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Elűztük a telet

Korszerűsítések a Dél-pestiben
Pályázati támogatással megújult az 
Ady Endre utcai szakrendelő és a 
Weiss Manfréd Kórház, valamint há-
rom új röntgengépet is beszerzett az 
intézmény.

4. oldal

Új konyha a tűzoltóknak Igazi pesti dalok
Pesterzsébet és Soroksár Önkor-
mányzata támogatásából korszerűsí-
tették a XX.-XXIII. kerületi Tűzol-
tóparancsnokság konyháját és a hozzá 
tartozó raktárhelyiségeket.

Lövölde tér címmel ad koncertet feb-
ruár 28-án a Csiliben Kern András, 
akivel a zenéről, az éneklésről, a dal-
szövegről, no és persze filmpremierjé-
ről beszélgettünk.

5. oldal 11. oldal

Házi segítségnyújtás
Február 1-jétől változtak a házi se-
gítségnyújtás tevékenységi körei, 
valamint kerületünkben is módosul-
tak a térítési díj fizetésére vonatkozó 
szabályok.

7. oldal
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Pesterzsébet Önkormányzata 
és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja

tisztelettel meghívja Önt, családját  és barátait a hagyományos

VÁLLALKOZÓK BÁLJÁRA

2016. március 5-én, szombaton 20 órára a Csili Művelődési Központ 
színháztermébe (Bp. XX. Nagy Győry István u. 4-6.)

A bál fővédnökei:
Dr. Hiller István

Magyar Országgyűlés alelnöke
Szabados Ákos

Pesterzsébet polgármestere
Juhász Lajosné

Pesterzsébet alpolgármestere
Tarjányi János

BKIK Pesterzsébeti 
Tagcsoport elnöke

Belépőjegy kapható:
 az Ipartestület székházában:

Bp. XX. Baross u. 72.
Érdeklődni lehet telefonon: 

06 30 566 7939

A belépőjegy ára:  7.500,- Ft/fő, amely tartalmazza
a vacsorát és a műsort is.

Fellép: Holiday Star Gála Band, Rózsa Hajnalka bűvész

ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLATKÉRÉS 
SPORT KITÜNTETÉSEKRE

Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerületi lakosságát, 
tegyenek ajánlásokat „Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője” és 

„Az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja, 
hogy a kerületi sportélet kiválóságainak megbecsüléseként, 
teljesítményük, áldozatos munkájuk erkölcsi elismeréséül, 

a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit, edzőit
 és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse, és követendő 

például állítsa őket a felnövekvő nemzedékeknek.

A kitüntetésre érdemesekre javaslatokat tehet bármely természetes, 
vagy jogi személy, sportegyesület. A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, sportágát, sportban elért 
eredményeit, sportegyesületének nevét.

A jelölések határideje: 2016. március 1. 

A jelöléseket levélben a Polgármesteri Hivatal, 
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság, 

vagy e-mailben a protokoll@pesterzsebet.hu címre várjuk.

Szabados Ákos
polgármester
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Környezetvédelem

Az önkormányzathoz to-
vábbra is érkeznek bejelenté-
sek a kertes házas övezetek-
ből a szomszédjaikra panaszt 
tevőktől a zöldhulladék el-
égetése miatt. Fővárosi köz-
gyűlési rendelet értelmében 
2011. december 1-jétől tilos 
a kerti hulladék égetése Bu-
dapest egész területén. A le-
vegőtisztaság-védelmi ügyek 
2013. január 1-jétől a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz 
kerültek, így a bejelentése-
ket ott kell megtenni. Ezzel 
együtt az önkormányzat a 
hozzá érkezett panaszokat to-
vábbította.

Továbbra is a legna-
gyobb gondot az illegálisan 
kihelyezett hulladék jelenti 
a kerületben. 2015-ben az 
előző éveknél lényegesen 
több szemetet helyeztek ki a 
közterületekre; Pesterzsébet 
különböző pontjairól csak a 
második félévben 2590 köb-

méternyi hulladékot kellett 
elszállítania a Szociális Fog-
lalkoztatónak. A „klasszikus” 
hulladék mellett az utcákra, 
terekre kirakott zöldhulla-
dék mennyisége is nőtt, eb-
ből 2015-ben mintegy 1400 
köbméternyit szállítottak el 
a közhasznú foglalkoztatot-
tak. A kétfajta hulladék el-

szállítása összesen 26 millió 
forintjába került az önkor-
mányzatnak.

Ami szintén probléma, 
hogy nagyon nehézkes a ha-
tósági eljárás az illegálisan 
hulladékot lerakó személyek 
ellen. A rendvédelmi osztály 
munkatársai ezzel együtt ta-
valy 78 alkalommal kezde-
ményeztek szabálysértési/köz-
igazgatási eljárást, 35 esetben 
pedig helyszíni bírságot szab-
tak ki, összesen 570 ezer fo-
rint értékben. 

Sporttámogatás

A települési támogatások-
ról szóló rendelet értelmében 
az önkormányzat sporttá-
mogatást vezet be azon 1-8. 
osztályos gyermekek részére, 
akik Pesterzsébet közigaz-
gatási területén lakóhellyel 
rendelkeznek, és ezen a cí-
men életvitelszerűen élő álta-
lános iskolai tanulmányokat 
folytatnak, családjukban az 

egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 140%-
át, vagy a szülő vagy más tör-
vényes képviselő egyedül ne-
veli őket, és családjukban az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 

a 150%-át. A sporttámoga-
tás havi összege a tagdíj havi 
összege, de legfeljebb 5 ezer 
forint, melyet a kérelem be-
nyújtását követő hónap első 
napjától egy éven keresztül 
jár, és az elbírálás után köz-
vetlenül az egyesületnek utal 
át az önkormányzat.

Oltási támogatás

Az oltási támogatás az 
agyhártyagyulladás, a rota 
vírus, illetve a bárányhimlő 
elleni védőoltás költségeit 
fedezi azoknak a Pesterzsébet 
közigazgatási területén lakó-
hellyel rendelkező, és ezen 

a címen életvitelszerűen élő 
0-18 éves korú gyermekek-
nek, akiknek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220%-
át, vagy a szülő vagy más 
törvényes képviselő egyedül 
neveli, és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyug-
díj legkisebb összegének a 
250%-át. Az oltási támogatás 
a benyújtott kérelem és csa-
tolt igazolások alapján utólag 
kerül megállapításra, összege 
a megvásárolt oltóanyag iga-
zolt költsége.

Születési támogatás

Öt év után ismét igénybe 
veheti az egyszeri, 10 ezer 
forint összegű születési támo-
gatást a szülő anya; az örök-
befogadó szülő, ha a szülést 
követő 180 napon belül az 
örökbefogadást jogerősen 
engedélyezték; a gyám, ha a 
gyermek születését követően 
180 napon belül – jogerős ha-

tározat alapján – a gondozá-
sába került; illetve az apa, ha 
a gyermek édesanyja elhunyt, 
vagy a szülői felügyeleti jogot 
kizárólag az apa gyakorolja, 
abban az esetben, ha a gyer-
mek születésének időpont-
ját közvetlenül megelőzően 
Pesterzsébet közigazgatási 
területén legalább 1 éve lakó-
hellyel rendelkezik, és ezen a 
címen életvitelszerűen él.

Költségvetés

A 2016. évi költségveté-
si rendelet elfogadása előtt 
Szabados Ákos polgármester 
elmondta: – A  2015. évi 

gazdálkodás-
nak köszön-
hetően egy jó 
induló költ-
ségvetést si-
került letenni 
az asztalra, 
ezzel együtt 
ez nem azt 
jelenti, hogy 
hogy nincse-
nek hibái, 
hiányosságai. 
Mindesetre a 

folyamatos, átgondolt, terv-
szerű munka eredményeként 
viszonylag stalbil gazdálko-
dást folytattunk az elmúlt 
években, és voltak olyan kor-
mányzati intézkedések, ame-
lyek segítették Pesterzsébet 
gazdálkodását. A képviselők 
pártállástól függetlenül közös 
ügyüknek tartják a kerület 
előbbre jutását, amelynek 
alapja a kiegyensúlyozott gaz-
dálkodás. Nyilvánvaló, hogy 
minden költségvetés felelős-
sége a mindenkori többségé, 
ennek ellenére ebből a min-
denkori ellenzék – még ha 
szavazatával nem támogatta 
– is kivette a részét.

Pesterzsébet idén mintegy 
10 milliárd forintból gazdál-
kodhat. A fejlesztések közül 
kiemelendő a közbiztonság 
javítását szolgáló térfigyelő 
rendszer karbantartása és 
fejlesztése, amely – polgár-
mesteri utasításra – a költ-
ségvetés elfogadása után 
azonnal elkezdődik. Bővül a 
rendvédelmi osztály, beruhá-
zásokra pedig 120 millió fo-
rinttal több jut a tavalyinál. 
A fejlesztések közül nagyobb 
hangsúlyt idén a zöldterüle-
tek kapnak, de folytatódnak 
a korábbi években megkez-
dett intézményi – óvodai és 
iskolai – felújítások, korsze-
rűsítések is.

Kitüntető címek

Módosította 2015-ben 
hatályba lépett, a kitüntető 
címek adományozásáról szó-
ló rendeletét a képviselő-tes-
tület. Ennek értelmében az 
Év Sportolója címet évente 
egy, kiemelkedő sporttel-
jesítményt nyújtó sportoló 
kaphatja, az Év Edzője vagy 
az Év Sportvezetője cím szin-
tén évente egy személynek 
adományozható. Az elisme-
résekre a javaslatokat márci-
us 1-jéig lehet benyújtani.

A Pesterzsébet Gyermeke-
iért kitüntető címet a kerület 
nevelési, oktatási és egyéb 
intézményeiben kiemelkedő 
munkát végző személy kap-
hatja meg.

A Pesterzsébet Kiváló Pe-
dagógusa elismerésre évente 
egy alsós és egy felsős peda-
gógus jogosult, akik a kerü-
let nevelési intézményeiben 
dolgoznak, és akiket a KLIK 
XX. kerületi járási tankerüle-
ti igazgatója felterjeszt.

Sz. A.

Városházi napló
A Pesterzsébet újság legutóbbi megjelenése óta 3 testületi 
ülést tartottak a képviselők. Ezeken elfogadták többek között 
a Pesterzsébet környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámo-
lót, az önkormányzat 2016. évi költségvetését. Döntöttek 
sport-, születési, valamint oltási támogatások március 1-jei 
bevezetéséről, továbbá módosították a kitüntető címek ado-
mányozásáról szóló rendeletet. 

Idén is folytatódnak az intézményfelújítások
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Január 27-én adták át ünnepélyes ke-
retek között a felújított Ady Endre ut-
cai szakrendelőt. A 150 millió forintos 
beruházás az Európai Unió és Magyar-
ország Kormányának társfinanszírozá-
sával, a Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) támogatásával jött 
létre. 

A KEOP projekt során az épület 
4340 négyzetméternyi külső felülete 
újult meg, és 270 nyílászárót cserél-
tek ki. – A rendszeresen ide járók 
az elmúlt 3 évben folyamatos fejlő-
dést észlelhettek, amelyeket részben 
saját forrásból, részben Pesterzsébet 
Önkormányzata támogatásából fi-
nanszíroztunk. Emellett próbáltuk a 
munkafolyamatok szervezésével, át-
alakításával javítani az egészségügyi 
ellátás színvonalát – mondta köszön-
tőjében dr. Ralovich Zsolt főigazgató, 
aki kitért a jövőbeni feladatokra is, 

hiszen, mint hangsúlyozta, további 
jelentős beruházásokra van szükség 
ahhoz, hogy 21. századi ellátást tudja-
nak nyújtani a külsőleg megújult in-
tézményben. Ezek megvalósításához 
kérte a kormány és az önkormányzat 
további segítségét.

Dr. Nemcsok Dénes helyettes ál-
lamtitkár, aki szintén Pesterzsébeten 
él, így időről időre megfordul a szak-
rendelőben, arra emlékeztetett, hogy 
nem is olyan régen ez az épület nem 
nézett ki annyira jól, de a kinézeténél 
sokkal nagyobb problémát jelentettek 
az állapotából fakadó magas fenntartá-
si költségek. – Ezek a felújítási munkák 
az egészségügyi ellátáshoz közvetlenül 
semmit nem tesznek hozzá, közvetve 
azonban mégis, hiszen a fenntartá-
si költségeken megtakarítható pénzt 
lehet másra – például a betegellátás 
színvonalának és a dolgozók munka-
körülményeinek javítására – fordítani.

Szabados Ákos megköszönte a 
helyettes államtitkárnak és a főigaz-
gatónak, hogy hozzájárulnak az itt 
élők közérzetének javulásához. – A 

pesterzsébeti lakosok számára a leg-
fontosabb, hogy szeretnének egy biz-
tos lábakon álló, nagyjából minden 
igényt kielégítő egészségügyi háló-
zathoz tartozni. Ezt követi a közbiz-
tonság megerősíttetése, a harmadik 
helyen pedig az oktatási intézmények 
korszerűsítése áll. Ez utóbbi területen 
az elmúlt időszakban Nemcsok úrnak 
és csapatának köszönhetően sikerült 
jelentős előrelépést elérni, a Dél-pes-

ti kórház vezetése és dolgozói pedig 
erőn felül teljesítettek az elmúlt idő-
szakban, csakúgy, mint az egészség-
ügyi alapellátásban dolgozó orvosok, 

akik közül sokan már a nyugdíjkor-
határon túl próbálnak helytállni. Az 
ilyen felújítások talán hozzájárulnak 
ahhoz is, hogy a fiatal orvosgeneráció 
tagjai lássák, érdemes Pesterzsébeten 
dolgozni – mondta a polgármester, 
aki végezetül hozzátette: az önkor-
mányzat képviselő-testületének egy-
öntetű elkötelezettsége a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház további támogatása.

Sz. A.

Átadták a felújított 
szakrendelőt

Három új röntgengép

Megújult 
a Weiss Manfréd Kórház

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban si-
keres KEOP pályázat keretében 3 régi, 
részben analóg röntgenkészüléket 
váltottak ki új, teljesen digitális be-
rendezésre. Az új eszközök nemcsak 
kevesebb energiát fogyasztanak, ha-
nem gyorsabban, hatékonyabban és 
megbízhatóbban is dolgoznak elődeik-
nél. Az ünnepélyes projektzárót febru-
ár 3-án tartották az intézményben. 

Az új mammog-
ráfiás berendezés 
külön előnye, hogy 
tartozik hozzá egy 
speciális mintavéte-
li lehetőség, amely 
az olyan apró, korai 
emlőelváltozások 
célzott mintavételét 
teszi lehetővé, ame-
lyek ultrahangvizs-
gálattal nem ábrá-
zolhatók, így koráb-
ban mintavételük 
nehézségekbe ütkö-
zött.

Dr. Ralovich Zsolt, a kórház fő-
igazgatója köszöntő beszédében el-
mondta: a Dél-pesti kórház mintegy 
négyszázezer ember ellátásáért felelős, 
és ahhoz, hogy ezt a feladatát teljesí-
teni tudja, korszerű műszerekre van 
szükség. A most kiváltott röntgengép 
elődjével évente közel 57 ezer vizsgá-
latot végeztek, az átvilágítóban éven-
te 6 ezer vizsgálatot, a mammográfiás 
vizsgálóban pedig 27 ezret.             sz.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet telephelye, a csepeli 
Weiss Manfréd Kórház A és C épülete 
mintegy 150 millió forintból újult meg, 
amely az Európai Unió és Magyaror-
szág Kormányának társfinanszírozá-
sával, a Környezet és Energia Operatív 
Program támogatásával valósult meg. 
A létesítmény ünnepélyes átadóját 
február 10-én tartották.

A felújítás 265 nyílászárót és az 
épület általános hőszigetelését érin-
tette: az ajtók és ablakok cseréjén túl 
új hőszigetelő-réteggel vonták be az 

épületeket. A korszerűsítés a bete-
geknek kellemesebb, komfortosabb 
környezetet biztosít a gyógyulásához, 
és jelentősen csökkenti az épület ká-
rosanyag-kibocsátását, valamint fűté-
si költségét. 

A munkálatok során több mint 
2700 négyzetméternyi falfelületet újí-
tottak fel, melynek színét a gyárilag 
előre bekevert záró vakolatréteg adja.

A csepeli Weiss Manfréd Kórházat 
2003-ban csatolták a Dél-pesti Kór-
házhoz, azóta annak telephelyeként 
működve rehabilitációs, valamint kró-
nikus ellátást biztosít a betegek számá-

ra. A létesítmény-
ben évente 3 ezer 
fekvőbeteget ke-
zelnek 2 szakmá-
ban, 4 osztályon, 
összesen 160 kró-
nikus, valamint 
141 rehabilitációs 
ágyon. A kórház-
ban a járóbeteg-
szakellátás évente 
több mint 7 ezer 
páciens gyógyulá-
sát segíti elő.
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Színes diploma 
pedagógusoknak

Pesterzsébet Önkormányzata 2016-ban is megemlékezik a jubi-
láló pedagógusokról. A díszoklevelet azok a nyugdíjas 

pedagógusok igényelhetik, akik ebben az évben szerzik meg 
erre a jogosultságot. A kérelmeket március 1-jéig lehet 

benyújtani, a díszoklevelet a kerületi 
pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél: 50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére

Rubin oklevél: 70 éve végzettek részére
Gránit oklevél: 75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:

1. Önéletrajz, amely a személyes adatokon (név/születési név 
is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi 
szám, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adó-
azonosító jel, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím, 
telefonszám, egy közeli hozzátartozó neve és telefonszáma) túl 
tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztá-
sok felsorolása, kitüntetések, elismerések feltüntetése). 
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak 
másolata.
3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán eltöltött 
25-30 év munkaviszony). 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél, vagy annak 

másolata és a megelőző díszoklevél bemutatása.

A kérelmek benyújtása 2016. március 1-jéig, postai úton 
vagy személyesen történhet az alábbi címre: 

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Oktatási- Kulturális- Egészségügyi és Sportosztálya 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fél emelet 51.).

ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet Önkormányzata tá-
mogatásával újulhatott meg a pa-
rancsnokság konyhája és a hozzá 
tartozó két raktár. Minden helyiség új 

padló- és falburkolatot kapott, festet-
tek, kicserélték az ajtókat, az elektro-
mos hálózatot, a tárolókba pedig új, 
zárható kisszekrényeket építettek be. 
A soroksári önkormányzat hozzájáru-

lásából konyhatechnikai eszközöket, 
berendezéseket vásároltak. A meg-
újult konyhában három fagyasztós 
hűtőszekrény, profi tűzhely sütővel, 

elszívó, lapsü-
tő, két mik-
r o h u l l á m ú 
sütő, edények 
és serpenyők 
kaptak helyet. 
A korszerű-
sítésnek kö-
s z ö n h e tő e n 
a szolgálatot 
teljesítő tűz-
oltók mostan-
tól kulturált 
körülmények 
között tudnak 

főzni, illetve ételüket előkészíteni.
– Apró lépésekkel haladunk ebben 

a létesítményben előre, és csak azt 
sajnáljuk, hogy nem tudjuk egyszer-
re megoldani az épület kifogástalan 

állapotba kerülését – fogalmazott az 
átadón Szabados Ákos.

Mind Pesterzsébet polgármes-
tere, mind a soroksári önkormány-
zatot képviselő Weinmann An-
tal alpolgármester a tűzoltóság 
további támogatásáról biztosította a 
tűzoltóparancsnokságot.

Varga Ferenc tűzoltó dandártábor-
nok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója megköszönte 
a két önkormányzatnak azt a gon-
doskodást, amelynek köszönhetően 
folyamatosan javulnak a tűzoltók el-
helyezési körülményei. Cserébe azt az 
ígéretet tette, a lánglovagok továbbra 
is maximális elhivatottsággal dolgoz-
nak azon, hogy a két kerület lakói biz-
tonságban élhessék mindennapjaikat.

Sz. A.

Korszerű konyha a tűzoltólaktanyában
Február 10-én adták át ünnepélyesen a XX.-XXIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság 
megújult konyháját, amelyet  Pesterzsébet és Soroksár Önkormányzata támo-
gatásából korszerűsítettek. A két helyhatóság mintegy 2,5–2,5 millió forinttal 
segítette a beruházás megvalósulását.
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Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második 
hétfője 17 óra; Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Gyulai István Ált. Isk.(1205 Mártírok útja 205.) – Könyvtár 
Minden hónap harmadik kedd 17 óra.

Fekete László / 04. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) 
Minden hónap első kedd 17 óra.

Gémesi Emese / Listás / JOBBIK
Képviselői Iroda (1204 Igló u. 6. II/1.)
Minden csütörtök 17-19 óra között.

Juhász Lajosné / 06. EVK / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 284-6708-as 
telefonszámon.

Kaiser György / Listás / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 210-3952-es 
telefonszámon.

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos egyeztetés 
alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra között a 06-1-211-
3307-es telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 283-0939-es 
telefonszámon.

Mach Péter / 02. EVK / PM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp. Ady E. u. 84/A) 
Minden hónap utolsó kedd 17-18 óra között.

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/A) 
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

Márkus Jánosné / 05. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1201 Kossuth L. u. 37/A) Minden hónap első 
szerda 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel a 06 20 341-
1138-as telefonszámon.

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Pacsirta u. 157/b)Minden 
hónap első szerda 18-19 óra között, vagy időpont egyeztetéssel 
a 06-30-505-1843-as telefonszámon.

Nemes László / 07. EVK / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06-20-972-9789-es 
telefonszámon.

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefonszámon Közleke-
dési ügyekben)

Rostagni Attila / Lista / FIDESZ
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/A) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06 20 403-3025-ös telefonszámon.

Somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
1203  Budapest., Pázsitos st. 2. (bejárat a ház oldalánál). 
Minden hónap első péntekén 14 óra

Völgyesi Krisztián / Lista / LMP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órákban) a 
06 70 941 3377-es telefonszámon

Képviselői fogadóórák Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő fogadóórája március 
3-án, csütörtökön 17 órától 
lesz az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képviselői 
Irodájában (XX. kerület, Ady 
Endre u. 84/A).

Köszönet a mentősöknek
2015. december 25-én éjjel ½2-kor a férjem rosszul lett. Elég 
tájékozott vagyok, gyorsan felmértem, ez szívinfarktus, hívtam 
a mentőket. 8 perc alatt a helyszínen voltak, egyszerre 2 kocsi-
val. A négy fiatal orvos, illetve mentős végtelen nyugalommal, 
ugyanakkor körültekintően járt el, majd beszállították a Dél-
pesti kórházba a férjemet, aki ma a balatonfüredi szívkórház 
lakója, hála a gyors segítségnek!
Nagyon köszönöm az ismeretlen orvosoknak és mentősöknek a 
segítséget, és kívánom, soha ne kelljen ezt átélniük saját család-
jukban! További erőt, egészséget és ugyanilyen lelkiismeretes-
séget kívánok nekik!

Tisztelettel: Sz. Tiborné, Bácska utca

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

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Költözik az ügyelet
Tájékoztatjuk a kerület lakossá-
gát, hogy 2016. március 1-jétől 
a felnőtt háziorvosi ügyelet a 
1201 Budapest, Török Flóris u. 
219/A szám alatt vehető igény-
be. 
Az új telefonszámról a későbbi-
ekben tájékoztatjuk Önöket.
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Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Humán Szol-
gáltatások Intézménye – a 
szociális törvény alapján – a 
XX. kerületben élők számá-
ra biztosítja a házi segítség-
nyújtás szolgáltatást. Ezt 
leginkább idősek – 65 év fe-
lettiek –, vagy egészségügyi 
állapotuknál fogva rászoru-
ló felnőttek kérhetik, akik 
nem tudnak teljes mérték-
ben gondoskodni magukról, 
vagy a hozzátartozójuknak 
segítségre van szüksége az 
ellátásukhoz.

Az új szabályozásban 
megkülönböztetésre kerül-
nek szociális segítés és sze-
mélyi gondozás keretén belül 
végzett feladatok. Szociális 
segítés körébe tartozik pél-
dául a bevásárlás, mosoga-
tás, kísérés, vasalás, mosás. 
Személyi gondozás alatt vé-
gezhető például a mosdatás, 
öltöztetés, ügyintézés, men-
tális támogatás, étkeztetés, 

gyógyszerkiváltás, helyzet-
változtatásban való segítés, 
vérnyomásmérés.

A két tevékenységnek el-
térő a térítési díja, amely jö-
vedelem alapján sávosan ke-
rül meghatározásra. Egyúttal 
megváltozik az a megkülön-
böztetés, ami eddig a lakáson 
kívül végzett tevékenységek 
esetén térítésmentességét 
biztosított, másrészt az ellá-
tott lakásában végzett szo-
ciális segítés körébe tartozó 
tevékenységek alacsonyabb 

összegben kerülnek majd ki-
számlázásra. 

A házi segítségnyújtást 
mindenki a maga szükség-
leteinek megfelelően veheti 
igénybe heti egy, két, vagy 
akár mind az öt munkana-
pon. A szükséges feladat el-
látásának napi idejét elsőd-
legesen az érintett személy 
állapota határozza meg. Az 
ellátás igénybevétele előtt 
egy értékelő lap alapján kell 
megállapítani az érintett 
személy állapotát, amelyet a 
szolgáltatást nyújtó Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője 
és a beteg orvosa együttesen 
végez. Ezen értékelő lap ha-

tározza meg az 
ellátásra (szociá-
lis segítésre vagy 
személyi gondo-
zásra) való jogo-
sultságot. 

Az ellátás-
ra való igényt 
továbbra is az 
alábbi, területileg 
illetékes Szociális 
Szolgáltató Köz-
pontokban lehet bejelenteni:
Lajtha utcai Szociális Szol-
gáltató Központ
Központvezető: Baloghné 
Lengyel Anikó
1203 Budapest, Lajtha László 
u. 5-7.

Tel: 284-3440, 06 20 599 
8601
E-mail: vezetogondozo@
hszi20.hu
Ki forduljon ide?
Azok, akik a Határ út 1-74., 
Mártírok u. 2-66., Kossuth L. 
u. 1-159., Helsinki u. 1-31., 
valamint Gubacsi lakótelep 
által határolt területen laknak.
Nagy Győry utcai Szociális 
Szolgáltató Központ
Központvezető: Kovács Nóra
1201 Budapest, Nagy Győry 
I. u. 29-31/a.
Tel: 283-2445, 06 20 599 
8602
E-mail: kozpontvezeto.
nagygyory@hszi20.hu
Ki forduljon ide?
Azok, akik a Kossuth Lajos 
u. 2-86., Helsinki u. 32-66., 
Tinódi u. 1-31., Pöltenberg 
u. 1-27., Török Flóris u. 163-
209., Kurucz u. 1-től végig, 
Vécsey u. 91-113.,Wesselé-
nyi u. 159-től végig, Lázár u. 
2-92., Jókai Mór u. 68-106. 
által határolt területen laknak.

Marót utcai Szociális 
Szolgáltató Központ
Központvezető: Híres Angéla
1202 Budapest, Marót u. 10.
Tel: 285-1085, 06 20 599 
8603
E-mail: kozpontvezeto.

marot@hszi20.hu
Ki forduljon ide?
Azok, akik a Határ út 75-től 
végig, Nagykőrösi út 1-128., 
Mártírok u. 1-től végig, Kos-
suth L. u. 88-tól végig, Jó-
kai Mór u. 71-105., Lázár u. 
1-165. által határolt terüle-
ten laknak.
Vágóhíd utcai Szociális 
Szolgáltató Központ
Központvezető: Földényi 
Zsuzsanna
1201 Budapest, Vágóhíd u. 
26.
Tel: 283-0041, 06 20 599 
8604
E-mail: kozpontvezeto.
vagohid@hszi20.hu
Ki forduljon ide?
Azok, akik a Helsinki út 
67-105., Tinódi u. 2-64., 
Pöltenberg u. 2-30., Török 
Flóris u. 128-200., Kurucz 
u. 2-től végig, Vécsey u. 76-
94.-ig, Wesselényi u. 160-tól 
végig, Lázár u. 94-150., Al-
sóhatár út, Szabad köz által 
határolt területen laknak.

ÖNKORMÁNYZAT

Változások a házi segítségnyújtásban 
Megváltoztak a házi segítségnyújtás tevékenységi körei, illet-
ve 2016. február 1-jétől a kerületben is módosultak a térítési 
díj fizetésére vonatkozó szabályok. 

Jövedelem 
összege:

30 580 Ft
és alatta

30 581 Ft-tól 
45 870 Ft-ig

45 871 Ft-tól
57 000 Ft-ig

57 001 Ft-tól
71 250 Ft-ig

71 251 Ft-tól
99 750 Ft-ig

99 751 Ft-
felett

személyi 
gondozás díja 

(Ft/óra)
50 Ft 150 Ft 200 Ft 230 Ft 260 Ft 320 Ft

szociális 
segítés díja 

(Ft/óra)
30 Ft 90 Ft 120 Ft 138 Ft 156 Ft 192 Ft

A házi segítségnyújtás térítési díjfizetési kategóriák a 12/2008-as önkormányzati helyi rendelet alapján
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Terike néni a Mészáros 
család utolsó, 11. gyerme-
keként látta meg a napvi-
lágot 1916. január 31-én 
Kispesten, a Mikes Kele-
men utca 16. szám alatt. A 
Wekerle-telepi kertes csalá-
di házat édesapja kapta mint 
nagycsaládos vasúti dolgozó 
Wekerle Sándor miniszter-
sége idején.

Élete nagy részét Buda-
pesten töltötte, Kispestről 
Ferencvárosba, Csepelre, 
majd Pesterzsébetre köl-
tözött. Háromszor ment 

férjhez, először 1940-ben, 
azután 1948-ban, végül 
1978-ban. Első férjétől egy 
leánya, a másodiktól pedig 
egy fiúgyermeke született.

Élete során több munka-
helye volt, dolgozott többek 
között villamoskalauzként, 
de volt háztartási alkalma-
zott egy családnál, csokolá-
dégyári munkás, betanított 
tekercselő, illetve fúrós a 
Ganz Műszerműveknél, ahol 
a „Kiváló dolgozó” kitün-
tetést is kiérdemelte. 1970-
ben nyugdíjazták, de nyugdíj 

mellett még 3 évig dolgozott 
a „Ganzban”. A Zöld-, majd 
Vöröskeresztben hosszú éve-
ken át véradó volt. 

Terike néni egész életében 
vidám és társaságkedvelő em-
ber volt. Idén májusban lesz 
7 éve, hogy beköltözött az 
idősek otthonába. Első láto-
gatóinak egyike régi postása 
volt a csepeli Csillagtelep-
ről, aki anélkül, hogy levelet 
vagy nyugdíjat hozott volna, 
szeretetből kereste fel az idős 
hölgyet, együtt kávéztak, vi-
dáman társalogtak.

Az idősotthoni életbe ha-
mar sikerült beilleszkednie, 
szoba- és lakótársaival jó a 
kapcsolata. A közösségi ren-
dezvényeken mindig részt 
vesz. Szeret másokkal beszél-
getni, sokszor ő a társaság 
középpontja. 

A dalkörnek is aktív tag-
ja, nagyon szeret énekelni. 
Szívesen hallgat zenét, a 
televízióból informálódik a 
világ eseményeiről. Szűkebb 
környezetét magas kora el-
lenére figyelemre- méltóan 
rendben tartja.

Egész életében mélyen 
hívő emberként élt, amely 
átsegítette élete nehézségein, 
komoly betegségein. Népes 
családja szeretettel veszi őt 
körül. Két gyermekén kívül 
három unokája és négy déd-
unokája van.

Szeretettel gratulálunk 
100. születésnapja alkalmá-
ból, szívből kívánunk sok 
erőt, egészséget, boldogságot!

Január 31-én a Klapka téri 
református gyülekezet lel-
kipásztora, Veress Gábor és 
presbitériuma szeretetven-
dégséggel egybekötött jóté-
konysági rendezvényre hívta 
a híveket és az érdeklődő 
testvéreket, akiket dr. Csák 
Zsolt, a gyülekezet főgondno-
ka köszöntött.

Az est témaköre a hála, a 
reménység és a „nagy hábo-
rúra” való emlékezés volt. Az 
áhítatot követően (alapigéje 
Rom 9,16. „..nem azé, aki 
akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené.”) 
a vetítés látványos anyaga 
végigvezette a templomépí-
tés történetét az 1937-es első 
kapavágástól a korszerűsített, 
adaptált tervekig, melyeket 
Nagy Béla építészmérnök ké-
szített.

A bizonyságtétellel egy-
bekötött zenés élménybeszá-
molón a televíziós „Csillag 
születik” vetélkedő 2012-es 
nyertese, Mészáros János 
Elek szolgált a gyülekezet 
közösségében. A Simándy 
József-díjas és Szenes Iván 
Művészeti Díjas magánéne-
kes presbiterként látogatott 
el gyülekezetünkbe.

A szívhez szóló, magas mű-
vészi színvonalú és rendkívül 
közvetlen, hitvalló hangvéte-
lű zenés bizonyságtétel nagy 
hatással volt a mintegy 200 
fős hallgatóságra, amely tel-

jesen megtöltötte az altemp-
lomot. A felemelő hangulat-
ban humor, magyarságtudat 
és családszeretet találkozott 
egymással.

Az este másik fellépője a 
gyülekezet presbitere, Veress 
Előd színművész volt, aki sza-
valatával gazdagította a ren-
dezvényt.

A megható és élmények-
kel teli szolgálatok után a 
gyülekezet női köre által gon-
dosan elkészített szeretetven-
dégség várta a vendégeket.

A jótékonysági rendezvény 
célja a Klapka téri reformá-
tus templom továbbépítése, 
amely a II. világháború mi-
att félbemaradt, és amelynek 
megépülésével Budapesten is 
lesz hagyományőrző és kor-
szerű Szeghalmy-templom. A 
napokban ehhez meg is kap-
tuk az építési engedélyt.

Rendezvénysorozatunk 
első alkalma nagy ajándék 
volt Istentől!

Legyen hála Urunknak az 
est megvalósulásáért, és kö-
szönet testvéreinknek a sok 
segítségért (újság- és rádióhir-
detések, plakátok, meghívók, 
asztalterítések, fényképezés 
stb.), és nem utolsósorban a 
szép téglajegy-adományért. A 
vetítőanyag megtekinthető 
a https://www.youtube.com/
watch?v=AFfydWi75u0 ol-
dalon.

Szalontainé Tóth Ildikó
presbiter

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

A „Élni akarunk” Alapítvány a fogyatékos gyerekekért és a Benedek Elek 
EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Jótékonysági bált  rendez 

2016. február 27-én, szombaton 18 órától (18:00-19:00-vendégfogadás)
a Csili Művelődési Központ színháztermében 

a sérült, hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók életminőségének javítása érdekében.

Minden kedves vendégünket, támogatónkat szeretettel várjuk színes műsorral, 
vacsorával, sztárvendéggel, jó zenével és tánccal. 

A műsort a Fővárosi Operettszínház művészei adják.

Részvételi jegyek 4.000 Ft árban igényelhetőek személyesen az iskolában 
(1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.), 

vagy a 06 30 367-7573 és a 283-0377 – es telefonszámon Huszti Juditnál.

Isten éltesse, Terike néni! Jótékonysági 
rendezvényJanuár 31-én ünnepelte századik születésnapját Czinege Ödön-

né. Terike nénit jelenlegi lakhelyén, a Virág Benedek utcai Idő-
sek Otthonában Pesterzsébet Önkormányzata nevében Nemes 
László alpolgármester köszöntötte.
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A meghirdetett esti hat 
órás kezdésre számosan össze-
gyűltek a Gaál Imre Galéria 
elé, hogy együtt induljanak 
a télűző farsangi menettel a 
Kosutiban, elégetni a zord év-

szakot jelképező kiszebábot. 
Zömében utcai ruhában, ám 
többen jelmezben topogtak a 
hűvös időben. Akadt köztük 
szakasznyi női katona, sőt 
gólyafi, emberes kéménnyel, 

rajta az elmaradhatatlan fé-
szekkel. A várakozás alatt 
ki-ki cédulára firkanthatta, 
miféle gondjától, bajától kí-
ván megszabadulni a téllel 
együtt. E cetliket azután fel-
tűzték a kiszebábra, égjenek 
el vele együtt. Mások a Csili 
meghirdette jelmezversenyre 
jelentkeztek.

És jött a menet. A Város-
háza felől dob- 
és furulyaszó 
hangzott. Kis-
vártatva felbuk-
kant a sötétből 
Géza és Margit, 
a két óriásbáb. 
Előttük, Cibere 
vajda vezeté-
sével, a zené-
szek. A vajda 
f e n n h a n g o n 
invitált min-
denkit 2015-ös 
rossznyavalyái-
nak elégetésére, 
együtt a medi-
terrán tél kisze-
bábjával. Aztán 

nekilódult a bőségesen fel-
szaporodott farsangfarki so-
kadalom. De csak azért, hogy 
kisvártatva megálljon, és ré-
szese lehessen Géza és Margit 
esküvőjének. A Városháza 

előtt lobogó tűz fényénél 
kötélhúzással dönthettek a 
jelmezes ifjak, vajon legyen-e 
idén egész évben farsang, hur-
ka, kolbász, szalonna, avagy, 
mint oly régóta mindig, kez-
dődjék a negyvennapos böjt a 
húsvéti feltámadásig. A vias-
kodás igazságot szolgáltatott: 
nem marad el a böjt 2016-ban 
sem.

Elérkezett végre a várva 
várt pillanat, máglyára ve-
tették a kiszebábot. A tűz 
még égett, amikor a farsan-
golók átvonultak a Csili ud-
varába, ahol zsíros kenyér, 

forralt bor és forró tea várt 
minden átfagyott mulatozót, 
és sort kerítettek a jelmez-
verseny eredményhirdetésé-
re. Az egyéni győztes Farkas 
Bence, a kéményen fészkelő 
gólyafiú lett, csapatban pe-
dig a Gitárpontosok vitték a 
pálmát, akik busó maskará-
ba bújtak.

Ditzendy

Felkaptatva a lépcsőn, a 
könyvtár előterében élő könyv 
és az őt kikölcsönző olvasó be-
szélgetett meghitten. Diószegi 
László, azaz Dió atya, mint 
könyv, mi másról, mint hitről. 
A Mesekuckóba húzódott Pe-
reszlényi Erika az évszázadok-
kal ezelőtti viseletről diskurált 
olvasójával, míg a szabadpol-
cok takarásában Kate-et, a 
légtornászt faggatta két fiatal.

Az olvasóteremben, köny-
vek és folyóiratok közt friss 
pogácsa illatozott, terebélyes 
szakajtóban. Az ásványvizes 
és üdítős asztal körül számosan 
csevegtek régi ismerősökként.

– Bár nem kölcsönözték 
ki egymást, de legalább egy 

órája beszélgetnek, holott 
szinte senki nem is ismert 
senkit – világosított fel Kele-
menné Farkas Zsuzsa könyv-
tárvezető. – A „könyv” elég 
volt, legközelebb több olva-
sót szervezünk – értékelte a 
vége felé tartó Élő Könyvtár 
rendezvényt.

Dr. Bencze Györgynét, aki 
utazásainak élményeit osztot-
ta meg olvasóival, faggattam, 
hogy zajlottak a beszélgetések?

– Beszélgetés közben el-
kerülhetetlenül jött a for-
dulat, amikor a kölcsönző 
is bekapcsolódott, és a saját 
élményeiről kezdett beszélni, 
nem csak hallgatta a könyvet 
– magyarázta.

– Ezelőtt 
volt már valaha 
könyv? – kérdez-
tem.

– Soha. Most 
sem tudtam, hogy 
vászonkötésű le-
szek-e, vagy ke-
ménytáblás.

– Milyen él-
mény volt?

– Senki nem tett belém 
szamárfület – folytatta köny-
nyed modorában. – Azt fi-
gyeltem, hogy az általam el-
mondottak mit ébresztettek 
a kölcsönzőben. Sőt én 
magam is kérdeztem tőlük – 
árulta el Bencze Györgyné, 
aki azt is bevallotta, kiderült, 
megannyi közös vonást fe-
deztek fel egymásban egyik 
olvasójával, úgyhogy beszél-
getésük végeztével telefon-
számot cseréltek.

Dr. Bencze Györgyné fér-
je, amíg feleségét kikölcsö-
nözték, az olvasók táborát 
gyarapította. Az atomfizikus 
választása egy spirituális taní-
tóra esett. Steinmüller Csilla 
katalógus céduláján ezt ol-
vashattuk: „Többször voltam 
Indiában elvonuláson, ma 
járom és tanítom a spirituális 
utat, meditációs elvonulá-
sokat vezetek, önismeretre 
és önfejlesztésre biztatom az 
embereket.”

Vajon miben maradhattak 
a beszélgetés végén atomfizi-
kus és spirituális tanító?

– Meggyőztük egymást 
– tréfálkozott dr. Bencze 
György, majd komolyra fordí-
totta a szót: – Nem volt cé-
lunk egymást meggyőzni. Ki 
így, ki úgy látja, magyarázza a 
világot. Semmi nem kötelező, 
semmi nem erőszak.

Az első Élő Könyvtár si-
kere láttán biztosra vehetjük, 
hogy lesz folytatás.          DIA

KULTÚRA

Sikeres télűzés a Kosutiban

Egymásra találtak 
élő könyvek és olvasók

A Bab Társulat vezetésével február 5-án kiűzték a telet a far-
sangolók Pesterzsébetről. A hagyományőrző népi mulatságon 
mindenkinek lehetősége nyílt, hogy elégesse a tavalyi eszten-
dő rossznyavalyáit. 

A Kultúrházak éjjel-nappal idei programjának újdonsága a Csili 
Könyvtár Élő Könyvtár eseménye volt. Az Élő Könyvtár azért élő, 
mivel könyvek helyett valódi embereket kölcsönözhettek ki az 
olvasók.
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Március 6-áig látogatható Szinte Já-
nos, az évtizedekig Párizsban élt fes-
tő- és szobrászművész alkotásaiból 
január végén nyílt kiállítás a Gaál Imre 
Galériában.

A kiállítás kizárólag az alkotó 
1997 előtti műveiből válogat. Vajon 
miért? – merül fel a kérdés. Szinte 
János magyarázata meglepő: abban 
az esztendőben szívrohamot kapott, 
és meghalt. Erre a szimbolikus halálra 
emlékszik a tárlat.

Nagy Edit fuvolaművész megkapó 
játéka után Csáji Attila festőművész 
megnyitója következett.

– Egészen sajátos dologról sze-
retnék beszélni, arról a viszonyról, 
amelyik a Szinte családhoz kötött, és 
arról az időről, ami Szinte Jánost arra 
késztette, hogy elhagyja az országot 
– mondta a művész, majd kifejtette: 
az alkotó itt született, ebben az össze-
zsugorított hazában, művésszé válása 
azonban máshol történt, Párizsban. 

Vakmerő tinédzserként vágott neki 
az ismeretlennek, és élete delén túl-
jutva tért haza.

– János édesapjával, Szinte Gábor 
festőművésszel évtizedeken keresztül 
jó kapcsolatban voltam. A hatvanas 
években, amikor megismerkedtünk, 
a haladó szellemiségű festészet a föld 
alá szorult – emlékezett Csáji Attila.

Szinte Gábor Olaszországban ta-
nult. Mivel tovább maradt Nyugaton 
az engedélyezett időnél, kizárták a 
Művészeti Alapból. Fiának, Jánosnak 
párizsi mestere, az olasz Leonardo 
Cremonini, a második világháborút 
megelőző módon oktatott. Ennek 
megfelelően nem saját stílusát kíván-
ta átadni, hanem realista szemlélet-

módot várt el növendékeitől. E realiz-
mus érhető tetten a kiállított munkák 
jelentős részén.

Mint Csáji Attila fogalmazott: 
dús festőiségű képek között állunk, 
amelyek talaja a realitás. Ez a világ 
elsősorban színeiben felszabadult és 
bővérű.

A csendéletek, portrék, életképek 
mellett két önarckép is helyet kapott 
a falakon. Noha a festőművész nem 
kedveli a műfajt, édesanyja kérésére 
lefestette magát, haldokló nagyma-
mája számára. Az első azonban nem 
nyerte el az idős hölgy tetszését, így 
Szinte János készített egy újabbat, 
azonban már elkésett vele, a nagyma-
ma elhunyt.

A szobrok közt ott sorakozik Lenin 
kék színű halotti maszkja és a kiállí-
tó művész első magyarországi köztéri 
szobrának makettje, a biatorbágyi 
Hantai Simon emlékműé.

A festő- és szobrászművész alkotá-
saiból többek között Tokióban, New 
Yorkban, Antwerpenben és Párizsban 
szerveztek már kiállítást.

DIA

Dr. Borsos Mária ikonfestő ismer-
tette meg a művészet titkaival, fogá-
saival az érdeklődőket a tanfolyam 
indulásakor, 2006-ban. Az ikonfestés 
szigorú, évszázadok óta változatlan 
szabályokat követ. Igaz, a különbö-

ző mesterek iránymutatásai alapján 
némiképp átalakult a mesterség, 
azonban az egyházi formától nem tér-
hetnek el a festők. Az ikonok témái 
régtől fogva állandók: Jézus Krisztus, 
Isten anyja, szent próféták, apostolok, 

vértanúk, valamint az ő éle-
tük egy-egy jelenete, továbbá 
a Biblia, amelynek lelki tar-
talmát jeleníti meg az ikon-
festő. Tíz éve a hagyományos 
tojástemperás technikával 
ismerkedhettek, később az 
olaj- és akrilfesték is megje-
lent.

2008-ban Fekete Emese 
művészeti vezető szorgalma-
zására alakult az Ikonfestő 
klub, azért, mert a tanfolyam 
résztvevői szerették volna, 
hogy tudásuk ne merüljön 
feledésbe. Tagjai mára mind-
annyian nyugdíjasok, így 
bőven jut idejük arra, hogy 
hódoljanak nemes szenve-

délyüknek. Havi rendszerességgel 
találkoznak, bemutatják egymásnak 
addig készült képeiket, megosztják 
tapasztalataikat, ezáltal biztosítva 
közös fejlődésüket. Emellett lehető-
ségük van új anyagok, új eljárások 
kipróbálására.

Jelenleg hét ikonfestő osztja 
meg tapasztalatait egymással: Ba-
jusz Pálné, Borsos Mária, Harasztiné 
Polló Edit, Nagy Katalin, Bősze An-
tal, Goricsnigg Emil és természete-
sen Tóthné Nagymarosi Mária, aki 
fontosnak érezte külön kiemelni két 
férfitagjukat, mert, mint mondta: kü-
lönösen szép alkotásokat készítenek 
mindannyiuk meglepetésére.

A klubtagok több ízben állítottak 
ki, hol a Csiliben működő kreatív klu-
bokkal közösen, hol pedig önállóan. 
A Csili Művelődési Központban im-
máron hagyománnyá vált a Karácso-
nyi Ikonkiállítás. Ezek mellett számos 
budapesti helyszínen bemutathatták 
tudásukat, például két ízben a so-
roksári Táncsics Mihály Művelődési 
Házban. Nagymarosi Mária szerepelt 
az országos Betlehemi Jászol Kiállítá-
son is, a Vajdahunyad várban.

DIA

Újjászületés a párizsi halál után

Többszáz éves 
hagyományok szellemében
Évtizede már, hogy ikonfestő tanfolyam indult a Csiliben. Rá két esztendőre 
megalakult az Ikonfestők klubja. A klubtagok számos alkalommal mutatták be 
alkotásaikat a kerületben és Soroksáron. Tóthné Nagymarosi Mária idézte fel az 
eltelt tíz év fontos eseményeit.

Zeneiskolai 
programok

 
március 07. 18 óra 
Családi Hangverseny 

március 08. 18 óra 
„Érdekességek a zenéről” 

Tomasovszki Katalin zenetanár 
multimédiás előadása (VI. rész) 

március 17. 18 óra 
Jelky András Iparművészeti 
Szakközépiskola kiállítása 
és Tavaszi Hangverseny 

a Zeneiskolában 

március 21. 18 óra 
Évfordulós Hangverseny 

március 22. 17.30 óra 
Záróvizsgázók Hangversenye

Helyszín: 
Lajtha László Alapfokú 

Művészeti Iskola 
1203 Budapest, Ady Endre u. 98. 

A belépés a programokra 
díjtalan, minden zeneszerető 

pesterzsébeti lakost 
szeretettel várunk!
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– Nyolc lemezt készített az el-
múlt harminc esztendő alatt…

– A hír igaz.
– Úgy érzem, ezek mások, mint 

a megszokott színészlemezek, ha 
mondhatom: Kern-dalokat hallha-
tunk rajtuk.

– Mit csináljunk, ilyenek lettek. 
Abban az időben, amikor elkezdtem, 
még eléggé sanzonosak voltak a szí-
nészlemezek. Azóta a helyzet persze 
megváltozott. Ott van például Udva-
ros Dorottya Átutazója, vagy Kulka 
János lemeze. Már megszokták az 
emberek, hogy színészek is pop-rock 
nótákat énekelnek. Az enyémek 
előadói számok, amiket lassanként 
megszerettek az emberek. Persze 
akad köztük néhány sanzonos. Talán 
mondjuk, hogy dalok, ez a legjobb szó 
rájuk.

– Ráadásul igencsak egységesek, 
noha számos, különböző műfajban 
alkotó zeneszerző munkái. Biztos 
számít, hogy ön írta sokuk szövegét.

– Meg Sztevanovity Dusán, Heilig 
Gábor és mások. Az idők folyamán 
kialakult az a stílus, ami nekem jól 
fekszik, ráadásul el is tudom énekel-
ni. Nagyon nagy tánczenei hangom 
nekem ugyanis nincsen, ráadásul gyö-
nyörű hanggal sem rendelkezem.

– Leonard Cohen sem énekesi 
képességei miatt lett ennyire köz-
kedvelt…

– Azért neki szép hangja van. Az 
enyém kissé karcosabb. Énekelek én 
is egy Cohen-dalt, ami szintén előadói 
szám, nem kíván különösebben szép 
hangot.

– Maradva a saját dalainál, talán 
jól jellemzi azokat, amit magáról 
mondott, hogy na-
gyon pesti.

– Valószínűleg 
azért van, mert pes-
ti vagyok. Szeretek 
hozzászólni az embe-
rek gondjához, bajá-
hoz, öröméhez, bá-
natához, emlékeihez, 
érzéseihez. Nem a 
politikai meg közéleti 
véleményemet han-
goztatom, hozzászó-
lások ezek az élethez. 
Kicsit emlékeztetnek 
a régi igricek dalaira, 
akik arról énekeltek, 
mi van az emberek-
kel. Csináltunk is 
egy ilyen lemezt, az 
a címe, hogy „Mi 
van velem?”. Szere-

pel rajta egy azonos című szám, amit 
Másik Jánossal írtunk. Az arról szól, 
mi van velünk, mi van veletek, akik 
hallgatjátok.

– Hogy születnek a dalok? Ön ír 
egy szöveget és odaadja valamelyik 
zeneszerzőnek?

– Így is. De megtörtént, hogy Má-
sik Jancsi adott egy számot, ami az 
övé volt, a szövegét is ő írta, és azt 
mondta, ez neked való, énekeld el te. 
Talán az tartja össze a dalokat, hogy 
én éneklem őket, ez ad egy stílust ne-
kik. Lesz két vendég az esten, Heilig 
Gábor és Hernádi Judit, akik szintén 
ilyesmiket énekelnek, és az nagyon jó 
lesz. Mindenkit szeretettel várok.

– Akkor, amikor Ön írja a dal-
szöveget, beleszól a zeneszerző 
munkájába?

– Ha én írom a szöveget, odaadom 
a zeneszerzőnek, és teljesen rábízom, 
milyen lesz a szám.

– Presser Gáborhoz régi munka-
kapcsolat fűzi, amelyről azt mondta: 
„nagyon jól tudunk veszekedni”.

– Azt a bizonyos veszekedést a 
filmzenével kapcsolatban mondtam. 
Egy rendezőnek ugyanis nagyon pon-
tosan kell tudnia, milyen zenét akar, 
és azt is kell „kivernie” a zeneszerző-
ből.

– Ha már szóba került a filmezés, 
tizenhét esztendőnyi szünet után, a 
közelmúltban mutatták be a Gon-
dolj rám! című rendezését. Nem túl 
sok idő ez két film közt?

– Ha átlagot vonunk, akkor hét-
nyolcévente csinálok valami mozgó-
képekből állót, televízióra vagy mozi-

vászonra. Nem megy ki az emberből 
a rendezhetnék. Gyerekkori vágyam 
volt, hogy filmrendező legyek.

– És lett is, hiszen még épp csak 
felvették a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola színész szakára, 
amikor 1966-ban bemutatták a 
Szembesítés, majd egy évre rá az 
Időváltozás című alkotását a Ma-
gyar Televízióban. Akkoriban nem 
volt egyszerű bekerülni a tévébe, az 
egyetlenbe. Hogy sikerült?

– Amatőr filmeztem. Az egyik 
filmünkkel megnyertük a 13. Orszá-
gos Amatőrfilm Fesztivált. Közben 
gyerekszínészkedtem, meg Ki mit 
tud? - os is voltam, szóval, olyan isme-
rősféleként mozogtam a TV-székház-
ban. Akkoriban Szinetár Miklós volt 
az MTV főrendezője, akit megkeres-
tem és azt mondtam neki, csináljunk 
a KISZ Filmstúdióval közösen egy 
filmet. Aztán valahogy meg is csinál-
tuk. A végén derült ki, hogy nincsen 
semmiféle KISZ Filmstúdió, csak úgy 
tűnt. Én találtam ki az egészet.

– Nem lehet kihagyni Shakes-
peare Velencei kalmárját, amelynek 
március eleji, Vígszínházbeli bemu-
tatójában Ön alakítja Shylockot. 
Vágyott szerepei közé tartozott ez a 
figura?

– Szóba került már régebben, ma-
gamban és a színházban egyaránt, 
hogy én ezt egyszer majd eljátszom. 
Most került rá sor. Éppen nagyon 
dolgozunk rajta, és fogalmunk sincs, 
milyen lesz majd. Ez egy színházi elő-
adásnál az utolsó pillanatban derül ki.

Ditzendy Attila Arisztid

Igazi pesti dalok gondokról, örömökről, emlékekről
Lövölde tér címmel ad koncertet Kern András február 28-án a Csiliben. Az est 
két vendégfellépője Hernádi Judit és Heilig Gábor. A Kossuth- és Jászai Mari-
díjas érdemes és kiváló művész, akit színészként, filmrendezőként, humorista-
ként, szövegíróként egyaránt kedvel az egész ország, a közelmúltban mutatta 
be legújabb, Gondolj rám! című mozifilmjét. Március elején pedig Shylok sze-
repében láthatjuk a Vígszínházban – amelynek 1970 óta tagja –, Shakespeare 
Velencei kalmár című drámájában. Kern Andrással a zenéről, az éneklésről, a 
dalszövegről, no és persze filmpremierjéről beszélgettünk. 
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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

RUMINI A KÖNYVTÁRBAN
Találkozás Berg Judittal március 17-én, csütörtö-
kön, 10 órakor!

VÉRADÁS
március 1-jén, kedden, 14.30-tól 17 óráig lehet 
vért adni könyvtárunkban. Személyi igazolványt, 
lakcím- és TAJ-kártyát hozzanak magukkal a re-
gisztrációhoz!

SZÍNES PÉNTEKEK
minden pénteken 17 órakor más klubba várjuk 
szeretettel a kicsiket és nagyokat.
• Február 26-án Színes ötletek – kreatív klub 
Frisch Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)
• Március 4-én Időutazók klubja – Tulipánok, szél-
malmok, fapapucsok
• Március 11-én Társasjáték klub 
• Március 18-án Kézműves Kuckó

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban március 7-én várja a nyelvgya-
korlókat Laczkó-Juhász Mónika. A német klub 
következő foglalkozása március 21-én, hétfőn 17 
órakor lesz. Az orosz klub következő foglalkozása 
pedig március 16-án, szerdán 17 órakor lesz.

BENNÜNK REJLŐ ENERGIÁK
Ezoterikus klubunk március 23-án, szerdán 17 
órakor jelentkezik újra Frisch Tibor vezetésével.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Lipták Zsuzsanna és Kovács Bea fotó-
kiállítását tekinthetik meg február 29-ig. 

Március 2-től Oravecz György festménykiállítása 
lesz látható. 

Tárlóinkban pedig az Erzsébeti Foltkórosok 
patchwork kiállítását nézhetik meg.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Ezentúl szerdai napokon 14.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken 

szerdánként 16.30-tól
2016. márc. 2-án:  

Március idusára készülünk
2016. márc. 16-án: Húsvétváró

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet 

képviselőjének fogadóórája
2016. márc. 2-án, 18.00-kor

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

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

Kiállításainkra,
rendezvényeinkre 
a  belépés díjtalan!

Kedves Látogatóink, könyvtárunk 
2016. március 5-én és 
14-15-én zárva lesz.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk március 14-én, hétfőn, 
illetve március 26-tól 29-ig zárva tart! Kellemes ünnepeket kívánunk!

„Lehet egy kicsivel több?” 
helytörténeti kiállítás a Pesterzsé-
beti Vásárcsarnok 90. évfordulója 
alkalmából 
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2015. április 15. – 2016. március 
27. között, Keddtől - Szombatig, 
10-18 óráig. 

Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi- 
és Gádor-díjas keramikusművész 
kiállítása 
Helyszín: 
Gaál Imre Galéria, 
1201 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
január 20. – 2016. március 6.

Szinte János festő- és 
szobrászművész kiállítása
Helyszín: 
Gaál Imre Galéria, 
1201 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
január 27. – 2016. március 6.

Örök értékek az illusztrációban
időszaki kiállítás
Megnyitó ünnepség: 2016. március 
16. 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
március 16. – 2016. április 17.

Gyermekrajz-pályázat kiállítás a 
Városháza 110 éves évfordulója 
alkalmából
Megnyitó ünnepség: 2016. március 
23. 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.

A kiállítás megtekinthető: 2016. 
március 23. – 2016. április 17.

Canto és barátai - Ünnepi 
koncert a Rátkay-Átlók Galéria 
megnyitásának 10. évfordulójára
Helyszín: Rátkay-Átlók Galéria, 
1204 Bp., Klapka u. 48.
Időpont: 
2016. március 2., szerda, 17 óra

Időszaki kiállításaink

Rendezvényeink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytörténeti ki-
állítás
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 kiállítások
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Január 28-án poptörténe-
ti emlékponttá avatták a 
Csili Művelődési Közpon-
tot. Tavaly nyár elején, a 

Várkert Bazárban leleplezett 
emléktáblával indult útjára 
a magyar könnyűzene fejlesz-
tésére meghirdetett Cseh Ta-
más Program Magyar Köny-
nyűzenei Örökség Megőrzése 
Alprogramjának kezdemé-
nyezése, hogy Budapest-szer-
te emléktáblákkal adózzon 
a letűnt évtizedek kultikus 
könnyűzenei helyszíneinek. 
A Csili a 4. emlékpont a fő-
városban.

A tervek szerint a több 
mint egy tucat Poptörténeti 
Emlékpont egyfajta „popze-
nei tanösvényként” vezeti 
majd végig a városon a ma-
gyar könnyűzene iránt érdek-
lődőket, ezzel is hozzájárulva 
az egykori előadók munkás-

ságainak jobb megismerésé-
hez, megbecsüléséhez, emlé-
kük ápolásához.

– A Csili nemcsak egyet-
len zenekarhoz köthető hely, 
hanem ahhoz az életérzéshez, 
amelyet a 60-as, 70-es évek 
jelentettek a rengeteg itt fel-
lépő zenekarral és formáció-
val. A Csili legenda volt azok 

számára is, akik ide soha nem 
jutottak el – mondta az ese-
ményen Bajnai Zsolt, a Cseh 
Tamás Program vezetője.

A színházterem előtti au-
lában helyet kapott emlék-
táblát Bajnai Zsolt és Várhal-
mi András, a Csili igazgatója 
leplezte le.

y.a.

„Itt a farsang, áll a bál…” 
csendült fel a dal a Baross 
ovi farsangi mulatságán, ahol 
olyan jelmezekkel leptek meg 
bennünket a gyermekek, ame-
lyekkel ritkán találkozunk. 

A dinoszaurusztól a minionig 
széles volt a paletta, amelyek 
mindegyike a szülők ügyessé-
gét és kreativitását dicsérte.

Az óvó nénik is ötleteltek, 
már hetek óta folyt a készülő-

dés, a találgatás, ki minek fog 
beöltözni ezen a jeles napon. 
Minden várakozást felülmúlt 
a pedagógiai asszisztens kol-
léga angyaljelmeze és a dadus 
néni, aki mint utolsó Mohi-
kán érkezett a vigadalomra.

Az óvoda pedagógiai 
programjában kiemelt jeles 
napként szerepel a Farsang. 
A tél temetése, mint magyar 
hagyomány gyermekközelivé 
tétele az óvodapedagógus 
számára nem nehéz feladat, 
hiszen a jelmezbe öltözés, 
„valakinek a bőrébe bújni és 
átváltozni” mindig is jó játék 
és egyfajta önkifejezés, vonzó 
a gyermekek számára. A tél 
megszemélyesítője, a kisze-
báb elégetésével, valamint a 
hangos csujogatók, rigmusok 
kántálásával búcsút intettünk 
a hideg téli napoknak.

Poptörténeti Emlékpont

Farsang a Baross oviban

A Pesterzsé-
beti Ke-
r e k e r dő 

Óvoda óvodásai 
a Magyar Kultúra 
napját Zenenap-
pal ünnepelték. Ez 
a program mindig 
örömteli esemény 
a gyermekek szá-
mára. A rendezvényre meg-
hívtuk Hegedűsné Tóth 
Zsuzsannát, aki az ELTE Ta-
nító- és Óvóképző Karának 
oktatója, és testvérét, Tóth 
László fuvolaművészt. A gye-
rekek mesére fűzött előadást 
láthattak, közös varázsige 
megtanulásával „varázsoltak” 

elő változatos vonós és fúvós 
hangszereket, amelyeket ki is 
próbálhattak. Természetesen 
a közös zenélés sem maradha-
tott el, amely során minden 
gyermek megszólaltathatta a 
saját hangszerét.

Tiglman Ágnes
óvodapedagógus

2016. január 28-án ke-
rült megrendezésre a 
József Attila Nyelvokta-

tó Nemzetiségi Általános Is-
kolában a német nemzetiségi 
vers- és prózamondó verseny 
kerületi döntője. A gyerekek 
lelkesedését mutatja, hogy 
több mint hatvanan vettek 
részt a megmérettetésen. Kö-
zülük a kategória legjobbjai 
a budapesti döntőn mérték 
össze tudásukat február köze-
pén, ahol a versenyzők dicsé-
retet kaptak.

Eredményeink:
vers kategória
1-2. osztály: 1. hely: Lázár 
Boglárka 1.c, felkészítő taní-
tó: Vágóné Kovács Márta 
2.hely: Breglovics  Eszter 1.c, 
felkészítő tanító: Vágóné Ko-
vács Márta
3. osztály: 1. hely: Király 
Dalma 3.c, felkészítő tanító: 
Kisné Gopcsa Ágnes 
2. hely: Tótik Tünde 3.c, fel-
készítő tanító: Kisné Gopcsa 
Ágnes
3. hely: Varga Boglárka 
3.c, felkészítő tanító: Kisné 
Gopcsa Ágnes
4. osztály: 1. hely: Szeder Vin-
ce 4.c, felkészítő tanító: Kele-
menné Müller Piroska
2. hely: Dobra Milán 
4.c, felkészítő tanító: Szalai 
Linda

3. hely: Kovács Csanád 4.c, 
felkészítő tanító: Szalai Linda
5-6. osztály: 1. hely: Szabó 
Hanna 5.c, felkészítő tanár: 
Főző Tamás
2. hely: Tótik Anna 5.c, fel-
készítő tanár: Főző Tamás
3. hely: Szász Anna 6.a, fel-
készítő tanár: Főző Tamás
7-8. osztály: 1. hely: Duna 
Dorottya 7.c, felkészítő ta-
nár: Főző Tamás
2.hely: Végh Csanád 8.c ,fel-
készítő tanár: Főző Tamás
3. hely: Bíró Fanni 7.b, felké-
szítő tanár: Főző Tamás

próza kategória
3-4. osztály: 1. hely: Völgyi 
Júlia 3.c, felkészítő tanító: 
Kisné Gopcsa Ágnes
2. hely:Takács Veronika 4.c, 
felkészítő tanító: Kelemenné 
Müller Piroska
3. hely:Paulovics Renáta 3.c, 
felkészítő tanító: Kelemenné 
Müller Piroska
5-6. osztály: 1. hely: Szász 
Anna 6.a,felkészítő tanár: 
Főző Tamás
7-8. osztály: 1. hely: Filip 
Milán 7.c, felkészítő tanár: 
Heimné Drenyovszky Bar-
bara

Gratulálunk a győzteseknek, 
köszönjük a felkészítő taná-
rok eredményes és odaadó 
munkáját!

A Lázár Vilmos általá-
nos iskola a leendő 
első osztályosok ré-

szére az alábbi programok-
kal készül: bemutató órák 

a negyedik osztályokban: 
2016. március 8. 8.00 órá-
tól 10.40 óráig lesznek.  
Iskolamegismerési nap: 2016. 
március 18. 9.- 10.30 óráig.

Minden érdeklődőt, leen-
dő iskolást és szüleit szeretet-
tel vár az intézmény vezető-
sége!

y

Zenenap

Iskolanyitogató a Lázárban

Német verseny
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A megnyitón Dávid Ani-
kó szakmai csoportvezető 
szólt Muszély Ágostonról, a 
kiállítóterem névadójáról. A 
festőművész volt az első al-
kotó, akinek gyűjteményes 

kiállítása nyílt a korabeli 
Erzsébetfalván. A rajztanár-
ként dolgozó művész aktív 

részt vállalt a Pesterzsébeti 
Rajzkör életében. Ez a kör 
rakta le az itteni művészeti 
élet alapjait, hangsúlyozta 
Dávid Anikó, majd rátért az 
új projekt ismertetésére.

– Pár hónappal ezelőtt 
mertünk nagyot álmodni, és 
meghívtuk az úgymond menő 

belvárosi művészeket, hogy 
alkossanak, gondolkodjanak 
velünk.

A kitalálók létrehoztak 
egy Facebook csoportot, 
amelyen folyamatosan nyo-
mon követhető, mi történik 
éppen a Csili Csoport projekt 
háza táján. A „kiállításdöm-
pinget” Mikó Ivett állította 
össze.

Dávid Ferenc, a Tilos 
Rádió műsorkészítője és ku-
rátora megnyitója elején be-
vallotta: nem szokott kiállítá-
sokat megnyitni, ezért, lányos 
zavarának oldására, egy mini 
rádióstúdiót rendeztek be, 
így élőben foghatta bárki a 
Csiliből sugárzott adást.

– Tudni kell a Tilos Rádió-
ról, hogy itt nem könnyű lány-
ként karriert csinálni. Azok 
lettek híresek, akik férfine-
vet kaptak. Erika „Péró” lett 
– avatott be e rádiós titokba 
Dávid Ferenc, majd elárulta: 
Szegedinác Jovánovics Péró 
a XVIII. század híres szerb 
lázadójaként vált ismertté. A 
műsorkészítő a továbbiakban 
felidézte „Péróval” történt 
megismerkedésüket:

– Amikor én rádiózni 
kezdtem, Erika már nem 
dolgozott ott. 2012-ben kö-
zös projektbe kerültünk a 
Facebookon, amelynek ő ké-
szítette a fotóit.

Azokat a titkos képeket is, 
akárcsak a most kiállította-
kat, mobiltelefonnal fényké-
pezte. A rádiós műsorkészítő 
megkonstruált világként jel-
lemezte a falon függő fotókat, 
amelyek egy olyan világról 
tudósítanak, a pocsolyákéról, 
ami kevesek számára látható 
Budapestet tár a néző elé.

– Kezdetben azt hittem, 
tükörképeket látok, majd las-
san világossá vált, hogy ezek 
tükröződések – fogalmazott 
Dávid Ferenc, és a kiállítás 

különlegességére is felhívta 
a figyelmet: Erika a várost 
járva hallgatja mások beszél-
getéseit. Nem rögzíti azokat 
semmilyen eszközzel, hanem 
megjegyzi, majd megírja és 
posztolja a Facebookon.

– Objektív mérőszámok-
kal körülhatárolt világot 
kapunk így – mondta a mű-
sorkészítő –, lájkokkal, posz-
tokkal rögzített mérőszámok 
alapján. E szövegeket azután 
felmondják a rádióban, és 
ezeket hallhatjuk most itt a 
kiállításon – zárta köszöntő-
jét Dávid Ferenc, majd meg-
szólaltak a posztamensekre 
helyezett vevőkészülékekből 
az említett dialógok.       

DIA

Azok a szülők, akiknek 
van ilyen korú csemetéjük, 
nagy valószínűséggel hall-
hattak már róluk. Évek óta 
rendszeresen lépnek fel a 
MÜPA vasárnap délelőtti 
gyermekmatinéin, de számos 

egyéb gyermekprogram részt-
vevőjeként is szórakoztatják 
városszerte ezt a korosztályt. 
A Hajósba járó 214 alsós 
kisgyerek is maradéktalanul 
szórakozott a népzenei, sőt 
komolyzenei elemekben gaz-

dag, igényes dalokat hallgat-
va. De nemcsak hallgathat-
ták, hanem el is játszhatták 
ezeket a dalokat. Felállva, 

kezüket lengetve, 
ujjaikat pörgetve, 
derekukat hajlít-
va, nyújtózkodva, 
leguggolva, grima-
szolva és hajukat 
borzolva, énekelve 
és hangosan ne-
vetve, mert ilyen 
a Búgócsiga Ze-
nede koncertje. 
Fergeteges hangu-
latot teremtettek, 
unatkozni senkit 
nem engedtek, és 
p ihenésképpen, 
míg a gyerekek 

visszahuppantak a fenekükre, 
két zenés mesejátékot is elő-
adtak a tücsökről és a han-
gyáról, valamint egy hisztis, 
szomorú királyról, akit végül 
a hangszerek csodás muzsiká-
ja gyógyít meg. Sok humor és 

tanulság fűszerezte a délelőt-
ti előadást. Jó volt őszintén 
nevetni, és még jobb volt le-
vonni a tanulságot, miszerint 
vannak még olyan fiatalok, 
akik tehetségüket, nagy zenei 
tudásukat úgy osztják meg a 
legkisebb korosztállyal, hogy 
az valódi élményt jelent a 
gyerekek számára.

És az élmények itt még 
nem értek véget. A Hajósba 
járó alsósok jelmezes, színes 
felvonulása még csak ez után 
következett. Az egész alsó ta-
gozat beöltözött. Szó szerint. 
Minden diák és az összes ta-
nító néni. Sőt! Az anyukák 

és apukák is vállalták, hogy 
gyermekeik farsangi élményét 
saját jelmezes beöltözésükkel 
teszik közös családi élmény-
nyé. Anyukákból minionok, 
Piroskák, vőlegények, va-
dászok és nagymamák, az 
apukákból kéményseprők, 
kalózok és farkasok lettek. 
Több mint ötven szülő öltött 
jelmezt! A gyerekek ruhái pe-
dig szinte felsorolhatatlanul 
sokfélék voltak. Angyalok és 
ördögök, szuperhősök és ször-
nyetegek, rendőrök és bandi-
ták, pirosló dinnyék és sárgál-
ló banánok színes kavalkádja 
hullámzott a Hajósban. Aki 
nem hiszi, járjon utána: www.
pesterzsebetihajos.hu.

Valent Judit

INTÉZMÉNYEK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
2014. évi adójuk 1%-ával a 

Köztársaság téri bölcsőde  Babarózsa Alapítványát 
(adószám: 18055579-1-43) támogatták. 

A befolyt összegből fürdőszobai bútorokat
 és játékokat vásárolunk.

A pocsolyák világa

Fergeteges farsangi Búgócsiga a Hajósban

Új kiállítássorozatot indított a Csili. A Csili Csoport Projektben 
6 hónap alatt 6 belvárosi galéria művésze mutatkozik be. A so-
rozat médiapartnere a Tilos Rádió. A február 12-én nyílt tárlat 
Pereszlényi Erika különleges, pocsolyafotóiból válogat. 

Különleges farsangi meglepetéssel kedveskedett a Hajós 
Alfréd Általános Iskola a hozzájuk járó alsó tagozatos gyere-
keknek. Meghívták napjaink egyik legszerethetőbb gyermekze-
nekarát, a Búgócsiga Zenedét egy délelőtti koncertre. 
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A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság Rablási Osztálya el-
fogta K. Gábor 34 éves egyeki 
lakost, akit azzal gyanúsíta-
nak, hogy több XX. kerületi 
dohányboltot is megpróbált 
kirabolni.
A rendőrség tájékoztatása 
szerint a férfi 2016 januárjá-
ban két alkalommal ment be 
pesterzsébeti dohányboltok-
ba, ahol az eladókat késsel 
megfenyegetve a bevétel átadására szólította fel.
A Rablási Osztály nyomozói beazonosították, majd a helyi rendőrök 
segítségével február 10-én Egyeken elfogták a gyanúsítottat. A férfit 
az illetékes bíróság február 13-án előzetes letartóztatásba helyezte.

MOZAIK

A Budapesti Városvédő Egye-
sület Pesterzsébeti Csoportja 
2016. január 26-án tartotta 
közgyűlését, amelyen részt 
vett Rigó Krisztina, a Budapesti 
Városvédő Egyesület titkára, 
valamint az a 9 új tag is, akik 

a tavaly decemberi Nyílt napon 
csatlakoztak a csoporthoz. Az 
új tagok belépésével a csoport 
könnyen mobilizálható, hagyo-
mányaink iránt érdeklődő, fia-
talabb korosztállyal bővült. Az 
ez évi programunk igazodni fog 
Pesterzsébet jubileumi prog-
ramjaihoz is. Ebben az évben 
ünnepeljük Nagy Győry István 
(1866–1963) születésének 150. 
évfordulóját. Nagy Győry István 
1898-tól 1924-ig Erzsébetfalva 
főjegyzője, majd 1924-től 1931. 
évi nyugdíjazásáig Pesterzsébet 
helyettes polgármestere volt. 
Népszerűségét mi sem mutatja 
jobban, mint hogy a nyugdíjba 
vonulásakor rendezett ünnepi 
díszgyűlésen a város díszpol-
gárává választották, és róla 
nevezték el az akkori Csillag 
utcát. Még hosszú ideig sétál-
hatott a nevét viselő utcában, 

tevékenységét egy emléktábla 
elhelyezésével szeretnénk meg-
őrizni. Építmények tekintetében 
110 éves a Városháza, valamint 
90 éves a pesterzsébeti evangé-
likus templom. A jubileumok-
kal kapcsolatosan csoportunk 

fényképek összegyűjtésével 
fogja segíteni a kulturális in-
tézmények és más szervezetek 
megemlékezéseit. Az első félév-
ben a Csili Művelődési Központ 
Vízvári László termében két 
előadást tartunk. Április 19-
én 17 órától Trummer Tamás, 
Pesterzsébet főépítésze beszél 
a kerület fejlesztési irányairól, 
május 17-én, szintén 17 órától 
az „Óváry Arthur pesterzsébeti 
építész” című filmet tekinthetik 
meg az érdeklődők. Az előadá-
sok kiegészítéseként különböző 
összejöveteleket szervezünk, 
amelyre meghívjuk más szerve-
zetek tagjait is. Ezeken az ösz-
szejöveteleken szeretnénk tevé-
kenységünket összehangolni és 
folyamatossá tenni.
Budapesti Városvédő Egyesület 

Pesterzsébeti Csoportja 
Óváry Gábor csoportvezető

A pesterzsébeti termelői vásárt üzemeltető 
Termelői-Közösség.Hu Kft. és Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 
(HSZI) együttműködése révén a kerület rászorulói 
részére 120 adag meleg ételt osztottak ki február 
3-án a vásárban.  A HSZI által kiosztott utalványok-
kal érkező ügyfelek, illetve a piacon járó rászorulók 
választhattak, hogy helyben fogyasztják, vagy elvi-
szik a bográcsban főtt babgulyást. A telefonos és 
személyes visszajelzések alapján az osztás nagyon 
sikeres volt, mindenki nagyon várta a következő 
hasonló lehetőséget, amelyre február 20-án került 
sor, amikor is frissen sütött, termelői lekvárokkal 
ízesített farsangi fánkokat kaptak a rászorulók.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a termelők fel-
ajánlását és segítő munkáját.
A Termelői-Közösség.Hu Kft. a húsvét előtti héten 
is nagyszabású akcióval készül.

Maczkó Kata / Puskás Margit

A Magyar Marketing Szövetség 
második alkalommal hirdeti 
meg a 2015-ben megalapított 
Országos Városmarketing Dí-
jat. A Városmarketing gyémánt 
védjegyekkel az előző év szak-
mailag legjobb városmarketing 
kampányait, programjait kívánja 
elismerni, miközben célja a leg-
több gyémántot gyűjtő városok 
közt megtalálni az év Marketing 
fővárosát és a legsikeresebb 
„Marketing-aktív Megyét”.
Az Országos Városmarketing Díj 
alapvető célja, hogy felhívja a 
figyelmet a városok fejlesztésé-
ben egyre fontosabbá és egyre 

intenzívebbé váló marketing 
tevékenységre, annak sokszí-
nűségére, eredményességére. 
Továbbá a sikeres, hatékony 
marketing-megoldások elis-
merésével és azok széleskörű 
népszerűsítésével hozzájáruljon 
az igényes, szakmailag helyes 
gyakorlat elterjedéséhez, vala-
mint segítse a tapasztalatcserét, 
s benne a megyék, a városok ve-
zetői, szervezetei és a marketin-
gesek közötti együttműködést.
Nevezni 6 kategóriában – ren-
dezvény; külső-, belső kommu-
nikációs megoldások, tartalom; 
arculattervezés; városfejlesztési 

projektek marketing program-
jai, kampányai; városmárka, 
városimázs építő nem marketing 
teljesítmények, értékek (indirekt 
marketing) témákban – lehet, a 
2015. január 1. és 2016. február 
28. között megvalósított akti-
vitásokkal. Egy szervezet több 
pályázatot is benyújthat, több 
Városmarketing gyémántot is 
szerezhet, hiszen a több elismert 
marketing-projekt már a szerve-
zet egészének kiválóságát fém-
jelzi. Nevezési határidő: 2016. 
május 9. Részletek és nevezés a 
varosmarketingdij.hu webolda-
lon.                  y.

A városvédők programjai Melegétel-osztás

Országos Városmarketing díj

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
annak Idegenvezetői Továbbképző Központja immár 
15. alkalommal szervezi meg Budapesten 2016. 
február 25-28. között az Idegenvezetői Világnapot. 
Az esemény keretében a fővárosi idegenvezetők 
mutatják be Budapest nevezetességeit és történelmi 
értékeit az érdeklődők számára. Már lehet regiszt-
rálni a városnéző buszokra és hajókra. Az idegenve-
zetők jóvoltából ismét számtalan tematikus sétával, 
koncerttel, múzeumi tárlatvezetéssel és vasárnap 
buszos, hajós, villamosos városnézéssel várják a 
szakma képviselőit,a városlakókat, a külföldieket és 
fővároson kívülieket. Idén először az akadálymente-
sített buszok mellett a hajós programon is lehetősé-
gük lesz részt venni mozgáskorlátozott látogatóknak. 
A központi helyszínen, a Bálna Bevásárlóközpont-
ban február 28-án kézműves vásárral, kiállítással, 

programokkal, 
a Turisztikai 
D e s z t i n á c i ó 
Menedzsmen-
tek bemutatko-
zójával, vala-
mint hungarikum élelmiszerekkel várják az érdek-
lődőket. Budapest kerületei önálló vezetett sétákkal 
készülnek. Az Idegenvezetői Világnaphoz kapcso-
lódó szakmai megnyitóra és konferenciára 2016. 
február 26-án, pénteken kerül sor. A rendezvény 
programjai, melyek nagy többsége térítésmentes, 
a www.bkik.hu oldalon olvashatók. Egyéni érdek-
lődők ugyanitt tudnak regisztrálni az egyes prog-
ramokra. Csoportok jelentkezését a városnéző bu-
szokra és hajókra a vilagnap@bkik.hu e-mail címre 
várják február 1-jétől.           sz.

Idegenvezetői Világnap 2016

Február 1-jétől az ESTV Pesterzsébet adásában a „Közélet Pesterzsébeten” 
című műsor már jeltolmácsolással látható. Az ESTV videói ezek mellett ma 
már a legnagyobb internetes zenei csatornán is megtalálhatók, sőt, mobil 
applikációjuk is letölthető. Az ESTV a youtube-on: https://www.youtube.
com/channel/UC8ix-q6L5rUxni3oe8hHL9g. Mobil applikáció: ESTV Pester-
zsébet.                   y.

Fejlesztések az ESTV-nél

Elfogták a trafikrablót
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Zöldsarok

A hosszú téli hónapok 
után végre lassan 
nekiláthatunk a 

kert nagytakarításá-
nak. Először is szed-
jük össze az ősz óta 
lehullott leveleket, 
hiszen azokban köny-
nyen áttelelhettek az 
állati kártevők és a 
gombák. Ezután lás-
sunk neki a gyepnek, 
járjuk végig, és húz-
zuk ki a fűszálak közt 
megbújó gazokat. 
Ezeket ilyenkor még 
könnyű eltávolítani, 
de azért sem célszerű 
ezt a munkát halogatni, mert 
még nem kezdődött el virág-
zásuk, így nem szórták el mag-
jaikat. Kaphatóak ugyan két-
szikű gyomirtók, amelyek a fű 
közül eltávolítják a gyomokat, 
a többi növény védelme miatt 
azonban célszerűbb a mecha-
nikai védekezést választani.

A fű ápolásának része a 
gyepszellőztetés, amit egy-
szerű gereblyével is elvégez-
hetünk, mégpedig úgy, hogy 
azt erőteljes mozdulatokkal a 
földbe mélyesztjük.

Itt az ideje az idősebb fák és 
bokrok ritkító, fenntartó met-
szésének, majd, ha már kicsit 
enyhébbre fordul az idő, ültet-

hetünk fákat, talajtakaró nö-
vényeket, valamint a kétnyá-
ri, illetve hagymás virágokat.

Szintén tavasz elején ak-
tuális a permetezés, amelyhez 
érdemes kombinált szereket 
használni, ezek ugyanis mind 
a levél- és pajzstetvek ellen, 
mind pedig a gombás károsí-
tók ellen hatásosak.

A lakótelepeken élőknek 
is van lehetőségük arra, hogy 
házuk előtt kis zöldfelüle-
tet alakítsanak ki. Fővárosi 
rendelet értelmében a lakó-
épületek előtti zöldterület 
gondozása egyébként is a tu-
lajdonosok, bérlők feladata, 
így ha már el kell végezni ezt 
a feladatot, érdemes olyanná 
tenni környezetünket, ahol 
jól érezzük magunkat.       Sz.

Kerti munkák ideje

Hozzávalók: 
50 dkg savanyú káposzta
1 fej fehér káposzta
25 dkg rizs
4 kemény tojás
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 csokor kapor vagy petrezselyem
1 alma vagy birsalma
2 dl tejföl
1 kiskanál pirospaprika
2 kiskanál levesízesítő por
1 kiskanál törött bors
2 evőkanál liszt
2 evőkanál olaj

A vöröshagymát olajban megpirítjuk, néhány 
percig sütjük rajta a rizst, majd sóval, borssal, pi-
rospaprikával fokhagymával ízesítjük, és kevés 
vízzel kb. 5 percig pároljuk. Kihűlés után össze-

keverjük a kockára vágott keménytojásokkal, és 
a káposztaleveleket megtöltjük. Az edény aljára 
rakjuk a savanyú káposztát, belekeverjük a fel-
vágott kaprot vagy petrezselymet és a felszele-
telt almát. A töltelékeket rátesszük. Annyi vizet 
öntünk rá, amennyi ellepi, a levesízesítőt hoz-
zátesszük, és kis lángon puhára főzzük. Liszttel 
elkevert tejföllel habarjuk be. 

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Böjti káposzta
Gasztronómia

4 8

5 9

3 4 1 7 5

9 8 6

6 4

4 7 1

8 5 9 6 2

1 2

6 7

Sudoku

6 2 5

5 7 2

4 8

6 1 3 9

9

3 6 7 4

8 2

5 1 3

6 5 7

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.

Éjszaka egy részeg áll négykézláb 
a lámpaoszlop alatt. Odamegy egy 
rendőr és megkérdi:
- Jóember, maga meg mit csinál itt?
- Elvesztettem a kulcsom a park-
ban, azt keresem!
- De miért itt, miért nem a park-
ban?
-... (A vicc csattanóját a keresztrejt-
vény fősorában találja.)

BAMBA LENMAG! ÖREG TÁPPÉNZ
RÖVIDEN

IMPORT-
OLAJ!

1  T
NÉVELŐ

FALAKAT
EMEL

INDULATSZÓ

UTÓTAG:
-EVŐ ALSÓ-RÉSZ!

A FLUOR 
VEGYJELE PETŐFI VERS

2 NÉVELŐ

PÁRATLAN
FOLT! ÁRIA VÉGE! TÖKMAG!

ÜRES KÖR! NYÚLFAROK! KÖZÉPFÜL!

VILÁGTALAN  

ARANY
VEGYJELE

BILLENT, 
TÁJSZÓVAL

DOBOZ
SZÉLEI!

KÖZÉPEN
KIÉG!

NÉVELŐ A JÁRDA 
RÉSZE!

AMÁLIA
BECÉZVE KÖZÉPKÉK!

ITTRIUM
VEGYJELE C, D,..

N ! ZSÁMOLY
SZÉLEI!

BÚZA NÉPIES
NEVE
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Dalos László 1924-ben, ráadásul 
november 19-én, Erzsébet 
napján született, Pesterzsébe-

ten. Az „Apropó, Pesterzsébet!” az 
utolsó könyve, igazából posztumusz mű, 
amely a 2004-ben megjelent „Az én Er-
zsébetem” folytatása. A benne található 
verseket és tárcanovellákat fia, dr. Da-
los Gábor gyűjtötte össze és szerkesz-
tette, ő írta az ismertető fejezeteket is, 
valamint válogatta a fotósorozatokat.

A kötet az 1930-as 40-es évek Pest-
erzsébetére kalauzolja az olvasókat, 

egyszerre önéletrajz, eseménytudósítás, 
oknyomozó riport, helytörténet, kor-
kép és nem utolsósorban szépirodalom.

A kötet tartalmaz egy versválo-
gatást is, egy fotóösszeállítást Dalos 
László életéről és pályájáról, valamint 
egy képes beszámolót a szerző szere-
tett alma matere, a Kossuth Lajos 
Gimnázium Dalos László Termének 
ünnepi avatóestjéről.

Dalos László: Apropó, Pesterzsé-
bet című könyve már megvásárolható 
a Pesterzsébeti Múzeumban.      K. D.

Benne járunk nagyböjt idősza-
kában, amely idén március 25-
éig, nagypéntekig tart. A régi 

idők böjti fegyelme igen szigorú volt. 
A böjti napokon csak kenyeret, sót 
és száraz növényi eledeleket lehetett 
enni, azt is csak napjában egyszer. Az 
előírások az elmúlt évszázadok, évti-
zedek során sokat enyhültek, a római 
katolikusokra napjainkban ezek az 
előírások vonatkoznak a pénteki na-
pokra: „Tilos a hús fogyasztása, a nap 
folyamán egyszer szabad jóllakni, de 
megengedett két másik, csökkentett 
mértékű étkezés. Megtartása a betöl-

tött 18. évtől a megkezdett 60. évig 
kötelező. (…) Fel vannak mentve a 

betegek, a terhes és szoptató anyák, 
s akik egy étkezés alkalmával csak 
keveset fogyaszthatnak, a koldusok, 
a megerőltető munkát végzők, az uta-
zók, s azok a szellemi dolgozók, akiket 
a szigorú böjt akadályozna kötelessé-
gük teljesítésében.” (Magyar Katoli-
kus Lexikon).

A böjti időszakban a testi élvezetek 
korlátozása mellett a hívők számára a 
legfontosabb a lelki megújulásra való 
törekvés. A keresztény ember keresi, 
hogyan szabadulhatna meg belső lelki 
fáradtságától, hibáitól, reményvesz-
tettségétől, amelyre enyhülést a feltá-
madás, az újjászületés ad.

N. R.

Böjt hava

Talán nem sokan tudják, de a 
C-vitaminban gazdag citrom 
nemcsak fogyasztásra kiváló, 

hanem a háztartásban is felhasznál-
ható, hiszen az egyik leghatékonyabb 
természetes tisztítószer. Külön elő-
nye, hogy alkalmazásával friss, üde 
illat lengi be az egész lakást.

A citromot használhatjuk például 
fémtárgyak fényesítéséhez, ugyanis 
magas savtartalmának köszönhető-
en hatékonyan távolítja el a zsíros és 
egyéb szennyeződéseket. Még jobb, 
ha a félbevágott citromot sóba márt-
juk, és így dörzsöljük át a fémeket.

A mikrohullámú sütő fertőtleníté-
séhez, tisztításához szeleteljünk fel egy 
citromot, majd vizet ráöntve helyez-
zük egy mikrózható tálba. Kapcsoljuk 
be a sütőt a legmagasabb fokozaton 
3-4 percre, majd, miután felforrt a 
citromos víz, vegyük ki az edényt, és 
szivaccsal töröljük át a mikró belsejét.

Hasonló elven működik a vágó-
deszka fertőtlenítése, amelyhez a 
deszka mindkét oldalát jól dörzsöljük 
be a citrommal, majd 10 perc után 
forró vízzel mossuk le. A citromsav 
még a vágásokban is kifejti tisztító és 
fertőtlenítő hatását.

A citrom mindezek mellett kiváló 
ablakpucoló szer is. Egy liter vízhez 
öntsünk négy evőkanál frissen facsart 
citromlét, spricceljük az üvegre, majd 
mikroszálas törlőkendővel töröljük át 
az ablakot.           T. A.

Takarítás citrommal

A hidegtől, a széltől bőrünk 
kiszárad, elveszíti nedvesség-
tartalmát, éppen ezért kora 

tavasszal fontos, hogy a szokásosnál is 
alaposabban megtisztítsuk az elszáradt 
hámrétegtől arcunkat és testünket.

A zuhanyozás, a fürdés eltávolítja a 
laza bőrpikkelyeket, de hatására a bőr 
veszít zsírtartalmából, amit olajokkal 
és zsíros krémekkel pótolhatunk. A 

testápoló mellett hetente egyszer-két-
szer pakolással kényeztessük magun-
kat. Ehhez nem feltétlenül kell drága 
pénzért kozmetikumokat vásárolni, 
otthon, egyszerű anyagokból is ösz-
szeállíthatunk pakolást magunknak; 
mindössze 2 csomag túróra és 20 evő-

kanál citromlére van szükség. Ezt a 
két anyagot összekeverjük, majd akár 
az egész testre felkenhetjük. Ennek a 
zsírpótló és hidratáló hatású pakolás-
nak fél óra a hatóideje.

Testünket masszírozással is fris-
síthetjük, kefével vagy masszázs-
kesztyűvel serkentve vérkeringésün-
ket. A masszírozás első alapszabá-
lya, hogy a dörzsölést mindig a jobb 
oldalon kezdjük, fokozatosan a szív 
felé haladva. A hasat körkörösen, az 

óramutató járásával megegyező 
irányban dörzsöljük.

Bőrünk táplálásának harma-
dik módja a hámlasztás, amit 
kétnaponta érdemes elvégezni. 
Erre is előállíthatunk házilag 
pakolást, mégpedig kétma-
roknyi búzakorpa és némi tej 
keverékéből. Miután a pépet 
felvittük a testre, száradás után 
ujjbegyünkkel dörzsöljük be, 
majd mossuk le. A laza szaru-

pikkelyeket a nedves bőrről durva 
szemű sóval is eltávolíthatjuk, ezzel a 
módszerrel a vérkeringést is frissítjük. 
Hámlasztás után mindig zuhanyoz-
zunk le, s utána alaposan kenjük be 
magunkat hidratáló testápolóval. 

y.

A Föld népességének folyama-
tos növekedésével, az egy főre 
eső erőforrások csökkenésé-

vel egyre fontosabb téma az energiata-
karékosság és a megújuló energiafor-
rások minél szélesebb körű használata. 
Márciusban melegszik az idő, és a nap-
sütéses órák száma is nő, az energia-
pazarlás mégsem csökken igazán. 
Éppen ezért fontos, hogy legyen egy 
nap, amely a környezettudatosságra, 
fenntarthatóságra és az energiataka-
rékosságra hívja fel a figyelmet. Ez a 
nap pedig március 6-a, a nemzetközi 
energiatakarékossági világnap.

Apró praktikákkal mi magunk is 
csökkenthetjük energiafelhasználá-
sunkat, amelynek hatása pénztár-
cánkon is érződhet. Ráadásul csupa 

olyan dologról van szó, amelyek nem 
járnak komfortérzetünk csökkenésé-
vel. Csupán arra kell figyelnünk, hogy 
csak akkor és csak annyi energiát 
használjunk, amennyire szükség van. 
Érdemes például főzés során fedőt 
használunk, ha pedig felforrt az étel, 
takarékra venni a lángot. Kádfürdő 
helyett zuhanyozzunk, mosogatásnál 
pedig ne folyassuk a vizet. Figyeljünk 
arra, ha kimegyünk egy helyiségből, 
kapcsoljuk le a villanyt, ha pedig több 
órára elmegyünk otthonról, csavarjuk 
le a termosztátot.         K. N.

Fogy az energia Tavaszi testápolás

Apropó, Pesterzsébet
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Az orvosok is emberek, élnek, 
dolgoznak és meghalnak. Az utóbbi 
években több pesterzsébeti kollega 
távozott közülünk még aktív éveiben. 
Legfrissebb halottunk dr. Kiss András 
c. főorvos, a Vörösmarty utcai rende-
lő korábbi háziorvosa. 

Tokajban született 1937. október 
16-án, és idén, 2016. január 12-én 
ment el csendesen, türelemmel vi-
selve utolsó éveiben kialakult súlyos 
betegségeit. Pesterzsébeten közel 

negyven évet dolgozott körzeti, 
majd háziorvosként, 1968-tól 2006-
ig. Szorgalmasan végezte munkáját, 
rendelőjében fogadva a járó-, és la-
kásukon felkeresve járásképtelen 
betegeit.

Több generáción át, sok ezer em-
beren segített, sok barátságot alakí-
tott ki nemcsak kollegáival, a kerü-
letben tevékenykedő emberekkel, 
hanem betegeivel is. Lendületesen, 
nagy meggyőző erővel magyarázta 
el a betegségek természetét, az álta-
la ajánlott gyógymódot, és azt, amit 
a betegnek kell tennie gyógyulása, 
vagy a betegség megakadályozása ér-
dekében.

Közel 70 éves koráig dolgozott, 
majd átadta praxisát fiatal kollegájá-
nak, hogy legyen szabadideje a csa-
ládban, élvezhesse az unokák moso-
lyát. Végre több időt tudott kedves 
balatoni pihenőhelyén is eltölteni, 
aminek csak a halak nem örültek. 

Kérésére szűk családi körben bú-
csúzott el tőle családja, de emlékét 
betegei és kollegái is megőrzik, szere-
tettel és tisztelettel.

[R.I.]

Tavaly novemberben, 85. szüle-
tésnapja alkalmából még megtartotta 
hagyományos orgonakoncertjét. Az 
év elején azonban követte feleségét, 
és ma már égi hangszeren játszik to-

vább Csörgei Miklós karnagy, orgo-
naművész, a József Attila Általános 
Iskola egykori énektanára. Február 
19-én kísérték utolsó útjára rokonai, 
szerettei, egykori tanítványai és kollé-
gái a Pesterzsébeti temetőben.

Pesterzsébeten lakott, így sétái köz-
ben régi tanítványai sokszor találkoz-
hattak vele és feleségével, Gizi nénivel. 
Gizi néninek szintén köze volt az At-
tilához, mivel az 50-es években az is-
kola két földszinti tantermében óvoda 

működött, aminek a vezető óvónője ő 
volt. Sajnos, pár hónapja ő is elhunyt.

Csörgei Miklós az Attilában 1952-
től 1967-ig tanított ének-zenét. Az 
általa vezetett iskolai énekkar több 

zenei díjat is elnyert.
Egy tanítványa visszaemlé-

kezése szerint: „... az énekórá-
kat Csörgei Miklós tartotta. A 
dalokat fújtatós harmóniumon 
kísérte. Lelkesen oktatta a ma-
gyar népdalokat, kár, hogy a 
mai diákok már szinte semmit 
sem tudnak ezekből. Táskale-
mezjátszót hozott be az órára, 
ezen hallgattuk a Háry Jánost 
és más egyéb dallamokat.”.

Csörgei Miklós a Haller téri temp-
lomban minden évben, év vége felé 
koncertet adott, melyre mi, régi 
attilások is rendszeresen eljártunk. 
50 éves általános iskolai találkozónk 
meghívott tanáraként megígértet-
te velünk, hogy elmegyünk 2015-ös 
koncertjére, ahol szinte hiánytalanul 
meg is jelentünk.

Drága Miklós és Gizi néni! Nyu-
godjatok békében!

Tokody András

MOZAIK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pesterzsébeti Múzeum a Pesterzsébeti Városháza 110. évfordulója alkalmából művészeti pályázatot hirdet, amelynek címe:

„110 éves a Pesterzsébeti Városháza”

A versenyre képzőművészeti (grafika, festmény, fotó, plasztika, makett, stb.) alkotásokkal lehet nevezni. 
A képzőművészeti alkotások bármilyen anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes és számítógépes technikák is).

Pályázni három életkori kategóriában lehet: általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat és középiskola.

A kategóriánkénti díjakat Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti Múzeum biztosítja.
A pályázat koordinátora: Benyovszky Anita • Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája

1201 Budapest, Kossuth L. u. 39. • Tel.: 06-1/283-0031 • E-mail: anitabenyovszky@gmail.com
A díjakat „110 éves a Pesterzsébeti Városháza” c. Gyermekrajz-pályázati kiállítás megnyitó ünnepségén adjuk át a 

Gaál Imre Galériában, 2016. március 23-án, szerdán, 17 órakor

Beküldési határidő: 2016. március 4., péntek, 12 óra
A beadás módja: személyesen vagy postán a Pesterzsébeti 

Múzeum Gaál Imre Galériájába.
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39., 

hétfőtől - péntekig, 9-15 óráig.
A pályaművön kérjük feltüntetni készítője nevét, életkorát, 

iskoláját és az alkotás címét, valamint a felkészítő 
(pedagógus vagy szülő) nevét. 

A festményeket és grafikai műveket paszpartuzva kérjük.
A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában,
2016. március 23. – április 17. között.

A műveket szakmai zsűri bírálja el!

Dr. Kiss Andrásra emlékezve Elment a Tanár Úr
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Szakosztályunk felnőtt bir-
kózói számára két nemzetközi 
versennyel indult a 2016-os 
év. Felnőtt női válogatott 
versenyzőnk, Sleisz Gabriella 
nemzetközi edzőtáborba uta-
zott január közepén Azerbaj-
dzsánba, ahol január 16-án 
egy nemzetközi pénzdíjazásos 
versenyen vett részt, és a 60 
kg-os súlycsoportban végül a 
3. helyezést szerezte meg. 

Felnőtt férfi válogatott 
birkózóink január 23-án 
Horvátországban, a Zágráb 
Grand Prix-n vettek részt. A 
kötöttfogású nemzetközi ver-
senyen 12 ország közel 100 
birkózója állt rajthoz. Junior 
EB ezüstérmes versenyzőnk, 
ifj. Losonczi Ottó a 66 kg-os 
súlycsoportban indult, ahol 
az első fordulóban szerb el-
lenfelét magabiztos birkózás-
sal 5:0 arányban győzte le. Az 
elődöntőben bolgár verseny-
zővel került össze, akit tech-
nikai tussal vert, így bejutott 
az esti döntőbe, ahol sajnos 
horvát ellenfelétől kikapott, 
így az előkelő második helyet 
szerezte meg a felnőtt nem-
zetközi versenyen. Losonczi 
Ottó az alábbiakat nyilatkoz-
ta a verseny után:

„Az év első versenyéhez ké-
pest kezdésnek nem volt rossz 
a verseny, de ha már döntőbe 
jutottam, nyilván győzni szeret-
tem volna. A vereség még több 
munkára sarkall, de korábban 
sem az volt rám a jellemző, 
hogy hátradőlök egy-egy jobb 
eredmény után.”

Szakosztályunk másik kö-
töttfogású válogatott verseny-

zője, Kéri Zoltán a 80 kg-osok 
között próbált szerencsét. A 
selejtezőben sikerült legyőz-
nie osztrák ellenfelét, majd a 
következő körben alulmaradt 
szerb vetélytársával szemben. 
A szerb versenyző a döntőbe 
jutott, így Zoli a vigaszágon 
folytatta a versenyt, ahol 
szlovén és cseh ellenfelét is 
legyőzte, végül a dobogó har-
madik fokára állhatott fel.

Január 24-én a Vasas SC 
szervezésében került meg-
rendezésre az év első hiva-
talos hazai versenye, a fel-
nőtt szabadfogású birkózók 
rangsorversenye. A rangsor-
verseny a márciusi felnőtt 
Európa-bajnokság egyik válo-
gató versenye volt, így fontos 
megmérettetés volt váloga-
tott birkózónk, Nagy Mihály 
részére. Misi a 74 kg-osok 
között rögtön az első körben 
összekerült csepeli riválisá-
val. Kiváló birkózással végig 
uralta a mérkőzést, ellenfelét 
sikerült passzívan tartania, 
végül 3:2 arányban nyerte 
meg a mérkőzést. Ezt köve-
tően magabiztosan menetelt 
a döntőbe, ahol meglepetés-
re szombathelyi ellenfelétől 
vereséget szenvedett, így a 
2. helyen zárta a rangsorver-
senyt. Egy súlycsoporttal fel-
jebb, 86 kg-ban a még csak 
18 éves, junior korú Tóth 
Bendegúz nagyon érett birkó-
zással, 3 mérkőzést megnyer-
ve, a dobogó legfelső fokára 
állhatott. A döntőben junior 
és U23-as válogatott csepeli 
ellenfelét győzte le. Ugyan-
ebben a súlycsoportban szak-

osztályunk új igazolása, Mo-
hácsi Martin harmadik he-
lyen végzett.

Nagy Mihálynak a rang-
sorverseny után egy hete volt 
a fogyásra és a regenerálódás-
ra, ugyanis a felnőtt szabad-
fogású válogatottal Párizsban 
egy nemzetközi edzőtáborban 
vett részt, majd január 30-án 
elindult a Párizs Grand Prix 
nemzetközi versenyen. Misi a 
küzdelmeket a nyolcaddöntő-
vel kezdte, ahol pontozással 
győzte le grúz ellenfelét. A 
negyeddöntőben kolumbiai 
ellenfelénél 10:3 arányban 

bizonyult jobbnak, 
majd az elődöntő-
ben sajnos vereséget 
szenvedett fehérorosz 
ellenfelétől, azonban 
ez a vereség nem tán-
torította el attól, hogy 
a bronzmeccsen ma-
gabiztosan, 8:1 arány-
ban legyőzze osztrák 
ellenfelét. Misi a kö-
vetkezőket nyilatkoz-
ta a verseny után:

„Az első mérkőzé-
semen grúz verseny-
zővel csaptam össze, 

akinél jobban bírtam a hajrát, 
és legyőztem. Utána kolumbi-
ai ellenfelet kaptam, ami nem 

fordul elő túl gyakran. Igyekez-
tem technikai tussal befejezni 
a mérkőzést, de végül maradt 
a pontozásos győzelem. Az 
elődöntőben a fehérorosz ver-
senyző kipörgetett, és technikai 
tussal alulmaradtam. Elkövet-
tem ugyanis azt a hibát, hogy 
nem reagáltam elég gyorsan. A 
bronzmeccsen az osztrák ellen 
tudtam, hogy az állóképessége 
nincs teljesen rendben, végig 
űztem-hajtottam. Nem is bírta a 
tempómat, félláb-kiemelésekkel 
pedig levittem. Előzetesen nem 
számítottam éremre, a sorsolást 
látva azonban már bíztam ben-

ne, hogy dobogóra tudok állni. 
A párizsi volt az idei első nem-
zetközi versenyem, kezdésnek 
nem rossz a bronzérem, de saj-
nálom az elődöntőben elkövetett 
hibámat. Szeretném a legtöbbet 
kihozni magamból a felnőtt és 
az U23-as Eb-n is, aztán meg-
látjuk, hogy mire elég. Minden 
versenyen a győzelem a célom, 
ha nem azt tűzöm ki magam elé, 
nem is érdemes elindulnom.”

Január utolsó szombatján 
került megrendezésre az év 
első hivatalos csapatbajnok-
sága, az utánpótlás kötött-
fogású csapatbajnokság, 18 
csapat részvételével, melynek 
a felújított Körcsarnok adott 
otthont. A verseny lebonyo-
lítása változott az előző csa-
patbajnokságokhoz képest, 
hiszen a csapatokat nem cso-
portokba sorsolták, hanem az 
egyéni versenyekhez hasonló-
an, táblás rendszerben küzd-
hettek meg egymással. Szak-
osztályunk birkózói az első 
körben az Orosházi SBK-t 
23:0-ra, a negyeddöntőben a 
kecskemétiek csapatát 34:6-
ra, majd az elődöntőben a 
Pénzügyőr csapatát 34:7-re 
győzték le. A döntőben a Do-
rogi NC volt az ellenfelünk, 
ahol a két egyesület fej-fej 
mellett haladt egymás mel-
lett, de sajnos kiélezett csatá-
ban 21:19 arányban alulma-
radtunk velük szemben.

Csapatunk tagjai: Ármin 
Márió, Bak Gergely, Egyed 
Balázs, Fulai Bence, Hor-
váth Zsolt, Losonczi Dávid, 
Magnucz Richárd, Mester 
Milán, Molnár Tamás, Né-
meth Márton, Orosz Tibor, 
Pásztor Richárd, Szenttamási 
Tamás, Szőke Alex.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
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Negyedik alkalommal rendezte meg 
a Happy Kids Karate Bajnokságot a 
Seinchin Karate Sportegyesület. A 
háziverseny célja az volt, hogy a 4-13 
éves kis karatékák ne csak fizikailag, 
hanem pszichésen is szokják a verse-
nyeket, a versenyzést.

Hagyományosan a Pesterzsébeti 
Közgazdasági Szakközépiskola adott 
otthont a Happy Kids versenynek, 
amelyre a Magyarországi Goju-Ryu 
Szövetség 8 egyesületéből mint-
egy százhatvan karatéka érkezett, a 
Seinchin KSE Pesterzsébetet huszon-
hat gyermek képviselte.

A versenyen 4-13 éves korú gye-
rekek mérték össze a tudásukat – ter-
mészetesen évenkénti korosztályra 
bontva –, 5 féle versenyszámban 
(shiko dachi, azaz 10 ütés számolás-
ra; zenkutsu dachi, ami lépés előre, 
ütés, lépés hátra, védés, haladás előre 
rúgással elemekből áll; kata; szivacs 
kumite és kumite).

A verseny nevének megválasztá-
sa – Happy Kids, azaz boldog gyere-
kek – nem véletlen. –  A Seinchin 
Karate Sportegyesület nagyon nagy 
hangsúlyt fordít arra, hogy a kicsiket 
fokozatosan vezesse be a versenyzés 
világába, az első részvételek minden-
képpen sikerélményekkel járjanak, 
hogy a kicsiket motiválja a verseny-
zés, a versenyhelyzet. Fontos az is, 
hogy megtanulják a versenyeken el-
várt etikettet és viselkedésformákat, 
valamint képesek legyenek a kudar-
cot megfelelően kezelni, azt motivá-
ciós erőként felhasználni a továbbiak-
ban – tudtuk meg Harsányi Ildikó 4. 
danos senseitől.

E törekvés sikerét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy az idei verseny 
is rendkívül jó hangulatban telt, a 
gyerekek között barátságok szövőd-
tek annak ellenére, hogy egymás 
„ellenfelei” voltak. De az esemény 
jó alkalom volt arra is, hogy azok a 
régi barátok, akik nem ugyanabban 
az egyesületben edzenek, de ismerik 
egymást (táborból, szemináriumok-
ról, versenyekről), találkozhassanak, 
beszélgethessenek.

Emellett természetesen sok izgal-
mas mérkőzést vívtak egymással, a 
versenyzők igyekeztek tudásuk legja-
vát nyújtani. A Seinchin KSE Pester-
zsébet karatékái összesen 15 arany-, 
13 ezüst- és 16 bronzéremmel térhet-
tek haza.

– A verseny lebonyolításában 
óriási segítséget nyújtottak a szülők, 
akik részt vállaltak a terem berende-
zésében, a büfé üzemeltetésében, a 
verseny utáni elpakolásban, valamint 
felnőtt és ifi tanítványaink, akik a 

rendezői feladatok ellátásával és a 
bíráskodásban való részvétellel segí-
tették a rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolítását. Ezúton is köszönjük 
áldozatos munkájukat – tette hozzá 
Harsányi Ildikó.           SzA

2016. január 21-e és 24-e között 
sensei Harsányi László, a ma-
gyarországi Goju-Ryu Karate 

Szövetség elnöke és sensei Shimizu 
Nana  Düsseldorfban sikeres gyakor-
lati szemináriumot tartottak.

Sensei Adrey Ovchinnikov, az 
Int. Goju-Ryu Sakura-Kai nemzet-
közi szervezet németországi vezetője 
szeptemberben Harsányi senseinél 
Pesterzsébeten részt vett egy 10 na-
pos karate továbbképzésen. A kép-
zés után meghívta Harsányi senseit 
Düsseldorfba, hogy a 
németországi Goju-
Ryusok részére is tart-
son egy gyakorlati sze-
mináriumot.

A gyakorlati szemi-
nárium 3 csoportban 
zajlott: kezdő gyerek 
csoportban, a düssel-
dorfi Goju-Ryus cso-
portban, valamint egy 
nyitott csoportban. Ez 
utóbbiban mintegy 50 

fő edzett, a németországi Goju-Ryu 
szervezetek színes, barna-, és fekete-
öves sensei.  Nana sensei-jel kettéosz-
tották a csoportot, az egyik csoportot 
ő, a másikat Harsányi sensei tanítot-
ta, így mindenki az övfokozatának 
megfelelő tananyagot kapta. A részt-
vevőknek nagyon tetszett a japán és a 
magyar senseiek dinamikus és harcos 
edzésmódszerei, technikái. 

Információk: www.seinchin.hu, 
www.gojukai.hu, www.sakura-kai.hu

Harsányi László

Happy Kids Karate Bajnokság

Szeminárium 
Düsseldorfban

A Seinchin KSE Pesterzsébet 
edzői a foglalkozásokon játékokban 
elrejtett mozdulatokkal, valamint 
rávezető gyakorlatokkal ismertetik 
meg és szerettetik meg a gyerekek-
kel a karate kifinomult mozgás-
kultúráját. A játékos mozdulatok 
nemcsak szórakoztatóak, hanem 
fejlesztik a mozgáskoordinációt, az 
ügyességet, erőt és állóképességet. 
A karate nagymértékben hozzájá-
rul a gyerekek pszichikai és fizio-
lógiai fejlődéséhez; a gyakorlások 
során mozgásuk idővel rendezet-
tebbé, harmonikusabbá válik, ké-
pesek lesznek kitartóbban figyelni, 

valamint levezetik felesleges ener-
giájukat. A gyerekek rövid idő alatt 
megtanulják a legfontosabb erénye-
ket, az összetartást, kitartást, a tisz-
tességet és mindenekelőtt a nemes 
küzdelem szabályait. Az edzéseken 
való részvétel megköveteli néhány 
szabály betartását, így a csoportos 
gyakorlás során a gyerekek rendet 
és fegyelmet is tanulnak.

Az edzések hétfőnként és szer-
dánként 17-18 óra között vannak a 
József Attila Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskolában.

Miért karatézzon a gyermek?
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Utánpótlás ergométeres országos baj-
nokságra és iskolai ergométer orszá-
gos döntőre került sor február 13-án a 
Kruj Iván Sportcsarnokban.

Izgalmas verseny zajlott a Gyu-
lai István Általános Iskola melletti 
Kruj Iván Sportcsarnokban, nagy 
győzelmekkel és nagy vereségekkel. 
Akadt, akit a sűrűn szakadó esőben, 
hazafelé tartva édesanyja sem tudott 
megvigasztalni, sehogyan sem akar-
tak elállni azok a könnyek. Pedig 
tudjuk, nem a győzelem, a részvétel 
a fontos.

A zsúfolásig telt sportcsarnokban 
mindenütt csoportba verődött gyere-
kek, hátizsákjukat körbe ülve tréfál-
koztak, cseverésztek. Egészen addig, 
ameddig sorra nem kerültek. Akkor 
az ergométerre ülve, már csupán a 
versenyre, a mellettük álló edzői bíz-
tatásra koncentráltak.

A csarnok közepén helyet fogla-
ló műsorközlő és a terebélyes kijelző 
tudósította a szülőket, versenyzőket, 
testnevelőket a verseny állásáról.

Az Iskolai Ergométer Felmérő 
Versenyen, az elmúlt esztendőkhöz 
hasonlóan, azok vehettek részt, akik 
a felmérő kezdetéig nem kérelmeztek 

versenyzői engedélyt a Magyar Eve-
zős Szövetségtől (MESZ). Az országos 
döntőre a felmérőben résztvevő egye-
sület korcsoportonként és nemenként 
3 tanulót nevezhetett automatikusan. 
Az üresen maradt helyekre a nevezési 
lapon beküldött időeredmények alap-
ján állított fel sorrendet a MESZ. Az 
országos döntőn kategóriánként és kor-
csoportonként 40-40 fő indulhatott.

A pesterzsébeti iskolások közül 
hárman állhattak dobogóra. Korosz-
tályában első helyezett lett Sramek 
András, a József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola tanu-
lója. Második helyezést ért el Nagy 
Réka Andrea, a Gyulai István Álta-
lános Iskola diákja, bronzérmet pedig 
Hiller Tekla, a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola tanulója és Bánkuti Ro-
land, a Nagy László Általános Iskola 
és Gimnázium diákja szerzett.    D. A.

Pesterzsébet Önkormányzata támoga-
tásával új bokszterembe költözhetett 
a TOTO Box Promotion. A Kossuth La-
jos utca 2. szám alatt lévő pavilonsor 
egyik üzlethelyiségét hozta rendbe, 
majd vette birtokba január végén az 
amatőr és profi öklözőket egyaránt 
foglalkoztató klub.

A TOTO Box Promotion 2004 
óta működik Kis János Zoltán, is-
mertebb nevén Toto irányításával, 
és Belinszky Krisztina hétszeres profi 
világbajnok, a 
világ jelenlegi 
l e g e r e d m é -
nyesebb női 
profi ökölví-
vójának szak-
mai vezeté-
sével, aki 
filigrán kül-
seje dacára 
rendkívül szi-
gorúan bánik 
a nála akár 
több mint egy 
fejjel maga-
sabb és jó pár súlycsoporttal feljebb 
lévő fiúkkal.

– A klubban huszonöt-harminc 
profi bokszolónk van, nemcsak Buda-
pestről, hanem vidékről, sőt, még Ro-
mániából is – tudtuk meg Kis János 
Zoltántól. A fiúk naponta 4-5 órát 
edzenek Belinszky Krisztina vezetésé-
vel, a délelőtti erősítést délutáni kesz-
tyűzés követi.

– Folyamatosan járunk külföldre, 
legutóbb az ominózus dublini, stílu-
sosan „Klánok harca” nevet viselő 
gálán indultunk volna, ha nem jön 
közbe a lövöldözés – mesélte a sport-
vezető, aki elárulta azt is, ha valaki 
lelkiismeretesen, becsületesen dol-

gozik, van helye a profi ökölvívás-
ban. A csapat büszkeségei: Kalucza 
Norbert, a január közepén átigazolt 
junior világbajnok öklöző, aki február 
elején indult először – és nyert – profi 
meccset a TOTO Box színeiben, Kiss 
István és Fazekas László, Kis junior 
Zoltán magyar bajnok és UBO vi-
lágbajnok bokszolók, valamint Szabó 
Zoltán, a tavalyi országos bajnokság 
3. helyezettje, aki 18 évesen február 
elején versenyzett először – és szintén 
győzött – profiként.

Toto és Krisztina tervei szerint 
Kalucza Norbert és Szabó Zoltán 7-8 
felhozó meccs után, kora ősszel már 
világbajnoki címmérkőzéseket vív-
hatnak.

Ezzel együtt a klub nem csak a 
profiké. A Toto Box Promotion 
várja mindazokat a 13-14 évesnél 
idősebb fiatalokat, felnőtteket, akik 
az ökölvívás alapjainak elsajátítása 
után amatőr versenyeken, vagy akár 
hobbistaként szeretnék ezt a sport-
ágat űzni. Az edzések minden hét-
köznap 10 és 15 órakor kezdődnek a 
Kossuth Lajos utcai bokszteremben. 
Érdeklődni a 0630/389 62 64-es szá-
mon lehet.         SzA.

A Pesterzsébeti Futóklub márci-
us 12-én, szombaton 10 órától 
tartja idei első futóversenyét. 

A találkozó, illetve a rajt és a cél a Kis-
Duna Mediterrán Szabadidőközpont-
ban (Vízisport utca 32.) lesz. A táv 7 ki-
lométer, fele terepen (a Duna-parton), 
a másik fele aszfalton (a bicikliúton).

Nevezni március 10-éig lehet a 
level@duathlon.hu e-mail címen, 
illetve ugyanitt részletes információk-
kal is szolgálnak a versennyel kapcso-
latban.                         Sz.

Amatőr 
ergométer verseny

Tavaszi futóverseny

Új bokszterem nyílt

Az EMSTK Pesterzsébet Jég-
csarnokban február 27-én, 
szombaton 15 és 19 óra 

között használhatja a nagyközönség 
a jeget, utána este 10-ig jégdiszkó 
lesz, 28-án, vasárnap pedig 14.30-
tól 18.30 óráig tart a közönségkor-
csolyázás.

A felnőtt jegy 1400 forintba, a 
gyermek- és diákjegy pedig 1100 fo-
rintba kerül. A jégdiszkóba a belépő 
1800 forint.

y.a.

Közönségkorcsolyázás
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ÁLLÁS

Sírköves szakmában dolgozni tudó fiatal 
erős munkavállalót jó kereseti lehető-
séggel felveszek, esetleg betanítom. XX.-
XXIII. kerületi előnyben. Tel.: 283 31 12

SZOLGÁLTATÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden 
típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 
276 51 18, 0620/230 14 43

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútorjavítás is. Hívásra házhoz megyek. 
Tel.: 284 92 13, 0620/957 95 33

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojle-
rek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Tel.: 
260 70 90, 0630/296 55 90, Rácz Mihály.

Automata mosógépjavítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás. Tel.: 0620/288 51 48

Számítógépek javítása helyszínen, hétvé-
gén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepíté-
sek, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán tel.: 0670/519-24-
70 email:szerviz@szerviz.info

Ruha és textil varrást, alakítást, igazítást, 
felhajtást vállalok. Marika divatáru. XX. 
kerület, Lázár utca 45. Nyitva: H-K, Cs-P 
10-17. Őrsi Marika 283 10 71

Vállalom mosogatógép, automata mosó-
gép javítását több évtizedes márkaszerviz 
múlttal (Whirlpool, Ignis, Candy, Beka). 
0620/492 01 77

Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: 
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünk-
ben: mikró, takarítógép, porszívó, más 
kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Már-
tírok 218. Ny:H-P:8-17, 285-34-88, 06-30-
9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

INGATLANFELÚJÍTÁS! Épületek külső-
belső felújítása, hőszigetelés, homlokzat-
javítás, tetőjavítás, járdakészítés, egyéb 
építési munkák. Ingyenes kiszállás. Tel.: 
061/781 4021, 06/20 259 63 19

Szobafestőmunkák – kőművesmunkák – 
csempézés – víz-, gáz- villanyszerelés, 
parkettázás, fürdőfelújítás, anyagbeszer-
zés garanciával! Érd.: 0630/224 79 10

KERT-TELEKRENDEZÉS. Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
kertépítés, egyéb kertészeti és kőműves 
munkák reális áron! www.telekrendezes.
hu. Tel.: 061/781 40 21, 0620/259 63 19

Festés-mázolást, burkolást, tetőjavítást 
vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Takarítással-fóliázással. 06/30 422 17 39

INGATLAN

Lakást vásárolnék készpénzes fizetéssel 
17 millió forintig. Érd.: 06/70 633 65 56

VEGYES

Reklámtáblák, névtáblák, kirakat- és au-
tódekoráció, bélyegzőkészítés. Kossuth 
L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81

Ballagási akciók 2016 – Személyre Szó-
ló Ajándékok Boltja. Kossuth L. u. 31/A 
(szökőkútnál). 0620/920 99 81

OKTATÁS

DOBOKTATÁS Erzsébet központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatár-
sánál. Tel. 06/30 495 74 70

Otthon végezhető munka! 
CD lemezek csomagolása stb. 

érd.: 06-90/60 36 07 
(www.audiopress.iwk.hu 

635 Ft/min,  
06-20/910 45 17)

Kiemelt árat fizetek 
mindennemű régiségért, 

bútorok, órák, festmények, 
könyvek, bundák, bizsuk, érmék. 
Mindenféle dísztárgyak, porcelá-

nok, Herendi, Zsolnai stb. 
Hagyaték kiürítéssel, díjtalan 

kiszállás hétvégén is! 
Jakab Dorina 0620/365 10 42

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 

Bontásra ítélt 
ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41

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

Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (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 minőségben 

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

Hirdetés szövege - Hirdető tölti ki!
10 szóig 1.500 Ft + ÁFA, 11-20 szóig szavanként 150 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

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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