve hordanak 
ezután.           DIA

INTÉZMÉNYEK

A fitnesz szakosztály ve-
zetője, Kaizinger Ágnes és 
csapata által vezetett zenés 
bemelegítő után a gyerekek 
a műfüves pályán a labda-
rúgást és a kézilabdát pró-
bálhatták ki, a 
füves területen 
pedig ritmikus 
sportgimnasz-
tika, fitnesz és 
birkózó bemu-
tatót néztek 
meg (ez utób-
bit szintén ki-
próbálhatták). 
Az uszodában 
zenés szink-
ronúszó bemu-
tatót tartottak 
a szakosztály 
versenyzői, s 

akinek volt kedve, és hozott 
magával úszófelszerelést, a 
tanmedencében is megmár-
tózhatott. A Pesterzsébeti 
Jégcsarnokot is birtokba 
vették a tanulók, a jégko-

rong bemutató után maguk 
is kipróbálhatták a hokizást, 
aki pedig nem szeretett vol-
na a csúszós jégre lépni, vá-
laszthatta a jégcsarnok par-
kolójában kialakított pályát.

Az uszoda előtt az öttusát 
népszerűsítették, a gyerekek 
lézerpisztollyal és műanyag 
kardokkal ügyeskedhettek. 
S bár az ESMTK-nak strand-
röplabda szakosztálya nincs, 
a diákoknak erre is lehetősé-
get biztosítottak.

A szervezésbe – a hely-
színek berende-
zésétől kezdve a 
bemutatókig – az 
ESMTK spor-
tolói is beszáll-
tak, százharminc 
gyermek, illetve 
fiatal járult hozzá 
a sportnap sike-
réhez.

A rendezvény-
re a képviselő-
testület több tag-
ja is ellátogatott, 
Somodi Klára, 
az Egészségügyi 

és Sport Bizottság elnö-
ke mellett ott volt Juhász 
Lajosné alpolgármester és 
Komoróczy László, valamint 
Fekete László is.

A rendezvény végén 
minden gyerek kapott egy-
egy Sport szeletet, azok az 
iskolák pedig, amelyek tel-
jes létszámú osztályokkal 
jelentek meg, osztályonként 
40 ezer forint értékű, sport-
szervásárlásra felhasználható 
utalvánnyal gazdagodtak az 
ESMTK jóvoltából.

– Úgy érzem, jól sikerült 
rendezvényt szerveztünk, 
amelynek lehet, és kell is 
folytatása, hiszen fontos, 
hogy a gyerekeket kirán-
gassuk a mozgásszegény 
életmódból. Bízom benne, 
hogy gazdag kínálatból mi-
nél több gyereknek sikerült 
rátalálnia arra a sportágra, 
amit a későbbiekben rend-
szeresen és örömmel fog 
űzni – summázta a sportnap 
tapasztalatait Harót János.

Sz. A.

Sportágat választhattak az iskolások
A 108 éves ESMTK fennállásának első sportágválasz-
tóját tartotta május 14-én a Zodony utcában. A jól si-
került, nagyon jó hangulatú rendezvényen 8 kerületi 
általános iskola több mint ötszáz, 3. és 4. osztályos 
diákja vett részt. A programon Harót János, a klub el-
nöke köszöntötte a résztvevőket, majd Szabados Ákos 
polgármester nyitotta meg a sportnapot, kívánva a gye-
rekeknek kellemes és hasznos időtöltést.

Gyermek lovagok

Újabb, arra érdemes ötvenöt negyedikes József Attilás 
kisdiákokat avattak lovaggá és dámává május 15-én a 
Budavári Palota lovagtermében. 

FO
TÓ

K:
 B

AK
KI

 L
ÁS

ZL
Ó



192015. május 26.

Amint tapasztalhat-
juk, az ősszel vagy 
kora tavasszal ki-

ültetett kétnyári virágok a 
melegtől már elsatnyulnak. 
Szedjük ki őket, s ha őszre 
palántát akarunk belőlük, 
már most vessük el mag-
jaikat. Az áttelepítésre ke-
rülő tulipán és más elvirult 
hagymások évelő hagymáit 
szedjük fel és tároljuk száraz 
helyen a nyárvégi kiültetésig.
A már elvirágzott évelőket is 
most szaporíthatjuk; a tőről 
leválasztott gyökeres haj-
tásrészeket mélyen kapált, 
gereblyézett talajba ültessük.
Ha még nem tettük meg, a 
hónap elején ültethetünk 
egynyári virágokat is. A fo-
lyamatos virágzás érdekében 
rendszeresen öntözzünk, 

gondoskodjunk tápanyag-
utánpótlásukról, az elnyílt 
virágzatokat pedig minden-
képpen szedjük le.

Júniusban is a gyomtalanítás 
az egyik legfontosabb kerti 
munka. Bár a kapálás fárasz-
tó, környezetbarát megoldás. 
Vegyszerrel csak azokon a he-
lyeken irtsuk a gyomot, ahol 
ez veszélytelenül megoldható.

De nem csak a kiskerttu-
lajdonosoknak vannak te-
endőik júniusban. Ebben 
az időszakban különösen 
figyeljünk szobanövénye-
inkre, mert növekedési és 
virágzási fázisuktól függően 
eltér a tápanyag- és vízigé-
nyük. Hetente öntözővízben 
feloldott tápoldatot adjunk 
nekik. Fontos tudni, hogy ha 
melegszik az idő, a benti nö-
vényeket is gyakrabban kell 
locsolni, ugyanakkor a már 
elvirágzottak nyugalmi peri-
ódusba kerülnek, így beérik 
kevesebb vízzel.
Ez a nyári hónap a legal-
kalmasabb egyes növények 
kertbe való kiültetésére is.

y.a.

3 egész csirkemell filé
másfél zsömle vagy héja 
nélküli szikkadt kenyér
2 dl tej
1 kis fej hagyma
1 csokor friss bazsaklikom
2 db paradicsom
1 tojás
2 db fokhagyma
só, bors, olaj

A csirkemellből 8 db ujjnyi 
vastag, hosszú csíkot vágok 
úgy, hogy a hosszanti irány-
ban vágom, és nem vágom 
át teljesen a végeinél, így 
egyben marad, és háromszor 
olyan hosszú lesz, mint maga 
a fél csirkemell.

Sózom, majd egy sütő-
papírral bélelt tepsire 
helyezem csiga alakban 
úgy, hogy a tölteléknek 
is legyen helye.
A töltelékhez a zsöm-
lét vagy a héja nélkü-
li kenyeret a tejben 
megáztatom, kinyom-
kodom. A hagymát és a ba-
zsalikomot egy aprítóban fel-
aprítom, majd hozzáadom az 
áztatott zsömlét és a mara-
dék csirkemellet is. (A hús-
nak kb. a harmada marad a 
töltelékbe.) Összepépesítem 
a tojással, a sóval, a borssal 
és a reszelt fokhagymával. 
A paradicsomok héját lehú-

zom, apró kockákra vágom 
és a húsmasszába keverem. 
A tölteléket egy nylon 
zacskóba töltöm, a sarkát 
levágom és csigavonalban 
a húscsigák közé nyomom. 
Meglocsolom olajjal, és 200 
°C-os sütőben megsütöm.

További receptek: 
www.kellegyrecept.hu

Bazsalikomos csirkecsiga
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Gasztronómia

4 3

7 2 1 9

2 4 3 9 7

6 7 3 9

8 5 6 7

1 6 4 8 3

2 1 5 8

7 4

Sudoku

Zöldsarok

Június a kertben
Gyerekeknek

4 3

3 8 6

8 5 7 4

1 3 9

9 2

1 2 5

6 4 1 2

1 5 7

7 9

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.

A két kép között hét különbség található. Megtalálod őket mind?
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Erzsébeti SMTK–Szekszárd 0-0
Az első félidőben nem sok felje-

gyezni való akadt, csupán a hajrá-
ban élénkült meg a játék. A szünet 
után is nagy küzdelem folyt a pályán, 
majd egy labdáért folytatott csatánál 
a játékvezető szabálytalannak látta 
az erzsébetiek egyik védőjét, és 11-
est ítélt. Bonica Sebastian azonban 
kivédte a büntetőt. Később Murinai 

Barnabás lesről talált a hálóba, így 
maradt a gól nélküli döntetlen.

 Bölcskei SE–Erzsébeti SMTK 0-2
Nem sokáig reménykedhettek a 

hazaiak a jó kezdésben, az 5. perc-
ben egy bedobás után Turi Dániel 
megcsúsztatta a labdát, és középen 
Bukovec Jasmin 3 méterről a hálóba 
lőtt. A félidő közepén növelte elő-

nyét csapatunk, Bányai Róbert küld-
te középre a szögletet, és Turi D. 5 
méterről a kapuba helyezett. 

Erzsébeti SMTK–Gyulai TFC 3-0
Ezúttal is hamar gólt szereztek az 

erzsébetiek. A 2. percben Kiss 
Dávid ugrott ki, és a kifutó 
kapus mellett 15 méterről a 
hálóba lőtt. 

Az első negyedóra végén 
Bukovec játszotta magát 
tisztára, elvitte a labdát a 
kapus mellett, a gyulai hálóőr 
pedig ellökte. A kiállítás után 
a 11-est Müllerlei Szabolcs értéke-
sítette. 

Rövidesen harmadszor is örül-
hettek a nézők: bal oldali támadás 
végén Murinai beadását Kiss D. 
vágta 8 méterről a kapuba.

Monori SE–Erzsébeti SMTK 2-1
Sokan elkísérték az ESMTK-t 

Monorra, és ha a Turi Dániel ellöké-
séért befújja a bíró a jogos büntetőt, 
ismét gyors gólnak örülhettek volna. 
Ehelyett egy ellentámadás végén 

előnybe kerültek a hazaiak; 384 
perc után kapott gólt csapa-

tunk. Nagy fölényben fut-
balloztak a piros-fehérek, de 
igazi helyzetük nem akadt. 
A 60. percben Bukovec tört 
be előre az alapvonalig, visz-
szagurított labdáját Kiss D. 

5 méterről lőtte a kapuba. Tíz 
perc múlva az egyik monori csatár 
lövése a felső lécről a gólvonal elé 
pattant, és a 16-osnál álló partjelző 
intésére gólt ítélt a térfél közepén 
helyezkedő játékvezető.     

M. S.

Furcsa gól szakította meg 
a nagy sorozatot
Négy, veretlenül megvívott mérkőzés után, egy vitatható partjelzői 
döntésnek „köszönhetően” maradt pont nélkül a labdarúgó NB III Kö-
zépcsoportjában az Erzsébeti SMTK. Közben egy nagyszerű sorozatot 
is magukénak tudhattak a piros-fehérek: 384 percen át érintetlen ma-
radt a hálójuk.

Pestszentlőrincen és Tökölön 
rendezték meg a budapesti és kelet-
magyarországi regionális diákolimpia 
döntőit. A gyerekek az iskolájuk he-
lye szerint indulnak ezen a versenyen. 
Az ESMTK versenyzői közül a buda-

pesti versenyen a B/2 korcsoport 47 
fős mezőnyében Somhegyi Réka 1. 
lett, Halasi Zsófia a 12., Kovács Bi-
anka a 15. helyen zárt. A B/3 korcso-
portban Graffy Rebeka az 1. helyen 
végzett, Rakamazi Petra a 2., Palkó 
Petra pedig a 10. lett. A kelet-ma-
gyarországi döntőben az A/4 korcso-
portban Huszák Anna a 3., míg a B/4 

korcsoportban Bodó Kitti a 2. helyet 
szerezte meg.

A C kategóriás Berczik Sára-em-
lékverseny Törökbálinton megrende-
zett országos döntőjében az erzsébeti 
lányok közül 18-an kaptak arany, 12-
en ezüst, 4-en pedig bronz  minősítést. 
A haladó kisgyermekeknél a legjobb 
Bakos Luca volt, a középhaladó ser-
dülőknél Komarek Anna, a hala-
dóknál Székely Boglárka, a haladó 
junioroknál Ferenczi Boglárka, míg a 
középhaladó felnőtteknél Adu Izabell 
győzött. A hat erzsébeti csapat kö-
zül a haladó kisgyermekek (Szigethy 
Emma, Bakos Luca, Székely Írisz, 
Sólya Laura), a középhaladó serdülők 
(Szekeres Mira, Barkó Bianka, Halasi 
Klementina, Lévay Kamilla, Komarek 
Anna), a haladó serdülők (Székely 
Boglárka, Fazekas Réka, Gombkö-
tő Ilona, Lévai Lili, Bodnár Lili) és a 
középhaladó felnőttek (Csiki Mariet-
ta Petra, Adu Izabell, Szántó Gréta) 
mindenkinél jobbak voltak.

A hazai remeklés után rangos 
nemzetközi versenyen álltak rajthoz 
az ESMTK ritmikus gimnasztikázói 
Pozsonyban, ahol 11 ország sportolói 
mutatták be tudásukat. A legjobb 
eredményt a B kategóriában induló 
Somhegyi Réka érte el, aki a 2004-
es születetésűek között aranyérmet 
nyert, ugyanitt Kovács Blanka a 11. 
helyen végzett. A 2005-ösöknél Hala-
si Zsófia ezüstérmet szerzett, a 2003-
asok mezőnyében Palkó Petra ötödik-
ként zárt. A 2002-esek között Graffy 
Rebeka a 6., Rakamazi Petra a 7. he-
lyen végzett. Az A kategóriás mezőny-

ben Huszák 
Anna az 5. he-
lyen fejezte be a 
versenyt.

A gyermek 
és serdülő Bu-
dapest-bajnok-
ságot a Láng 
Sportcsarnok-
ban rendezték 
meg. A serdülő 
B kategóriában 
a jó formában 
lévő Somhegyi 
Réka az össze-
tettben a 3., szabadgyakorlatban az 5., 
a labdával pedig a 2.helyen zárt. Halasi 
Zsófia az összetettben a 7., labdával a 
8., míg Kovács Bianka összetettben a 

22. helyen végzett. Teljesítményükkel 
mindhárman kivívták a jogot az őszi 
országos bajnokságon való indulásra.

MS

Érmek jelzik, merre járnak
Az elmúlt egy hónapban is nagy-
szerűen szerepeltek a különböző 
versenyeken az Erzsébeti SMTK 
ritmikus gimnasztikázói, bizo-
nyítva, hogy kiváló munka folyik 
a Zémann Erika vezette szakosz-
tályban.

Az Erzsébeti SMTK jégkorong-
szakosztálya két edzőtábort is 
szervez a nyáron a Zodony utcai 
sportkomplexumban.
A felnőtt amatőr hokisoknak 
szóló, augusztus 17. és 21. között 
sorra kerülő táborba 14 éves kor-
tól bárki jelentkezhet, hölgyek 
is. Minden nap 8-tól 17.30-ig 
tartanak a foglalkozások, két je-
ges edzés mellett száraz edzések, 
elméleti és taktikai felkészülések 
várják a táborozókat, akik rész-
letekbe menően megismerked-
hetnek a sportág szabályaival. A 
kapusok számára külön edzéseket 
is tartanak. A résztvevők reggel 

és ebédidőben közösen étkeznek 
majd. Jelentkezni Palotás István-
nál vagy Fülöp Csabánál lehet a 
20/978-2081-es telefonszámon. 
Egy héttel később, augusztus 24. és 
28. között az 5 és14 év közötti gye-
rekeket várják a Zodony utcába. 
A 8 és17 óra közötti tábornapo-
kon reggelit, ebédet és uzsonnát is 
kapnak a fiatalok. A programban 
jeges és szárazedzések, különböző 
játékok, uszodai foglalkozások sze-
repelnek. A táborra Kőrösi Gábor 
és Martonosi Zsolt edzőknél lehet 
jelentkezni az esmtkhoki@gmail.
com e-mail címen. 

MS

Nyári hokistáborok
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Május közepén rendezte 
meg az egyesület a hagyo-
mányos FEC-kupa dr. Török 
Zoltán-emlékversenyt. Kő 
Mercedes edzővel a futamok 
közben beszélgettünk.

– A szakosztályban közel 
ötvenen eveznek, többségük 
elindul a különböző verse-
nyeken, így a saját esemé-
nyünkön is – mondta. – A 
legfiatalabb tízéves, és van-
nak ötven feletti veteránok 
is, akik kitartóan edzenek és 
versenyeznek. Mivel Pester-
zsébeten „lakunk”, tagjaink 
közül sokan a XX. kerületből 
jönnek hozzánk sportolni.

A FEC-nél Saáry 
Lászlóné, Kő Mercedes, 
Danó Károly – ő egyúttal az 
utánpótlás-válogatott szö-
vetségi kapitánya – és Kiss 
László, a korábbi világbajnok 
Varga-Hirling páros edzője 
foglalkozik az evezősökkel. 
A legnagyobb tervei a 23 
esztendős Abyed Syhamnak 
vannak, az ifjú hölgy válo-
gatottbeli társával a köny-
nyűsúlyú kétpárban szeretne 
kijutni a világbajnokságra, 
ott pedig meg akarja szerezni 
a kvalifikációt a jövő évi riói 
olimpiára. Az U23-as váloga-
tott Fiala Balázs könnyűsúlyú 

négypárban készül a korosz-
tályos vb-ra, Danó Dániel és 
Barócs Bence szintén négy-
párban a május végi ifjúsági 
Eb-n próbálja meg kiharcolni 
a részvétel jogát a riói vb-re.

A Vízisport utcai telepen 
iskolaidőben minden nap 
délután 3-tól este 7-ig, szom-
baton 8 és 12 között, a nyári 
szünetben reggel 9-től este 
7-ig várják nemcsak a szak-
osztályban sportolókat, ha-
nem azokat is, akik hobbiból 
szeretnének evezni. Előzetes 
egyeztetés után bárkit szí-
vesen látnak, az érdeklődők 
kedvezményes áron bérelhet-
nek hajót. Az abszolút újon-
cok a szakemberektől tanul-
hatják meg a sportág alapjait.

– Az idén is lesz nyári sá-
tortáborunk, ezúttal június 
28-a és július 4-e között – 
magyarázta Kő Mercedes. 
– Naponta három edzésen 
csiszolhatják tudásukat a 
tapasztaltabbak és a kez-
dők egyaránt. Reméljük, 
lesznek olyan környékbeli 
gyerekek, akik a tábor után 
kedvet kapnak a rendszeres 
evezéshez. Jelentkezni a 06 
30 222-7899-es számon Kő 
Mercedesnél lehet.

M.S. 

Evezőstábor a 
Duna partján
A Soroksári-Duna partján számos csónakház található. 
Nem messze a Pesterzsébeti Jégcsarnoktól és a Pester-
zsébeti Uszodától van a Ferencvárosi Evezős Club „fel-
legvára”, amely fiataloknak és idősebbeknek egyaránt 
kínál sportolási lehetőségeket.

Nemcsak hogy arany-
érmet szerzet, ha-
nem  világcsúcsot 

is döntött a Pesterzsébeten 
élő Tóth Balázs az Olaszor-
szágban rendezett paraevezős 
ergométer világbajnokságon.

A Gavirateban tartott vi-
lágversenyen a Csepel Evezős 
Klub versenyzője hatalmas 

küzdelemben maga mögé 
utasított a tavalyi világbaj-
nok hong-kongi Tsoi Ka 
Minget és a hazaik verseny-
zőjét, Donato Francescot. 
A sportoló az 1000 méteres 
versenyszámban diadalmas-
kodott csütörtökön 3:13 per-
ces időeredménnyel. Az 500 

méteres megmérettetésben 
is sikerült dobogóra állnia, 
ebben a kategóriában bronz-
érmet szerzett. Tóth Balázs 
edzője Karácsonyi Zsolt.

(A versenyzővel és edző-
jével készült beszélgetésün-
ket következő lapszámunk-
ban olvashatják.)

Világcsúcs és arany

A Seinchin Karate SE.  
fiatal versenyzői a felvidéki 
baráti klub  meghívása  alap-
ján Hurbanovóban verse-
nyeztek. A két klub között 
már évek óta baráti kapcsolat 
van, rendszeresen látogatjuk 
egymás rendezvényeit. A 
verseny után a vendéglátóink 
megebédeltették a csapatun-
kat, aztán indultunk haza. 
A megmérettetés jó hangu-
latban, balesetmentesen és 
eredményesen lezajlott. 

Harsányi László

Felvidéki karate verseny

Eredményeink:
- lány csapat kata I. hely (Patkó Zsófia, Hajdú Virág, 
Sereghy Enikő)
- Juhász Noémi kata IV. hely és kumite II. hely
- Kruchió Nikolett kata II. hely
- Gulyás Zsolt kata II. hely és kumite I. hely
- Pletser Norbert  kata I. hely
- Juhász Zayakata IV. hely és kumite III. hely
- Siklódi Norbert kata II. hely és kumite  III. hely
- Pavelcze Flórián  kata I. hely
- Csehi György kata III.hely
- Elek Tamás kata II. hely
- Patkó Zsófia kata I. hely
- Hajdú Virág kata IV. hely és kumite I. hely
- Száray Rebeka kata II. hely és kumite II. hely
- Győrfi Zsombor kumite II. hely
- Balogh Sándor kumite II. hely
- Sereghy Enikő kumite I. hely
- Hanyecz Regina kumite III. hely
- Hegyi Armand kumite II. hely

Szeretettel vár-
juk edzéseink-
re, táborainkra 
mindazokat a 
gyerekeket és 

felnőtteket, akik 
a szabadidejüket 
hasznosan sze-

retnék eltölteni, 
versenyezni, 

edzeni, vagy csak 
önvédelmet sze-
retnének tanul-

ni! Információ az 
egyesületünkről: 
www.seinchin.hu
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Április 11-én a Vasas SC 
által rendezett Diák kötött-
fogású csapatbajnokságon 
léptek szőnyegre fiatal birkó-
zóink. A csapatbajnokságon 
18 egyesület versenyzői áll-
tak rajthoz.

A csoportmérkőzések 
során szakosztályunk a 
Püspökladányi NSE és a 
Soltvadkerti TE csapatával 
nézett farkasszemet, ahol 
előbbi csapatot 39:10-re, míg 
utóbbit könnyedén, 52:1-re 
győztük le. Az elődöntőkben 
először a szombathelyi Ha-
ladás VSE-t 39:10-re, majd 
a Diósgyőri BC-t 30:19-re 
gyűrték le birkózóink, így 4 
magabiztos győzelemmel ju-
tottak döntőbe, ahol az örök 
nagy rivális Dorogi NC várt 
ránk. A mindent eldöntő 
mérkőzésen hatalmas csatá-
ban 26:24-re alulmaradtunk 
a Dorogi NC-vel szemben, 
így szakosztályunk az ezüst-
érmet szerezte meg a diákok 
csapatbajnokságán.

Csapatunk tagjai: Má-
nyik Dávid (29 kg), Bakk 
Noel (32 kg), Takács Zsolt 
(32 kg), Katona Kristóf (35 
kg), Kovács Olivér (35 kg), 
Nagy Dániel (35 kg), Mé-
száros Róbert (38 kg), Nagy 
Roland (38 kg), Bucioaca 
André (42 kg), Kosovics 
Ádám (42 kg), Kovács Ben-
ce (42 kg), Kozma Bálint 
(42 kg), Szili Gergely (42 
kg), Nagy Márton (46 kg), 
Kekenj Norbert (54 kg), 
Ónodi Sándor (54 kg), Tar-
jányi Tamás (58 kg), Horchy 
Levente Hunor (63 kg). 

Április 12-én, szintén a 
Vasas Fáy utcai csarnoká-
ban rendezték meg a felnőtt 
birkózók rangsorversenyét. 
Szakosztályunkat kötöttfo-
gásban 6, szabadfogásban 
pedig 2 fő képviselte. A 
verseny délelőttjén a kötött-
fogásúak között Kéri Zoltán 
(80 kg) és Majoros Ármin 
Mózes (98 kg) személyében 
két versenyzőnk is döntő-
be jutott, ám közülük csak 
Zoli tudott diadalmaskodni, 
technikai tussal győzött. 

Mózes a második helyen 
fejezte be a küzdelmeket. 
Szakosztályunkból a dobogó 
harmadik fokára állhatott 
fel Fék Szabolcs (80 kg) és 
Mertse Ádám (98 kg), míg 
Juhász Bence a kötöttfogás-
ban (59 kg) ötödik helyen 
végzett. Starosciák Tamás 
kiesett a versenyből. A dél-
utáni programban kerültek 
megrendezésre a szabadfo-
gású mérkőzések, ahol Ju-
hász Bence a kötöttfogású 5. 
helyezése mellé, 57 kg-ban a 
dobogó harmadik fokára áll-

hatott a másik fogásnemben. 
Rögler Gábor helyezetlenül 
fejezte be a versenyt.

Április 17-18-án Doro-
gon került megrendezésre a 
III. és IV. korcsoportú kö-
töttfogású Diákolimpia. A 
két napon több mint 400 
birkózó mérlegelt. Pénteken 
a Diák I-es (III. korcsoport) 
mezőnyben 7 fővel képvisel-
tettük magunkat. 38 kg-ban 
Tösmagi Attila magabiztos 
tusgyőzelmekkel került a 
döntőbe, ahol tovább foly-

tatta nagyszerű 
birkózását, és 
megszerezte a 
d i á k o l i m p i a i 
címet. Molnár 
Botond (46 kg) 
szintén a dön-
tőig menetelt, 
de ott nem bírt 
diósgyőri ellen-
felével, és az 
előkelő máso-
dik helyezést 
érte el, csakúgy, 
mint Birtalan 

Bendegúz az 54 kg-osok 
között. Mohl Richárdnak 
(63 kg) köszönhetően egy 
bronzérmet is szereztünk a 
nap folyamán. Kozma Bá-
lint, Mészáros Róbert és Szili 
Gergely kiesett a versenyből. 

Szombaton 10 serdülő 
korcsoportú birkózónk kép-
viselte szakosztályunkat. 
Versenyzőink kifejezetten 
szépen birkóztak a nap folya-
mán, a kisebb súlyban indu-
ló birkózók is okoztak meg-
lepetéseket. Nagy Róbert 
(46 kg), Bak Gergely (63 

kg), Szőke Alex (76 kg) és 
Szilágyi Erik (100 kg) arany-
érmet nyertek, Fodor Ken-
de (69 kg) ezüstérmet, míg 
Varga Raul (46 kg), Kreisz 
Ádám (54 kg) és Losonczi 
Dávid (63 kg) bronzérmet 
szereztek. 

Április 19-én, Egerben 
rendezték meg az egye-
temi és főiskolai országos 
bajnokságot, ahol két ver-
senyzőnk összesen 4 érmet 
nyert. Szakosztályunkból 
Nagy Mihály és Rögler Gá-
bor mindkettő fogásnemben 

elindultak, Misi kötöttfogás 
85 kg-ban 3., majd ezt ja-
vítva szabadfogás 86 kg-ban 
1. helyezést ért el. Gabi kö-
töttfogás 98 kg-ban 1., sza-
badfogás 86 kg-ban pedig 2. 
helyezést szerzett. 

Április 25-én, Karcagon, 
72 egyesület 230 verseny-
zője mérlegelt a Diák II-es 
korosztály országos kötött-
fogású bajnokságán, ahol 11 
ESMTK-s birkózó vett részt. 
Az első fordulóból minden 
versenyzőnk továbbjutott, 
de később sajnos hibáztak, 
ezért néhányan búcsúztak 
a küzdelmektől. Takács 
Zsolt (32 kg), Kovács Oli-
vér (35 kg) és Nagy Márton 
(46 kg) a döntőig menetelt. 
Mindhárman taktikus, érett 
birkózással koronázták meg 

egész napos teljesítményü-
ket, és aranyérmesek let-
tek. Mányik Dávid (32 kg) 
és Nagy Roland (35 kg) a 
bronzérmet vehették át, míg 
Kovács Bence (42 kg) és 
Ónodi Sándor (54 kg) sze-
mélyében két ötödik helye-
zést is szereztünk. Bakk Noel 
(32 kg), Katona Kristóf (32 
kg) és Bucioaca André (38 
kg) idő előtt búcsúzott a 
versenyből. Birkózó szakosz-
tályunk a csapatok közötti 
versenyben a harmadik he-
lyet szerezte meg.

Ezen a versenyen Takács 
Zsolt megszerezte bírkózó 
szakosztályunk történeté-
nek 100. magyar bajnoki 
aranyérmét.

Április utolsó vasárnap-
ján a Miskolci Sportcsar-
nok adott otthont a felnőtt 
férfi szabadfogású országos 
bajnokságnak.  Szakosz-
tályunkat 5 fő képviselte, 
akik közül hárman magyar 
bajnoki bronzérmet nyertek, 
Juhász Bence az 57 kg-osok, 
Nagy Mihály a 74-kg-osok és 
Rögler Gábor a 86 kg-osok 
között. Nagy Péter (74 kg) 
révén szereztünk egy 5. he-
lyezést, míg Makula Ramón 
(65 kg) idő előtt búcsúzott a 
küzdelmekből. 

Az ESMTK 
Birkózó Szakosztály hírei
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KIADÓ
Kozmetikus és műkörmös helyiség 
kedvező áron kiadó. 
Cím: XX. kerület Mártírok útja 254. 
Tel.: 06-20-287-0011

Kiadó rendelőnek/egészségügyi 
szolgálatásnak ingatlan főútvonal 
mentén igényesen, teljesen felújított 
75 nm-es 3 nagy helyiségből  álló 
(+ konyha, fürdőszoba, külön WC,  
minden berendezése vadonatúj) la-
kás Budapest XXIII. kerület Sorok-
sáron a Grassalkovich úton kiváló 
közlekedési lehetőségek közelében 
(HÉV, busz) könnyű parkolással 
hosszútávra kiadó. 
Több praxisnak, egészségügyi szol-
gáltatásnak is kiválóan megfelel. 
Bérleti díja : 150.000.- Ft/hó + re-
zsiköltség. 
Érdeklődés: 06 30 222 8450

SZOLGÁLTATÁS
Mosógép-javítás a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. 
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz 
Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, 
hűtő. Üzletünk ben: mikró, taka-
rítógép, porszívó, más kisgépek 
szervízelése! 
Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 
1 év garancia! 

XX. Mártírok 218. 
Ny:H-P:8-17 Szo:9-12 
285-34-88 06-30-9-50-17-17 
www.megoldasszerviz.hu

Automata mosógép javítás garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. Tel.: 06/20-288-
5148

Villanyszerelés, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, ja-
vítása, cseréje. Tel.: 260-70-90, 
06-30-296-5590. Rácz Mihály 
raczmi0711@citromail.hu

Mindenféle asztalos munka, ajtó-
ablak-bútor javítás is. Hívásra ház-
hoz megyek. Tel: 284-92-13, 06/20-
957-9533

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-
86-80, 06/30-970-4870

Hűtőgép javítás garanciával hétvé-
gén is, nyugdíjasoknak kedvezmény, 
klímaszerelés karbantartás tel: 06-
20-467-7693

Festőmester vállal, szobafestést, má-
zolást, tapétázást, hosszú távú garan-
ciával. 
Tel.: 285-2882, 06-30-878-8977, 
06-80-625-647

Gyógypedikűr Pesterzsébet köz-
pontjában. Problémás körmök és 
bőrfelületek speciális kezelése! 
Cukorbetegek speciális kezelése.  
Hívjon bizalommal. Ár: 2.500 Ft.
XX. Topánka u. 2. 
ALEXA: 06/20-985-4047

FESTMÉNY

INGATLAN
Pesterzsébeten a Frangepán utcá-
ban 2 lakrészes családi ház eladó 263 
m2-es. Érdeklődni este. 
Ár: 8,9 mFt. Tel.: 06/20-318-4642
  
ELADÓ XX. ker. központjánál  38 
m2-es világos, száraz, gázfűtéses tég-
lalakás. Költözhető csendes. 
Ár.: 5,9 mFt. Tel.: 06/20-597-9611

PESTERZSÉBET kertvárosában 
100 m2-es kétgenerációs csalá-
di ház 150-es telekkel eladó. Ár.: 
27.,000.000 Tel.: 06-20-452-2945

Lakáscsere! Egyszobás panellaká-
som cserélném háromszobásra, vagy  
eladnám, illetve háromszobást ven-
nék. Tel.: 0630/487-0025.

OKTATÁS
DOBOKTATÁS 
Erzsébet központjának közelében, jól 
felszerelt stúdióban a Dobosmagazin 
szaktekintély munkatársánál. 
Tel.: 30/495-7470

EGYÉB
FÉLÁRON Olasz fehér zománco-
zott, mintha új lenne, ÜLŐ FÜR-
DŐKÁD ELADÓ. ÁR: 50 % -os 
Tel: : 0630/862-2077

BOROSTYÁN ékszert aranyáron 
vásárolunk 10.000-100.00 Ft-ig! A 
sárga golyós, akár 1000.-Ft./gramm. 
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása.
V. ker. Haris köz 1. 
Lucia Galéria Tel.: 780-5624, 
e-mail: Luciagaleria@gmail.com

VEGYES
LELKI-EGYENSÚLY STÚDIÓ  
ENERGIA A LÉLEKNEK! 
Túl elfoglalt, túl stresszes, túl fáradt? 
Megmutatjuk a vészkijáratot a hét-
köznapokból. 
Érd: +36-70-450-77-37

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

e-mail: 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Nemes Galéria: 
1024 Szilágyi 

Erzsébet fasor 3.

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-16.00, szerda: 10.00-15.00
Pénztár: Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőség-

ben kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656Cím:

Hirdetés szövege - Hirdető tölti ki!
10 szóig 1.500 Ft + ÁFA, 11-20 szóig szavanként 1.50 Ft + ÁFA • Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Aláírás:

Ár: Érdeklődni (cím, telefon, e-mail:)

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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