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Erő, hűség és remény

Új helyen az ügyelet
2016. március 1-jétől a felnőtt házior-
vosi ügyelet a Török Flóris utca 219/A 
szám alatt vehető igénybe. Az új léte-
sítmény ünnepélyes átadása március 
18-án volt.

5. oldal

Az óvodai beiratkozásról Menzai gasztrokommandó
Idén május 2-a és 6-a között lesznek 
az óvodai beiratkozások. Összegyűj-
töttük az ezzel kapcsolatos jogszabályi 
előírásokat, változásokat, bemutatjuk 
a kerület óvodáit.

Éltünk a lehetőséggel, és két héten 
keresztül bejártunk ebédet kóstolni 
az egyik iskola menzájára. Előrebo-
csátjuk: meglepő tapasztalatokat sze-
reztünk.

6-7. oldal 15. oldal

Trükkös bringák
A Pesterzsébeten működő családi vál-
lalkozás egészen különleges formájú és 
működésű bicikliket készít, amelyeket 
ki is lehet majd próbálni május 10-én 
a Baba-parkban.

11. oldal
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Ebéd a tavaszi szünetben is

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a 
szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a 

szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére az alábbiak szerint:
A bölcsődébe, óvodába járó gyermekek saját intézményeikben 

vehetik igénybe az ellátást. 
A kedvezményekre jogosult általános iskolai tanulók számára a 

tavaszi szünetben, azaz 2016. március 24-e és 29-e között (3 mun-
kanap) a Budapest XX. kerületi Ady Endre utcai Általános Iskolá-
ban (1204 Budapest, Ady Endre u. 98.) lesz biztosítva az étkezés.
A szünidei étkezésben részt vevő tanulók a meleg ebédet elvihe-
tik, vagy helyben elfogyaszthatják.  A szülők az étkezés iránti ké-

relmet a márciusi pótbefizetés alkalmával jelezhetik az iskolákban.

Pályázat civil szervezeteknek

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottsága nyílt pályázatot hirdet 

a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 
2016. évi helyi programjainak támogatására.

A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térí-
tendő támogatás. A pályázatok benyújtásának határideje: 

2016. április 4.
A pályázati dokumentációt a www.pesterzsebet.hu honlapról lehet 

letölteni, továbbá Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal portáján 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) lehet beszerezni 
(hétfő: 8-18, kedd – csütörtök: 8-16, péntek: 8-13).

Telefonon érdeklődni lehet az (1) 289-25-48-as számon.

A Fitt-parkkal kapcsolatosan 
indított birtokvédelmi eljá-
rásban eljáró soroksári jegyző 

határozatot hozott. A 2016. február 
29-én kézhez vett határozat alapján 
kompromisszumos megoldás született. 
A kérelmezők elsődleges kérelmével 

szemben – amely a labdajátékok teljes 
megszüntetését szorgalmazta – a lab-
dajátékok időtartamát csupán korlá-
tozza a határozat, a hét minden napján 
napi 8 órában, lehetőség szerint 8-12 
és 14-18 óra, vagy egybefüggően 10-
18 óra közötti időtartamra – tájékoz-
tatta a képviselő-testületet Szabados 
Ákos a két ülés között eltelt időszak 
munkájáról szóló beszámolójában.

A képviselők úgy döntöttek, hogy 
a napi 8 órányi labdajáték időt a 
használók igényei alapján határozzák 
majd meg.

* * *

A polgármesteri hivatal több osztá-
lya is vizsgálja a Székelyhíd utcai volt 
Baross Gábor iskola hasznosításának 
lehetőségeit. A legutóbbi képviselő-
testületi ülésen felvetett, az ingatlan 
irattárrá való kialakításáról előter-
jesztés készül, kidolgozva a szükséges 

munkálatokat 
és azok nagy-
ságrendi költ-
ségeit, vala-
mint a várható 
éves ütemezést 
is, mivel az idei 
kö l t ségvetés 
biztosan nem 
teszi lehetővé 
a teljes épület-
re vonatkozó 
k iv i t e l e zé s t . 
Mindezek mel-
lett mindkét 
ingatlant to-

vábbra is értékesítésre hirdeti az ön-
kormányzat.

* * *
Somodi Klára javaslatára ortopédi-

ai és más mozgásfejlesztésre alkalmas, 
úgynevezett „lépegető rendszer”-t he-
lyeznek ki a Gyermekmosoly Óvoda 
udvarára. A preventív jellegű, játé-
kos fejlesztő eszköz mintegy 300-400 
ezer forintba kerül, és a későbbiekben 
a többi óvodának is megvásárolja az 
önkormányzat.

* * *
Amint az itt élők nap mint nap 

tapasztalják, kerületszerte rengeteg a 

kátyú az utakon. Az önkormányzat 
február 18-án kötötte meg a közbe-
szerzési pályázat nyertesével az idei 
útkarbantartási munkákra vonatkozó 
szerződést, így a javítások hamarosan 
elkezdődnek. – Az önkormányzat 
biztosítója fizeti a jogos kárigényeket 
– tette hozzá Szabados Ákos polgár-
mester, egyúttal felhívva a figyelmet 
arra, hogy ezzel a lehetőséggel nem 
érdemes visszaélni.

* * *
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Informatikai Bizottság legutóbbi ülé-

sén részt vettek a kerületi iskolák ve-
zetői is. – A megbeszélésen igényként 
merült fel, hogy az intézmények szo-
rosabb kapcsolatot tartanának fenn 
az önkormányzattal. Némi ellent-
mondás ugyan, hogy az önkormány-
zati rendezvényekre a tanulók megje-
lenését nagyon nehéz megszervezni, 
de ezen felül természetesen partnerek 
vagyunk a rendszeres kapcsolattar-
tásban, akár nemcsak formalizált, ha-
nem szabadidős jelleggel is – tájékoz-
tatta a képviselőket Szabados Ákos.

sz.

Városházi napló

„Mentsük meg a Kiserdőt!”
A Föld napja alkalmából idén is megrendezzük takarítási ak-
ciónkat a Kiserdőben. A rendezvény április 22-én 9 órakor 
kezdődik a Vécsey lakótelep mögötti szánkózódomb (Ábra-
hám Géza utca 142-144.) környezetében.
Kerületünk kisiskolásai segítségével szeretnénk felhívni min-
denki figyelmét környezetünk és a természet védelmére.
Az idei programban szerepel szemétszedés, gereblyézés, ülte-
tés, játékos vetélkedő, erdei séta, íjászat és az elmaradhatat-
lan bográcsban főtt gulyásleves. A program része a Kiserdő és 
állat- és növényvilágának bemutatása, amely népszerűsítésére 
odúkat helyezünk ki természetbarátok segítségével.
Az akció támogatói: a Csili Művelődési Központ, a Pester-
zsébeti Polgárőrség, az ÁNTSZ, a KLIK, a GAMESZ és még 
sokan mások.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti és szeretné megóvni 
a természetet! Örömmel fogadjuk civil szervezetek és egyesü-
letek jelentkezését is!

Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató
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AWysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesület huszárjai 
hátravonultak, átadva a te-
ret a Hajós Alfréd Általános 
Iskola 4., 5. osztályos diák-
jainak. Az Orbán Fruzsina 
tanítónő rendezte műsor első 
felét követően Szabados Ákos 
polgármester lépett a mikro-
fonhoz.

– Pesterzsébeten ünnepe-
ink során elsősorban a fiata-
lokhoz szólunk, hiszen ben-
nük látjuk a lehetőséget. Azt 
is, amit még mi leszünk képe-
sek megvalósítani, valamint 
azt is, amit az idő elvett tőlünk 
és az idősebb korosztályoktól – 
kezdte beszédét.

A polgármester kiemel-
te: Pesterzsébeten mindig is 
önállóságra törekvő, szabad-
ságszerető népek éltek, majd 
háta mögé mutatott. – Nem 
véletlen, hogy a mögöttem 
lévő épületen az a szó szere-
pel: Városháza – fogalma-
zott, kifejtve, hogy az itt élők 
egészséges lokálpatriotizmusa 
és elkötelezett hazafisága a 
negyvennyolcas gyökerekbe 
kapaszkodik. Bizonyíték erre 
a Kossuth szobor, az önkor-
mányzati ünnepek, vagy az 
iskolák elnevezése.

– A mai nap és az utána 
következő hétvége a megem-
lékezésről szól, országhatáron 
innen és túl, megidézve a múl-

tat, amely hozzásegített nem-
zetté válásunkhoz, hozzájárult 
európaiságunk hangsúlyozá-
sához, továbbá a települések, 
köztük Pesterzsébet fejlődé-
séhez – jelentette ki Szaba-
dos Ákos. – Mindez akkor ér 
igazán valamit – fűzte hozzá –, 
ha személyes élmények kap-
csolódnak a negyvennyolcas 

forradalom és szabadságharc-
hoz, és ebben fontos szerep jut 
a pedagógusoknak.

A polgármester a folytatás-
ban a gyerekekhez fordult:

– Ezért fontos, hogy ti most 
szerepeltek az ünnepi műsor-
ban – mondta.

A múlttal kapcsolatban 
megjegyezte, hogy ugyan az 
egykori megoldásokat mai vi-
szonyok között már nem lehet 
alkalmazni, de a példa örök. 

És örök három dolog: az erő, 
a hűség és a remény. – A piros 
szín az erőt, a fehér a hűséget, 
a zöld a reményt szimbolizál-
ja – magyarázta Pesterzsébet 
első embere nemzeti trikoló-
runkkal kapcsolatban, és így 
folytatta: – Ifjúság, erről szól 
1848 óta minden március 15-e, 
mindenhol, ahol magyar szív 
dobog.

Ünnepi beszéde végét Sza-
bados Ákos ismét a diákok-
nak címezte:

– Minden megvalósulhat, 
amiért közös akarattal, kö-
zös erővel képesek vagyunk 
küzdeni. Veletek együtt gyer-
mekeink, akikre számítunk, 
és akikre támaszkodni szeret-
nénk. Piros, fehér, zöld; erő, 
hűség és remény. Egy boldog, 
békés világért, egy szebb, bol-
dog Magyarországért.

A műsor folytatásában 
a József Attila Nyelvoktató  
Nemzetiségi Általános Iskola 
Kicsinyek Kórusa, a Tavaszi 
Hangok Kórusa, a Lázár Vil-

mos Általános Iskola Melódi-
ák Kórusa, valamint a Harmó-
nia Gyermekkar, Rózsavölgyi 
Ildikó és Pálffi Krisztina közös 
irányításával énekelték a Gá-

bor Áron rézágyúja, valamint 
a Most jó lenni katonának 
című dalokat, amelyre a 
Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola Gyöngyvirág 
Néptánc Csoportja ropta Sá-
tori Júlia és Berzsenyi László 
koreográfiáját.

A vendégművészként fellé-
pő Pintér Tibor, a Nemzeti Lo-

vas Színház igazgatója lóhátról 
énekelte a Tolcsvay László 
által megzenésített Nemzeti 
dalt, valamint Koltay Gergely 
Kell még egy szó című dalát.

A műsor után átadták a 
kerületi iskolák diákjainak a 
példaértékű közösségi munká-
jukért járó díjakat, valamint a 
Pesterzsébeti Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat által az 
1848-49-es forradalom és sza-

badságharc emlékére meghir-
detett szavalóverseny helye-
zetteinek járó elismeréseket.

Koszorúzással zárult az 
ünnepi ceremónia Városháza 
előtti része. Az első koszorút 
dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, a Parlament alel-
nöke helyezte el a Kossuth 
szobor lábánál. Őt követték 
a városvezetés tagjai, az Or-
szágos Kossuth Szövetség, a 
Pesterzsébeti Kossuth Tár-
saság, a politikai pártok, a 
nemzetiségi önkormányzatok, 
civil szervezetek képviselői, 
Pesterzsébet mecénásai.

A megemlékezés a Pető-
fi szobornál folytatódott. A 
„Kisdunamente” Toppantó 
Néptánccsoport Gyémánt 
Ádám: Bakapercek című ko-
reográfiáját újabb koszorúzás 
követte, amely alatt a gyer-
mekkórusok Petőfi Sándor 

S z a b a d s á g , 
szerelem című 
v e r s é n e k 
Bornai Tibor 
által megzené-
sített változa-
tát énekelték.

Az ün-
nepség záró-
e s e m é n y é r e 
a Csili Szín-
háztermében 
került sor. A 
Pesterzsébeti 

Vajda Gipsy Koncertzenekar 
VI. Tavaszköszöntő koncertje 
előtt a zenekart ekképp mél-
tatta a polgármester: a Vajda 
család meghatározója Pester-
zsébet zenei életének, fiataljai 
pedig az ország zenei életének. 
A koncertzenekart Fekete 
Katalin, az Oktatási, Kultu-
rális, Ifjúsági és Informatikai 
Bizottság elnöke mutatta be a 
közönségnek.    Ditzendy

Erő, hűség és remény
Feldíszített Kossuth és Petőfi szobor, nyalka huszárok, pi-
ros-fehér-zöldbe öltözött diákok várták a nemzeti ünnepünk 
alkalmából rendezett kerületi megemlékezésen a Kosutiban 
az erzsébetieket. A műsor előtt Ecsedi-Nagy Andrea, a meg-
emlékezés háziasszonya külön köszöntötte Kossuth Esztert, az 
egykori kormányzó oldalági leszármazottját.
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Pesterzsébet Önkormányza-
ta környezetszépítő versenyt 
hirdet a lakosság körében, 
amelyen kerti eszközöket, 
virágokat, facsemetéket és 
növényeket kapnak a jutal-
mazottak.   

A versenyre kertes házak 
lakói, valamint társasházak, 
emeletes tömbházak jelent-
kezhetnek.

Az „Élhetőbb, tisztább, zöl-
debb Pesterzsébetért” környe-
zetszépítő versenyre a pályáza-
tot írásban vagy a pesterzsebet.
hu oldalról letölthető adatla-
pon lehet benyújtani, legké-
sőbb 2016. április 12-ig.

Kertes házak kategóriá-
ban a családi házas övezetben 
lakó, zárt kerttel is rendel-
kezők vehetnek részt, akik 
vállalják az utcai zöld sáv 
megfelelő gondozását, illet-
ve a járda tisztántartását. A 
bizottság azonban a jutalma-
zásnál figyelembe fogja venni 
a kertes házak zárt kertje, ud-
vara gondozottságát, tisztán-
tartását is.

Társasházak kategóriában 
emeletes tömbházak indul-
hatnak, nevükben a közös 
képviselő jelentkezhet, egy 
pontosan körülhatárolt köz-
területi parkrésszel, amelyet 
a tömbház lakói gondoznak. 

Pályázat beküldési cím: 
Pesterzsébet Önkormányzata 
Környezetvédelmi és Város-
fejlesztési Bizottsága (1201 Bp. 
Kossuth tér 1.). A borítékra 
írják rá, hogy „Élhetőbb, tisz-
tább, zöldebb Pesterzsébetért” 
környezetszépítő mozgalom.

A levélben a jelentkező 
nevét, címét, telefonszámát, 
kategóriát kell megadni. Tár-
sas- és tömbházak esetében 
meg kell adni a gondozásra 
vállalt parkterület pontos el-
helyezkedését, nagyságát is.

További információ Sződi 
Réka környezetvédelmi ügy-
intézőtől kapható a 283 25 
29-es telefonszámon.          sz

Pályázat a zöldebb Pesterzsébetért

Fogadóóra
Dr. Hiller István or-
szággyűlési képvise-
lő fogadóórája április 
7-én, csütörtökön 17 
órától lesz az MSZP 
Pesterzsébeti Önkor-
mányzati Képviselői 
Irodájában (XX. ke-
rület, Ady Endre u. 
84/A).

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

Új helyen az ügyelet
Tájékoztatjuk a ke-
rület lakosságát, hogy 
2016. március 1-jétől 
a felnőtt háziorvosi 
ügyelet a 1201 Buda-
pest, Török Flóris u. 
219/A szám alatt ve-
hető igénybe. 
A telefonszámok nem 
változtak, az ügyelet továbbra is a 288 65 74-es, 
illetve a 283 87 63-as számon érhető el.
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Tíz esztendeje nyitott a 
Rátkay-Átlók Galéria. Az el-
telt évtizedben a Gaál Imre 
vezette, 1960-ban alakult, 
pesterzsébeti Átlók Művész-
csoport tagjainak állandó kiál-
lítást szerveztek. Így az alapító 
festőművész alkotásai mellett 
Rátkay Endre és Czétényi Vil-
mos művei is megtekinthetők.

– Jelen pillanatban öt ki-
állítással várja a galéria az 
érdeklődőket – sommázta a 
tíz évet D. Udvary Ildikó mú-
zeumigazgató.

Szabados Ákos polgármes-
ter köszöntőjében emlékezte-
tett: egy évtizeddel ezelőtt azt 
is ünnepeltük, hogy azt meg-
előzően a fővárosban negyed 
százada nem adtak át új kiál-
lítási teret.

– Akkor is, most is felötlik 
az emberben, hogy tartalom 
nélkül, pusztán az épület is 
Pesterzsébet egyik történelmi 
emlékhelye – utalt a polgár-
mester a múltra.

Szabados Ákos köszönetet 
mondott Hiller Istvánnak, 
amiért országgyűlési képvi-
selőként és kultuszminiszter-
ként támogatta az új kiállító-
tér létrejöttét.

– Aki idejön Pesterzsé-
betre, a világmindenség kö-
zepébe kerül, amikor ezek a 
képek körbeveszik – célzott 
a polgármester Rátkay End-
re hatalmas méretben meg-
komponált, lenyűgöző és el-
gondolkodtató festményeire, 
majd hangot adott reményé-
nek, amely szerint a követ-

kező 10. évfordulóra már sok 
külföldi is felfedezi az ország-
nak ezt a gyöngyszemét.

D. Udvary Ildikó megje-
gyezte: egy amerikai házaspár 
a galéria láttán megállapítot-
ta, nem hitték volna, hogy 
ilyen kuriózum létezik.

– Volt egy ember, aki el-
indult Firenzében kedvenc 
templomába. A háza és a 
templom mind a mai na-
pig állnak. Átkelt a Ponte 
Vecchio hídon, ahonnan 
megpillantotta azt a hölgyet, 
akinek láttán megfogalmazó-

dott benne egy szonett. Mire 
otthon megírta a művet, úgy 
tartják, véget ért a középkor, 
elkezdődött a reneszánsz. 
Alighieri Dante-nak hívták 
a költőt – kezdte megnyi-
tóját dr. Hiller István, majd 
a továbbiakban kifejtette: 

Dante olyan közösségben 
élt, akár a pesterzsébetiek 
most.

– Ahogy most itt ülünk, 
viselkedünk, az maga a rene-
szánsz, ahogy a humanisták 
tanították nekünk. Sokan a 
sötét korokban, a hatalom-

nak hátat fordítva, kinyitot-
ták elméjüket a reneszánsz 
felé. Ők hozták vissza a XX. 
századba a fényt. Akár itt, 
Budapest külső kerületében, 
az a néhány művész, akik 
együtt gondolkodtak. A vers 
hatott a festményre, a fest-
mény a versre. Úgy átlósan 
– fogalmazott Hiller István, 
hozzáfűzve: a maga korában 
minden döntéshozó ostoba-
ságnak vélhette Rátkay End-
re hatalmas méretű képeit, 
mondván nem gazdaságos, 
rengeteg festék kell hozzá.

– Szerencsére nem nekik 
lett igazuk. Ahhoz képest, 
amit mi kaptunk az Átlók 
csoporttól, csak csendes kö-
szönet, hogy megteremtettük 
ezt a kiállítási teret – zárta be-
szédét a Parlament alelnöke.

A hangverseny prog-
ramját Rózsavölgyi Ildikó, a 
Canto Armonico Kamarakó-
rus művészeti vezetője állí-
totta össze. A muzsikusok kó-
rusművek mellett hangszeres 
zenével is megörvendezették 
a megjelenteket.

D. A.

Idén március 1-jétől új helyen, a 
Török Flóris u. 219/A szám alatt (a 
Török Flóris és a Wesselényi utca 
sarkán) működik a pesterzsébeti 
és soroksári lakosok felnőtt házi-
orvosi ügyelete.

– Nagyon nagy lépés ez a cé-
günk életében, hiszen a XX. és 
XXIII. kerületi lakosok ellátását 
mostantól kultu-
rált körülmények 
között, külön 
épületben tudjuk 
ellátni – fogal-
mazott Molnár 
György, a szol-
gáltatást ellátó 
Inter-Ambulance 
Zrt. vezérigazga-
tója, aki elárulta 
azt is, hogy a ja-
nuár végén kezdődött, mintegy 27 
millió forintos beruházás során a 
korábban évtizedekig kocsmaként 
működő épületet belülről teljesen 
átépítették, korszerű vizsgálót, pi-
henőt és közösségi helyiségeket ala-
kítottak ki. Már csak a homlokzati 

munkák vannak hátra, így nemso-
kára kívülről is teljesen megújult 
állapotban tudja fogadni az ide for-
duló betegeket az ügyelet.

– Komoly előny, hogy viszony-
lag jól megközelíthető, az erzsé-
betiek számára ismerős helyre 
költözött az ügyelet. A beruházás 
pedig azt a határozott szándékot 
tükrözi, hogy hosszú távú együtt-

gondolkodásról beszélhetünk 
– mondta Szabados Ákos polgár-
mester, azt kívánva, hogy a cég 
minél zökkenőmentesebben és 
minél nagyobb lakossági megelé-
gedésre tudja majd a munkáját 
végezni.        Sz.

Tíz év képzőművészet

Átadták az ügyeletet

Ünnepi koncerttel emlékeztek a Rátkay-Átlók Galéria egy évti-
zeddel ezelőtti megnyitására a kiállítóteremben március 2-án. 
Köszöntőt mondott Szabados Ákos polgármester, a koncertet 
dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke 
nyitotta meg. A program művészeti vezetője Rózsavölgyi Ildikó 
volt. 
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Az oktatási-nevelési in-
tézmények működéséréről 
és névhasználatáról szóló 
20/2012. EMMI rendelet 
(továbbiakban: Műk.r.) ren-
delkezése szerint az óvodai 
nevelés a gyermek nevelésé-
hez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló fog-
lalkozások keretében folyik. 
Az óvodákban a nevelési év 
szeptember 1-től augusztus 
31-ig tart. Az óvodai felvé-
tel, átvétel jelentkezés alap-
ján történik. 

Hány éves kortól kötele-
ző az óvodába járás?

A törvény értelmében a 
gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. 
napjáig a 3. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától, 
azaz idén 2016. szeptember 
1-jétől legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson 
köteles részt venni, amelynek 
teljesítéséért a szülő felelős. 

Az a szülő, vagy törvé-
nyes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem írat-
ja be, szabálysértést követ el, 
és pénzbírsággal sújtható. 

Mikor kell beiratkozni?

A beiratkozás időpontja: 
2016. május 2-6.

A szülő – a családi nap-
köziben vagy a bölcsődében 
ellátásban részesülő gyermek, 
továbbá a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól 
felmentésben részesülő gyer-
mek kivételével – az óvodai 
nevelésben történő részvé-
telre jogszabály alapján kö-
telezett gyermekét köteles 
beíratni a települési önkor-
mányzat, illetve a fenntartó 
által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben megha-
tározott időpontban. 

Milyen óvodát válasz-
szunk?

Az Nkt. 72. § (2) be-
kezdése értelmében a szülő 

gyermeke adottságainak, ké-
pességeinek, érdeklődésének 
megfelelően, saját vallási, 
világnézeti meggyőződésére, 
nemzeti hovatartozására te-
kintettel szabadon választ-
hat óvodát.

Az óvodai nevelés fejlesz-
tő nevelésben is teljesíthető, 
valamint a gyermek 3 éves 
korától annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, ami-
kor az 5. életévét betölti, az 
óvodába járási kötelezettsé-
gét családi napköziben is 
teljesítheti, abban az eset-
ben, ha a családi napköziben 
a szolgáltatást nyújtó személy 
rendelkezik óvodapedagógus 
munkakör betöltéséhez előírt 
szakképzettséggel, és munká-
ja során figyelembe veszi az 
óvodai nevelés országos alap-
programjában foglalt követel-
ményeket.

A kötelező felvételt 
biztosító óvoda

Az óvoda köteles fel-
venni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik 
(kötelező felvételt biztosító 
óvoda). Az óvodák körzet-

határairól az óvo-
dákban és a www.
pesterzsebet.hu 
honlapon talál-
ható tájékoztatás.

Mi minősül 
életvitelszerű 
ott lakásnak?

Életvitelsze-
rű ott lakásnak 
minősül, ha a 

gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében 
található ingatlant ottho-
nául használja, és az ilyen 
ingatlan a polgárok szemé-
lyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásába a gyermek 
lakóhelyeként vagy tartóz-
kodási helyeként az óvodai 
beiratkozás első határnapját 
megelőző 3 hónapnál régebb 
óta szerepel. 

A jogszabály lehetőséget 
ad arra, hogy a kötelező fel-
vételt biztosító óvodába je-
lentkező gyermekek az óvoda 
körzetében életvitelszerű ott 
lakását ellenőrizzék. Ha bár-
mely körülmény alapján arra 
lehet következtetni, hogy a 
gyermek a nyilvántartásban 
szereplő lakhelyén, vagy tar-
tózkodási helyén nem élet-
vitelszerűen lakik, úgy az 
óvodavezető, vagy az óvo-
davezető és fenntartó által 
szervezett bizottság jogosult 
felszólítani az óvodába jelent-
kező gyermek szülőjét, hogy 

az életvitel-
szerű kör-
zetben lakás 
tényét akként 
igazolja, hogy 
a felszólítás 
kézhez véte-
létől számí-
tott 15 napon 
belül bemu-
tatja a terüle-
tileg illetékes 
v é d ő n ő t ő l 
származó, a 

védőnői ellátás igénybevé-
telét igazoló nyilatkozatot. 
Ha a bizottság felszólítása 
ellenére a szülő a nyilatko-
zatot nem mutatja be, úgy az 
óvodavezető, illetve a fenn-

tartó által szervezett bizottság 
jogosult az életvitelszerűen 
körzetben lakást családláto-
gatás kezdeményezésével el-
lenőrizni. Ha a bizottság által 
javasolt három időpont közül 
a gyermek törvényes képvise-
lője egy alkalommal sem teszi 
lehetővé a családlátogatást, 
úgy az óvodai felvétel meg-
tagadható. (Műk.r. 20. § (9)) 

Mit kell a beiratkozás-
kor bemutatni?

– a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt, vagy anyakönyvi 
kivonatot,

– a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát,

– nem magyar állampol-
gár kiskorú óvodai beíratásá-
nál a szülőnek igazolnia kell, 
hogy az alábbi feltételekkel 
rendelkezik: 

- a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény 
szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogát Magyaror-
szágon gyakorolja,

- a harmadik országbeli ál-
lampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik, és be-
vándorolt vagy letelepedett 
jogállású, vagy Magyarország 
területén való tartózkodásra 
jogosító engedéllyel rendel-
kezik.  

A szülő, ha azt az óvo-
da beíratásának napján – 
amennyiben azt az óvodai 
beiratkozás napján az elektro-
nikus elérhetőségének meg-
adásával – kérte, elektroni-
kus úton értesítést kap arról, 

hogy a gyermeke óvodai fel-
vételt nyert, vagy felvétele 
elutasításra került.

Az óvoda vezetője a fel-
vételi, átvételi kérelmek 
elbírálásáról – a döntést 
megalapozó indoklással, a 
fellebbezésre vonatkozó tá-
jékoztatással írásban – érte-
síti a szülőket 2016. június 
8-áig. 

Hogyan lehet fellebbezni 
az óvodai döntés ellen?

Az óvoda döntése ellen 
a szülő a közléstől, ennek 

hiányában a tudo-
mására jutásától 
számított tizenöt 
napon belül eljárást 
megindító kérelmet 
nyújthat be az óvo-
davezetőnél. (Nkt. 
37. §) Az óvoda-
vezető – az eljárást 
megindító kérelmet 
az ügy összes iratá-
val együtt – 8 na-

pon belül Budapest Főváros 
XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatának jegyző-
je által megbízott szervezeti 
egységhez, az Oktatási-
Kulturális-Egészségügyi és 
Sportosztályhoz küldi. Az 
ügyben a fenntartó jár el, és 
hoz másodfokú döntést. A 
szülő a fenntartó döntésé-
nek bírósági felülvizsgálatát 
kérheti, a közléstől számított 
harminc napon belül, jogsza-
bálysértésre hivatkozással.

Nevelési év közben is 
felvehető a gyermek? 

Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a 3. életé-
vét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, felté-
ve, hogy minden, a települé-
sen lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel 
rendelkező 3 éves és annál 
idősebb gyermek óvodai fel-
vételi kérelme teljesíthető. 
Ennek értelmében a szülő 
gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, 
a jelentkező gyermekek fel-
vétele, fogadása az óvodai 
nevelési évben – ha a férőhe-
lyek száma ezt lehetővé teszi 
– folyamatosan történik.

Tudnivalók az óvodai beiratkozáshoz
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A kötelező óvodai ne-
velésben való részvétel 
alóli felmentés szabályai

2016. január 1-jétől az 
a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) 
bekezdésében foglaltak alap-
ján felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, az óvodai beirat-
kozásra április 20-áig nyújt-
hatja be kérelmét a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőhöz, továbbá a 
kérelem másolatát a köte-
lező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjéhez. 

A jegyző a fenntartó – 
az óvodavezető, valamint 
védőnő egyetértésével – a 
gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva az 5. életév be-
töltéséig felmentést adhat a 
2016/2017. nevelési év kez-
dőnapjától esedékes kötele-
ző óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. A 
jegyző nem csak azt a döntést 
hozhatja, hogy a gyermek 
5. életévéig adja meg a fel-
mentést. Elképzelhető az egy 
évre, vagy bármilyen határo-
zott időre adott felmentés is.  

Ha a szülő egyházi és 
magán- vagy nemzetiségi 
önkormányzati, valamint ál-
lami fenntartású – tehát nem 
települési önkormányzati  –
fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a 
kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alóli felmentési 
kérelmét az óvoda fenntartó-
jához nyújtja be, továbbá a 
kérelem másolatát megküldi 
a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőhöz. 

A kötelező óvodai neve-
lésbe már beíratott gyermek 
szülője a fenti eljárás szerint 
2016. április 20-ig, illetve a 
nevelési év során kérheti a 
kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alóli felmen-
tést, továbbá a kötelező óvo-
dai nevelésben való részvé-
tel alól felmentett gyermek 
szülője a nevelési év során 
kérheti a gyermek óvodai 
felvételét.

Élet az óvodákban

Az óvodák részletes pe-
dagógiai programjait az óvo-
dákban és azok honlapjain 
találhatják az érdeklődők. A 
kerület összes óvodáiban a 
nagycsoportos óvodásoknak 
úszás- és korcsolyaoktatást 
tartunk. A Nyitnikék Óvoda 
két, a Gézengúz Óvoda egy 
csoportjában kétnyelvű an-
gol-magyar óvodai nevelés, 
ellátás folyik (térítés ellené-
ben).

A Pesterzsébeti Baross 
Német Nemzetiségi Óvoda 
nemzetiségi nevelést folytató 
tevékenysége felöleli a nem-
zetiségi kultúra ápolását, ha-
gyományainak közvetítését 
is. Az óvodai élet tevékeny-
ségi formái a játék, a verse-
lés-mesélés, ének, zene, fes-
tés, mintázás, kézimunka. A 
bábozás, a dramatikus játék, 
a népi játék, a gyermektánc 
az óvoda nevelési programjá-
ban kiemelkedő szerepet kap 
mind a német nemzetiségi, 
mind a magyar hagyományok 
közvetítésében. Az óvoda a 
gyermekek egészségnevelé-
sében, mozgásfejlesztésében 
korszerű elveket vall, ezen 
alapul a preventív tartásja-
vítás és az egészséges kör-

nyezetben való nevelés. Az 
óvoda „Hétszínvirág” kiváló 
akkreditált Tehetségpont, 
amelynek jelentősége a gyer-
mekek tehetséggondozásá-
ban mutatkozik meg. Kör-
nyezeti nevelésben szerzett 
eredményessége megalapozta 
az óvoda „Madárbarát” címé-
nek elnyerését. 

A Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda különlegessége, 
hogy a Kompetencia Alapú 
Programcsomag részének 

adaptálásával dolgozik, mely-
nek alapja a négy őselem köré 
csoportosuló tapasztalás. Az 

intézmény 3 tagóvodából áll.  
A Zalán utcai óvoda főleg a 
környezettudatos szemléle-
tet, egészséges életmódot, a 
Vackor tagóvoda a hagyo-
mányőrzést, népi kultúrát és 
jelképeit tartja specifikumá-
nak. A Gyöngyszem tagóvo-
da az „együtt a családokkal 
a családokért” szemléletet 
képviseli. Az óvodában ki-
emelten fontosnak tartják a 
szülőkkel, nagyszülőkkel kö-
zösen tervezett programokat. 

A Pesterzsébeti Gyer-
mekmosoly Óvoda nevelési 
programjában kiemelt szerep 
jut a gyermekek egészségne-
velésének, környezettudatos 
szemléletének kialakításá-

nak. Rendsze-
res a mozgás-
fejlesztés, négy 
gyógytestne-
velő, egy 
g y ó g y p e d a -
gógus segíti 
a gyermekek 
egyéni fejlesz-
tését. A gyer-
mekek sokat 
járnak kirán-
dulni, a szülők 

aktív bevonásával szerveznek 
óvodai, óvodán kívüli prog-
ramokat (játszóház, jeles na-
pok, múzeumlátogatás). Az 
alternatív pedagógiai irányza-
tok közül a Montessori, illet-
ve a Freinet pedagógia egyes 
elemeit építik be a nevelő 
munkájukba. Az óvoda „Ma-
dárbarát” óvoda címmel ren-
delkeznek, tehetségpontként 
nyilvántartott intézmény.  

A Pesterzsébeti Kereker-
dő Óvoda kiemelt figyelmet 

fordít a gyermekek egészséges 
életmódra nevelésére, amely-
ben a mozgás és a játék fontos 

szerepet kap, 
jól felszerelt 
tornaterem, 
c s o p o r t s z o -
bák teszik 
gazdaggá. A 
harmonikus, 
szeretetteljes 
és barátsá-
gos légkört, 
az optimális 
k ö r n y e z e t i 
f e l té te leket 

sokoldalúan képzett óvoda-
pedagógusok és nevelést se-
gítő munkatársak alakítják 
ki. Az óvoda a „Mosolygós 
Óvodák” hálózatának tagja. 
A tehetséggondozás keretén 
belül a Zeneovi, a Kézműves 
műhely, a Fürgemanó (moz-
gás), a Drámanó (dráma- és 
bábjáték) és a Zöldbéka 

(természetbúvár) csoportok 
tevékenykednek. A Bóbita 
Tagóvoda regisztrált tehet-
ségpont, a komplex esztétikai 
nevelés eszközeivel a gyerme-
kek kreativitásának fejleszté-
sére helyezi a hangsúlyt. 

A Pesterzsébeti Nyitni-
kék Óvodában a Jeles, 
Zöld Napokhoz kapcsolódó 
projektek sikeresen megva-
lósulnak mind a négy tag-
óvodában. A Csepeli átjáró 
10/A Tagóvodájában hagyo-
mányos „Tökfesztivált” ren-
deznek, valamint a szüreti 
mulatság megtartása a ke-
rület gyermekeinek már ha-
gyománnyá vált. A Torontál 
utcai Tagóvodában a hagyo-
mányokat megtartva közösen 
ünneplik a szülőkkel a Föld 
Napját. A „Zöld ovi” nevéből 
adódóan a természet szépsé-
gét, a környezet védelmének 
fontosságát igyekszik a gyer-
mekek számára közvetíte-

ni. A Kossuth Lajos utca 3. 
óvodában két csoport angol-
magyar nyelven működik. 
A Jeles Napok megtartását 
túl a szülőkkel való közös 
ünneplést is fontosnak tart-
ják. (Karácsonyi est, Nyuszi 
buli, Majális). A János utcai 
tagóvodában is a pedagógiai 
program szellemében folyik 
a gyermekek nevelése okta-
tása. Délutánonként a Bozsik 
Programba bekapcsolódva a 
jövő futball-utánpótlásával 
foglalkoznak az edzők. Dél-
utánonként lehetőségként 
minden tagóvodában bizto-
sított az angol nyelvvel való 
játékos ismerkedés, valamint 
a hitoktatás. Mind a négy 
tagóvoda a Víz Világnapját 
együtt ünnepli a szülőkkel és 
a gyermekekkel.

A Pesterzsébeti Lurkó-
ház Óvodában fontos sze-

repet kapnak 
a kulturális, a 
művészeti ne-
velés különböző 
formái. Az intéz-
mény pedagógiai 
programja kü-
lönös figyelmet 
szentel a környe-
zetvédelemnek, a 
környezettudatos 

magatartás formálásának, va-
lamint az alkotó tevékenység 
iránti igény felkeltésének. A 
nevelés része az irodalmi mű-
vek meghallgatása, eljátszása, 
színházi élmények nyújtása, 
a mesehallgatás, a barkácso-
lási lehetőség. Az irodalmi 
művek közül a klasszikus és 
kortárs népköltészeti ihleté-
sű, ritmusos, vidám irodalmi 
alkotásokat ismertetik meg a 
gyerekekkel. Több olyan ren-
dezvényt szerveznek, melyre 
meghívják a családokat is.

Az első foglalkozási nap 
– a nevelési év első napja:

2016. szeptember 1. 
Ekkor történik az eddig 

bölcsődében elhelyezett, 
óvodába felvételt nyert 
gyermekek átvétele is.

Az óvodák nyári zárva 
tartásának idejéről az érdek-
lődők a www.pesterzsebet.hu 
oldalon tájékozódhatnak.
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Farsangi mulatsággal búcsúztatta a telet a Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) Lajtha utcai Szo-
ciális Szolgáltató Központja. A rendezvényen Kaszányi Roland, művésznevén Rolando szórakoztatta a 
klubtagokat és gondozóházi lakókat interaktív bűvészműsorával. Hitvallása, hogy bűvészműsoraival el-
feledtesse a szürke hétköznapok gondjait, és mosolyt csaljon a nézők arcára, miközben bevezeti őket a 
bűvész tudomány varázslatos és misztikus világába. Humoros előadásmódjával, közvetlenségével vidám 
hangulatot teremtett, bevonva produkciójába az időseket és a központ munkatársait.
A mulatság nem múlhatott el tombola nélkül, a nyereményeket Ódor Terézia, a HSZI szakmai vezetője 
sorsolta ki. A jó hangulatú délután vendéglátással zárult.               z.

A Pesterzsébeti Városvédő Csoport az 
egyik feladataként jelölte meg, hogy a la-
kosságot folyamatosan tájékoztassa a ke-
rület fejlesztési elképzeléseiről, illetve – a 
lehetőségek figyelembe vételével – a lakos-
sági igények a kerület vezetői számára is 
ismertté váljanak.
A városvédők ez évi első előadásának is 
ez a célja, ugyanis április 19-én 17 óra-
kor a Csili Művelődési Központ Vízvári 
László termében olyan fórumot szervez-
nek, amelyben Pesterzsébet főépítésze, 
Trummer Tamás „A pesterzsébeti fejlesz-
tések irányai” témában tart előadást, mely-
re a Pesterzsébeti Városvédők minden ér-
deklődőt szeretettel várnak.
Természetesen a pesterzsébetiek elsőd-
leges érdeklődése a Duna-parti fejleszté-
sekre irányul. A Pesterzsébeti Városvédők 
a pályázat kiírásától kezdve a tervezés és 
kivitelezés különböző fázisaiban segítették és 
népszerűsítették a rekonstrukció megvalósítását. 
A Kulturális Örökség Napján, 2015. szeptember 
20-án a Pesterzsébeti Városvédők szervezésében 
bemutatták a „Látogatóközpont” munkaterületét. A 
fővárosban az idei és a következő évek fejlesztése-
inek nagy része a Duna-partot fogja érinteni, ezért 
a pesterzsébeti csónakházak rekonstrukciós mun-
káiban részt vevő szakemberekre felelősségteljes 
feladatok várnak, hiszen a Duna-part közhasznú-
vá tétele már nem kizárólagosan pesterzsébeti 
ügy. Jó példa erre a „We love Budapest 2016: Így 
változik a város idén” című nemzetközi szakkiad-
vány, amely részleteiben is bemutatja az ez évben 
átadásra kerülő létesítményeket, így a pesterzsé-

beti csónakházak fejlesztéseit is, valamint kiemeli 
a pesti rakparti korzó átalakítását és a Kopaszi-gát 
előtti terület beépítését, ahol irodaházak és lakóin-
gatlanok épülnek majd.
A Duna kiváló helyszínt kínál a vízi sportokhoz, 
emellett lehetővé teszi az evezősök, motorcsó-
nakosok kikötését, valamint úszó szállodák foga-
dását. Az esetleges 2024-es budapesti olimpiai 
fejlesztései érinteni fogják Pest délebbi Duna-parti 
részeit, így a pesterzsébeti felújított csónakházak 
létesítménye a következő évek egyik legfelkapot-
tabb helye lehet.

Budapesti Városvédő Egyesület 
Pesterzsébeti Csoport

Óváry Gábor csoportvezető

Február 9-én a Humán Szolgáltatások Intézménye Vá-
góhíd utcai Idősek Klubjának kis csapatával ellátogat-
tunk Mohácsra, hogy megnézzük a „Pokládé”-t, azaz 
a busójárást. A kirándulás alkalmával megtekintettük 
a busójárás nevezetességeit. A busó udvarban a kü-
lönböző álarcokat és ruhákat, a főtéren a tél elűzésére 
felállított máglyát, a feldíszített szekereket, a sokác 
népviseletbe öltözött néptáncosokat és nem utolsó-
sorban a busók felvonulását.
A nap nagyon jó hangulatban telt, az idő is kedvezett 
a programnak. Mindenki nagyon jól érezte magát. és 
ehhez a busók is hozzájárultak. Fáradtan, de élmé-
nyekben gazdagon tértünk haza. 

Gábori Gyuláné Zsóka (klubtag)

Sós Sándornét, leánykori nevén Dezső Erzsébetet köszöntötte Ko-
vács Eszter alpolgármester az önkormányzat nevében 90. születés-
napja alkalmából.
Az 1926. március 6-án született Erzsi néni ma az Akácfa utcai Amb-
rózia Gondozóház lakója. Dunaharasztiban látta meg a napvilágot, ott 
is lakott egészen tizenkét esztendővel ezelőttig, amikor férje meghalt. 
Sándor bácsival ötven évig éltek boldog házasságban. Halála annyi-
ra megviselte az idős asszonyt, hogy családja a gondozóház mellett 
döntött. Nem véletlenül költöztették Pesterzsébetre, ugyanis mindkét 
lánya itt él és dolgozik. Gyermekeitől négy lány unokája – közülük 
ketten ikrek –, tőlük eddig két dédunokája született.

– Mindenfélét csináltam – mesélt fiatalkoráról Erzsi néni –, gyárban 
voltam, kapáltam.
Aztán áttértünk a jelenre, amiről röviden csak annyit mondott:
– Mostanság pedig egyik helyről a másikra ülök.
A közös foglalkozásokon aktívan részt vesz, azonban mivel hallása 
nagyon megromlott, nem tud beszélgetni az otthon többi lakójával. 
Hozzátartozói, amikor csak tudják, meglátogatják Erzsi nénit, aki szó-
kimondó őszinteségéről híres családja körében.   D. A.

Fórum a pesterzsébeti fejlesztésekről

Busójárás

Erzsi néni 90 éves

Szeretne egészséges élelmiszer-
hez jutni, közösségben lenni, 
esetleg meg is teremteni mind-
ezt? A Humán Szolgáltatások 
Intézménye Nagy Győry utcai 
Idősek Klubjának kertjében idén 
tavasztól kertészkedési lehető-
ség nyílik a kerületben élő idő-
sek számára.
A közösségi kertekhez hasonló-
an itt is lehet majd kisebb terü-
leteken zöldséget, gyümölcsöt, 
fűszernövényeket termeszteni. 
A szerszámokat az intézmény 
biztosítja, a magokról mindenki 
maga gondoskodik.

A kertészke-
dés igazán 
kellemes és 
hasznos ki-
kapcsolódást 
jelent a panel-
ban élő idősek 
számára. Ér-
demes élni a 
lehetőséggel, 

és minél előbb jelezni a részvé-
teli szándékot. Amit kínálnak: új 
ismeretség, közösség, élmény.
Jelentkezési határidő: 2016. áp-
rilis 15.
Elérhetőség:
Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Humán Szolgáltatások In-
tézménye
Nagy Győry utcai Szociális Szol-
gáltató Központ
1201 Budapest, Nagy Győry I. 
u. 31/A
Tel: 421-5598, 06 20 599 8602
E-mail: kozpontvezeto.
nagygyory@hszi20.hu

Közösségi kert 
az idősek klubjában

Farsang a Lajthában

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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Az átalakulás célja, hogy 
az eddig is meglévő kapa-
citások hatékonyabban ke-
rüljenek felhasználásra. A 
családok esetében eddig ket-
tévált a gyermekeket, illetve 
a felnőtteket érintő problé-
mák kezelése. Az új rendben 
a segítségnyújtás egyetlen 
szolgálatnál, sőt nagyon sok 
esetben egyetlen munkatárs-
nál összpontosul.

A folyamat a következő-
képpen alakul:

Alapvető esetben mind a 
felnőtt lakosok, mind a gyer-
mekek önként kérhetnek 
segítséget munkatársaink-
tól. A gyermekek esetében 
a kerületi jelzőrendszertől 
(óvodák, iskolák, védőnői 
szolgálat, gyermekorvosok 

stb.) is érkezhet jelzés. Itt 
jegyezzük meg, hogy gyer-
mekek elhanyagolása, illetve 
bántalmazása esetén bárki 
tehet bejelentést közpon-
tunkban. Minden bejelentést 
kivizsgálunk. Ritkább eset-
ben felnőttekre (különösen 
idős, elhanyagolt emberekre) 
vonatkozóan is kapunk jel-
zést. Szintén arra buzdítunk 
mindenkit, hogy figyeljen a 
környezetében élő magányos, 
nehézségekkel küzdő embe-
rekre, és kérjen számukra se-
gítséget intézményünktől!

A beérkező önkéntes se-
gítségkérés, illetve jelzés nyo-
mán az Alapellátási Szakmai 
Egység munkatársa felveszi 
a kapcsolatot a családdal, és 
megkezdődik a probléma fel-

tárása, az okok és célok meg-
határozása, valamint a meg-
lévő erőforrások mozgósítása 
és rendszerbe foglalása. Sok 
probléma hátterében az áll, 
hogy az embereknek kevés 
erőforrásuk van, és nagyon 
hiányosak a kapcsolatrend-
szereik. Ezekben az esetek-

ben segítjük a különböző 
szolgáltatások elérését, illetve 
az egyén megerősítését és ké-
pessé tételét.

A szolgáltatások közül a 
leglényegesebbeket intéz-
ményünkben tudjuk biztosí-
tani: szociális segítőmunka, 
adósságkezelési szolgáltatás, 

munkavállalási tanácsadás, 
mentálhigiénés tanácsadás, 
gyermekpszichológus, jogi 
tanácsadás, társadalombizto-
sítási tanácsadás, mediáció, 
családterápia. Ezen túlmenő-
en segítséget nyújtunk a má-
sutt elérhető szolgáltatások 
igénybevételéhez.

Az átszervezés pozitív ho-
zadéka például, hogy ha a 
család a gyermeke ügyében 
már régebb óta kapcsolatban 
van a családsegítő munka-
társsal, és közben a velük élő 
nagyszülő részére is szüksé-
gessé válik a segítségnyújtás, 
akkor nem válik ketté a segí-
tő tevékenység. Továbbra is 
ugyanaz a családsegítő mun-
katárs nyújt segítséget mind 
a gyermek, mind a nagyszülő 
problémájára. 

Nagyon fontos minden 
esetben a családsegítő és 
a családtagok folyamatos 
együttműködése. Erre már 
jogszabályi kötelezettség is 
van: havonta három alka-
lommal szükséges találkozni-
uk. Amennyiben a gyerme-
keket érintő probléma súlyos, 

illetve szociális segítőmunká-
val nem oldható meg, vagy 
hiányzik az együttműködés, 
szükségessé válik a gyerme-
kek védelembe vétele. Ez a 
gyámügyi intézkedés eddig 
is működött, így nem isme-
retlen ügyfeleinknek. Any-
nyi változás történt, hogy az 
ügybe belép a Hatósági Szak-
mai Egység esetmenedzsere. 
Ő koordinálja a védelembe 
vétel folyamatát, és ő tart 
kapcsolatot a Gyámügyi Osz-
tállyal.

Jelzést tenni, illetve segít-
séget kérni a Központ Alap-
ellátási Szakmai Egységében 
lehet a következő elérhetősé-
gek valamelyikén: Család- és 
Gyermekjóléti Központ 1203 
Budapest, Lajtha u. 5-7. Tele-
fon: 283 0227, mobil: 20 514 
8327. E-mail: csaladsegito@
hszi20.hu.
Nyitva tartás: 
hétfő 9.00 – 17.00
kedd 9.00 – 13.00
szerda 9.00 – 17.00
csütörtök 9.00 – 17.00
péntek 9.00 – 15.00

A Készenléti Szolgálat 
krízishelyzet esetén hétfőtől 
csütörtökig 17.00 – 20.00 
között a 283 0227-es, péntek 
15.00 – hétfő 8.00 óra között, 
illetve ünnepnapokon a 286 
3048-as telefonszámon érhe-
tő el.

Szakali Tibor
intézményvezető-helyettes

Pesterzsébet
 Önkormányzatának

Humán Szolgáltatások 
Intézménye

Változás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás terén
A kerület lakosai jól ismerték mind a Családsegítő Szolgálatot 
(Kossuth u. 146.), mind a Gyermekjóléti Központot (Lajtha u. 
5-7.). A felnőtt ügyfelek ellátása és a gyermekjóléti szolgál-
tatás az elmúlt év végéig ezen a két telephelyen, különváltan 
működött. Január elsejétől kerületünkben is megvalósítottuk 
azt az országos szintű átszervezést, melynek eredményeképpen 
sor került a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ösz-
szevonására. Az újonnan létrehozott Család- és Gyermekjóléti 
Központ a Lajtha László utca 5-7. címen működik. 

Adománynap

Április 1-jén, pénteken 
15 és 19 óra között 
Adománynapot tart 

Pesterzsébet Önkormányza-
tának Humán Szolgáltatások 
Intézményének Család- és 
Gyermekjóléti Központja.

Várják a feleslegessé 
vált, de még használható 
állapotban lévő ruhane-
műket, cipőket, játékokat, 
törölközőket, függönyöket, 

szőnyegeket, lámpákat, 
könyveket, edényeket, ágy-
neműket, plédeket, műszaki 
cikkeket, valamint egyéb 
használati tárgyakat, ame-
lyeket a központ munkatár-
sai továbbíthatnak az arra 
rászorulóknak.

A felajánlásokat a köz-
pont adományraktárában 
(1205 Budapest, Koppány u. 
2.) lehet leadni.               sz
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A március közepi megnyitót Vár-
halmi András, a Csili igazgatója rend-
hagyó módon kezdte:

– Gondolkodtam, milyen kö-
szöntőt mondjak. Esetleg énekeljek 
Tankcsapda dalokat, mert az egyik 
kedvencem – vallotta be az igazgató, 
majd énekelt.

A Fiúk ölébe a lányok című nóta 
néhány sora után Várhalmi András 
visszatért a prózához. Mivel a közön-
ség soraiban számosan voltak, akik 
nem jártak még a Csiliben, röviden is-
mertette a kettő híján száz esztendős 
művelődési ház történetét, hozzátéve: 
a tavalyi statisztika szerint ötezernél 
több programot tartottak.

Köszöntője végén így fogalmazott:
– Külön megtiszteltetés, hogy Bu-

dapest belvárosának jeles művészeit 
láthatjuk vendégül. Remélem, nem-
csak mi épülünk, hanem a hozzánk 
látogató alkotók is – mondta, majd 
stílusosan egy Tankcsapda refrénnel 
zárta beszédét.

– Sose volt még ilyen jó 
előzenekarunk – vette át a szót Egye-
di Péter, az Óriás zenekar frontembe-
re, majd előadta Fény című dalát. Ezt, 
mint elárulta, a fotósok védőszentjé-
hez írta.

Az említett „szent” Cornell Capa, 
Robert testvére, aki Friedmann Kor-
nél néven született Magyarorszá-
gon, és az International Center of 
Photography elnökeként fejtette ki 
áldásos tevékenységét.

A muzsikus Várhalmi Andráshoz 
hasonlóan elgondolkodott azon, milyen 
beszédet mondjon, hiszen eddig elvétve 
nyitott meg kiállítást, végül egyszerűen 
bemutatta a kiállító alkotókat.

– Lékó Tomival 2005 óta ismerjük 
egymást, ő akkor már menő címlap- 
fotós volt. Alapos és átgondolt pasas. 
Dobos Csabit 2010 környékén ismer-
tem meg. Ő az a bolond életművész, 
aki mindig ott van a dolgok közepében.

Felhívta a figyelmet, hogy kettejük 
eltérő egyéniségét jól bemutatják a fa-
lon függő fényképeik.

Valóban, a Muszély Ágoston te-
rem egyik felét fekete-fehér riport fel-

vételek, a másikat színes címlapfotók 
borítják.

– Manapság hangsúlyosan kép 
alapú az emberek gondolkodása – 
jegyezte meg Egyedi Péter, utalva a 
mobiltelefonokra, a virtuális médiára, 
majd hozzátette: mennyivel kelleme-
sebb kiállításon látni a fotográfiákat.

Befejezésként újabb dalba kezdett, 
a Mindenki írja címűbe.

DIA

Örök értékek az illusztrációban cím-
mel nyílt interaktív kiállítás a Gaál 
Imre Galériában március 16-án. A 
tizenhat kiállító művész között szere-
pel, mások mellett, Sárkány Győző, 
Jankovics Marcell, Szurcsik József, 
Szemadám György és Aknay János.

Török Ádám improvizált fuvolán, 
Bartók: Egy este a székelyeknél című 
művére, a kiállításmegnyitó kezdetén.

A Magyar Illusztrátorok Társasá-
ga alkotóinak műve nem kizárólag a 
falakon, hanem a térben elhelyezett 
asztalokon, levelezőlapok formájá-
ban fogadta az érdeklődőket. Mint 

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató el-
mondta: ezzel próbálták interaktívvá 
tenni a tárlatot, hiszen nem kizárólag 
nézni lehet a munkákat, hanem bárki 
a kezébe is veheti azokat.

Sárkány Győző Érdemes Művész, 
grafikus, a Magyar Illusztrátorok Tár-
saságának elnöke röviden ismertette 
az 1994-ben alakult társaság történe-
tét, majd felhívta a figyelmet, hogy a 
kiállított munkák nem hagyományos 
illusztrációk. Ennek megfelelően nem 
már nyomtatásban megjelent köny-
vekben szereplő műveket, hanem 
autonóm alkotásokat láthatnak az 
érdeklődők.

– Azért nevez-
tük el a címben 
örök értéknek a 
jelen kiállítást, 
mivel nem a pilla-
natnyi divatokat 
követő munkákat, 
hanem hosszú tá-
von is értékes gra-
fikákat mutatunk 
be – fogalmazott 
Sárkány Győző, 
átadva a szót a tár-
latot megnyitó dr. 
Szeifert Judit mű-
vészettörténész-
nek, a Magyar Nemzeti Galéria osz-
tályvezetőjének.

A művészettörténész ismertette az 
illusztráció szó meghatározását, mi-
szerint nyomtatott szöveg szemlélte-
tését, kiegészítését szolgáló kép, rajz, 
fénykép vagy grafika, amely a szöveg 
megértéséhez, átéléséhez segíti hozzá 
az olvasót.

– Az itt kiállított művek túllép-
nek ezeken a kritériumokon, hiszen 
önálló grafikai alkotások – hívta fel 
a figyelmet Szeifert Judit, hozzátéve: 
egységes méretű printeken és képes-
lapokon látható valamennyi mű.

Mint elmondta: a könyv lapjaira 
emlékeztetnek így a munkák. E mó-

don is láthatók azonban az egyedi és 
összetéveszthetetlen vonások, ame-
lyek kizárólag az itt kiállító alkotókat 
jellemzik.

– Az illusztráció szemléltetést, áb-
rázolást jelent. A vele azonos tőről 
fakadó illusztrátor pedig szemléltető 
személyt. Az ugyanebbe a szócsaládba 
tartozó illusztris melléknevet a kiváló, 
híres értelemben is használjuk. Szó-
játékkal élve illusztris illusztrátorok 
alkotásait láthatjuk, amelyek kva-
litásukkal bizonyítják az illusztráció 
illusztris értékeit – fogalmazott a mű-
vészettörténész.

A kiállítás április 17-ig látogatható.
DIA

Az alapos és az életművész

Illusztris illusztrátorok illusztrációi

A Csili Csoport Projekt kiállítássorozat, 
amely belvárosi galériák művészeit 
hozza Pesterzsébetre, újabb, POP Life 
című tárlatán, Lékó Tamás és Dobos 
Csaba könnyűzenei fotográfiáival is-
merkedhetünk meg. A tárlat április 
4-éig látható a Csiliben. 

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

Sárkány Győző

FO
TÓ

K:
 Z

EH
ET

M
AY

ER
 J

ÁN
OS



112016. március 22. MOZAIK

A fantasztikus kerékpárok ötle-
te Tóth Jenőtől származik. Ő valódi 
ezermester, aki mérnöki pontossággal 
tervezi meg az elképzelt bringákat, 
amelyeket azután két fiával valósíta-
nak meg.

– Szerettünk volna valami újat kí-
nálni a szórakozni vágyóknak, olyat, 
amilyen addig még nem volt – árulja 
el Tóth Olivér.

Abból indultak ki, hogy bicikliz-
ni majd’ mindenki szeret és tud is. 
Elsőnek a trükkös tricikli került ki a 
családi műhelyből. Ezt ma már szinte 
mindenki ismeri, aki megfordult va-
laha szabadtéri sokadalomban, vagy 
legalább látott ilyen rendezvényekről 
szóló híradást. A háromkerekű trükk-
je, hogy ha előre tekerik, hátrafelé 
megy, ha jobbra kormányozzák, akkor 
balra, és fordítva. A 2009-es trükkös 
tricikli után nem sokkal készítették 

el a hullámzó rodeó névre hallgató 
bringát.

– Jelentősen eltolt forgáspontú 
kerekeket szereltünk egy speciálisan 
kialakított vázba. A hullámzás sebes-
sége arányos a haladási sebességgel – 
avat be Olivér.

Azóta nem kevesebb, mint húsz-
fajta, két- és többkerekű biciklit al-
kottak. Ez akkora szám, hogy például 
a mini bringa ötletének születésére 
Tóth Olivér már nem is emlékszik, 
arra azonban igen, ha már csináltak 
kicsit, úgy döntöttek, legyen egészen 
nagy is. A megabike-ot tavaly épí-
tették. Azonban nincs megállás, ha 
már mega, legyen giga is! Ennek a 
kétszemélyes biciklinek három méter 
átmérőjű kerekei vannak, ezek segít-
ségével kormányozható. Ketten hajt-

ják, ha egyszerre 
tekerik, egyene-
sen haladnak, ha 
csak az egyikük, 
akkor lehet jobb-
ra, vagy balra ka-
nyarodni az óriás 
kerékpárral.

Egymásra rí-
melnek az újdon-
ságok. Mert ha 
létezik olyan, ame-

lyiknek az első kereke kormányozha-
tó, miért ne építenének olyat, ame-
lyiknek a hátsó, sőt mindkettő? Jött 
hát az inverz, később a reverz. 
Ez utóbbi két irányba, oda-
vissza használható, amelyen 
menetirányt válthatunk anél-
kül, hogy leszállnánk róla.

Ennyi különlegesség hal-
latán adódik a kérdés, hol 
találkozhatunk mindezekkel a 
bringacsodákkal?

– Nagyon jól beváltak csa-
patépítő tréningeken. Ezért 
is gyártottunk többfajta két-
személyes biciklit – mondja 
Olivér, és már sorolja is: a szembe tan-
dem, a hátas tandem, a trükkös páros, 
vagy a már említett giga bike. Ezek 
mindegyikével kizárólag úgy lehet ha-

ladni, ha a két ember összedolgozik – 
teszi hozzá.

A kerékpárok mellett büszkesé-
gük az elektromos átforduló hinta. E 
hatméteres hintáról sem maradhatott 
el a pedál, ennek segítségével irányít-
hatja azt a vállalkozó kedvű.

– Pilóták is kipróbálták, akik 5-6 
G-s túlterhelésre feltekerték, ekkor 
a testsúlyuk 5-6-szorosa nyomta őket 
az ülésbe – emlékeztet a pesterzsébeti 
cég egyik alapítója.

Akiket felcsigáztak a trükkös brin-
gák, azok idén már Pesterzsébeten is 
kipróbálhatják ügyességüket, először 

május 10-én délután 2 órától, az ön-
kormányzat Madarak és fák napi ün-
nepségén, a Baba-parkban.

DIA

A pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvodában immár hagyo-
mánynak számít a három-

havonta  megrendezésre kerülő ját-
szóház. Február 26-án délután színes 

programok várták a kicsiket és nagyo-
kat egyaránt.

A kézműveskedni vágyók színes 
só-liszt gyurmából alkothattak szaba-
don, de azt is megtanulhatták, hogyan 

kell szélforgót készíteni. A gyerekek 
nagy örömére ez alkalommal sem 
maradhatott ki a programok közül 
az arcfestés. Emellett volt horgászás, 
célbadobás és sportverseny is. Aki pe-

dig megéhezett 
a sűrű program 
közepette, a 
büfében kós-
tolhatott meg 
finomságokat.

A játszó-
házi délután 
remek hangu-
latban telt el, 
az óvodások 
szüleikkel és 
testvéreikkel 
együtt vehet-
tek részt a vál-
tozatos progra-

mokon. A szülőknek kiváló alkalom 
ez arra, hogy ha rövid időre is, de 
bepillantást nyerjenek a Pesterzsébeti 
Kerekerdő Óvoda életébe.

Lantos Veronika óvodapedagógus

Március 6-a a Logopédia 
Napja. Számos szervezet 
csatlakozik különböző ren-

dezvényekkel a logopédia népszerűsí-
téséért szervezett programsorozathoz. 
A Vörösmarty 
Mihály Álta-
lános Iskola 
idén immár 4. 
a l k a l o m m a l 
rendezte meg a 
versenyt a ke-
rület logopédiai 
fej lesztésében 
részesülő óvo-
dásai számára.

A verseny 
zsűrije Tóth 
Gyula logopé-
dus, beszédta-
nár (a zsűri el-
nöke), valamint Molnár Gusztávné 
és Sári Éva voltak.

A Nyitnikék Óvoda Torontál ut-
cai Zöld Óvodájából Birtalan Bian-
ka, Papp Ferenc, Juhász Dóra és Titi 

Vanessza tanult meg egy-egy nyelvtö-
rő verset, amelyeket rendkívüli bátor-
sággal és kiállással adtak elő.

Nagy büszkeséggel töltötte el a 
jelenlevő Zöld Ovis óvó néniket is a 

gyerekek szereplése, valamint kiemel-
ten Titi Vanessza előkelő 6. helyezése 
is. Ezúton is gratulálunk neki és a lel-
kes szép magyar beszédre vágyó óvo-
dás gyerekeknek!

Közösségépítő trükkös bringák

Télbúcsúztató játszóház A szép magyar beszédért

Végre itt a jó idő, előkerülhetnek a 
kerékpárok. Ki az országútijáról, ki 
a hegyi bringájáról, a legkisebbek 
háromkerekűjükről fújhatják le a téli 
pihenés porát. A napsütéses tavaszi 
napokon pedig egészen különleges 
biciklikkel is találkozhatunk a Pester-
zsébeten működő  EnjoyEvent családi 
vállalkozás jóvoltából.

Titi Vanessza
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„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. 

„Örök értékek az illusztrációban”
interaktív installáció és kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
március 16. – 2016. április 17.

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

110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
Megnyitó ünnepség: 2016. április 
20., szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2016. áp-
rilis 20. – 2017. márciusig, Keddtől 
- Szombatig, 10-18 óráig. 

Költészet Nap a Társulattal
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39.
2016. április 14., csütörtök, 17.30 óra

AJÁNLÓ

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

SZÍNES PÉNTEKEK
minden pénteken 17 órakor más klubba várjuk 
szeretettel a kicsiket és nagyokat.
• Március 25-án Színes ötletek – kreatív klub 
Frisch Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)
• Április 1-én Időutazók klubja – Tévedjünk el 
Máltán
• Április 8-án Társasjáték klub 
• Április 15-én Kézműves Kuckó

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logi-
kai és kézműves játékokkal ismerkednének. 

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban április 4-én, az olasz klubban 
pedig április 25-én, hétfőn várja a nyelvgyakorló-
kat Laczkó-Juhász Mónika. 

A német klub következő foglalkozása április 11-
én, hétfőn 17 órakor lesz. 
A francia klubban április 18-án, hétfőn várja a be-
szélgetőtársakat Megyeri Béla. 
Az orosz klub következő foglalkozása pedig április 
20-án, szerdán 17 órakor lesz.

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

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Oravecz György festménykiállítását 
tekinthetik meg „Európai barangolás” címmel áp-
rilis 23-ig. 
Tárlóinkban pedig az Arany kezek tündér ujjak alko-
tó klub kiállítását nézhetik meg.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Ezentúl szerdai napokon 14.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken 

szerdánként 16.30-tól
2016. márc. 30-án, ápr. 13-án

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet 

képviselőjének fogadóórája
2016. ápr. 6-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 28-án zárva lesz!

Minden Látogatónknak 
kellemes Húsvétot kívánunk!Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk március 26-tól 29-ig zárva tart! 

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Időszaki kiállításaink

Rendezvényeink

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

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások
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2008-ban az együttes ki-
érdemelte a legrangosabb 
nemzetközi világzenei elisme-
rését, a World Music Expo 
WOMEX-díját, így igen nagy 
megtiszteltetés volt, hogy el-
látogattak iskolánkba, és így 
személyesen is megcsodálhat-
tuk művészetüket.

Az énekóra a dal, a zene, az 
ének szerepének bemutatásá-
val, valamint a régi, hagyomá-
nyos hangszerek megismerte-
tésével és megszólaltatásával 
kezdődött. A hosszúfurulya, 
a brácsa, a hegedű és a nagy-
bőgő megszólaltatásakor már 
néhány taktust követően is 
felcsendült a taps, majd a 
gyimesi és a dél-dunántúli 
népi muzsikát már ováció-
val fogadták a gyerekek. Egy 
ismert dallam bemutatása 
után – Hej, Dunáról fúj a szél 

– a gyermekek is  beszálltak 
a produkcióba. Végül meg-
tanultunk egy régi rigmust, 
egy úgynevezett csujjogatót 
is a zenészektől, így a tanulók 
ezután már együtt énekeltek, 
csujjogattak a zenészekkel.

Köszönjük a legnagyobb 
magyar olajipari vállalat-
nak, hogy támogatásuknak 
köszönhetően megismer-

hettük a Muzsikás együttes 
színvonalas előadását, és élő-
zene kíséretében bepillantást 
kaphattunk gyönyörű magyar 
népzene világába.

A rendhagyó énekóráról el-
mondhatjuk, hogy életre szóló 
élményt nyújtott, és valószí-
nűleg sok gyermeket közelebb 
hozott a hagyományos népze-
néhez, népi hangszerekhez.

INTÉZMÉNYEK

IV. Országos Lajtha László 
Műveltségi Verseny

Montessori módszer 
felsőfokon

Rendhagyó énekóra a Muzsikással

A Budapest XX. Ke-
rületi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti 

iskola fontosnak tartja név-
adója munkásságának megis-
mertetését az ifjúsággal. Ezt az 
igényét először 2004-ben jut-
tatta kifejezésre az I. országos 
műveltségi vetélkedő kereté-

ben. A kezdeményező zeneis-
kola tanári kara és a vetélkedő 
szervezője, Tomasovszki Ka-
talin szolfézstanár idén is egy 
élményt jelentő műveltségi 
verseny formájában célozták 
meg Lajtha László munkássá-
gának ismertetését. A vetél-
kedő az ismeretek széleskörű 

gyarapítása mellett, korunk 
technikai lehetőségeinek 
használatára, a diákok előadói 
készségének fejlesztésére buz-
dította a benevező csapato-
kat. Természetesen az éneklés 
idén sem maradhatott el.

A február 24-én meg-
rendezett versenyre Buda-
pesten kívül Szentesről és 
Biatorbágyról is érkeztek 
csapatok. A jól előkészített, 
változatos feladatoknak kö-
szönhetően a vetélkedő vi-
dám, inspiráló légkörben zaj-
lott. A meghívott szakmai 
zsűri (Solymosi Tari Emőke 
zenetörténész, Lajtha-kutató 
elnökletével) plusz pontok-
kal jutalmazta a rendkívül 
felkészült csoportokat. Vala-
mennyi gyermek csapatban és 
egyénileg is bizonyított. A ta-
nulók jutalmazását többek kö-
zött a zeneiskola alapítványa, 

a Máté János Zene- és Művé-
szeti Alapítvány biztosította.

A pesterzsébeti csapatok 
rendkívül eredményesen sze-
repeltek az országos verse-
nyen. Az általános iskolások 
kategóriájában II. helyezést 
szerzett az „ERDÉLY” cso-
port: Jakab Dóra, Kmeczó 
András, Szmolek Panna, Sós 
Norbert, Orbán Zsófia (felké-
szítő tanár: Balásházi Bálint), 

különdíjas lett a „ZENEDE” 
csapat: Gálfi Anna, Sós Ró-
bert, Soós Levente, Nagy 
Anna Boglárka, Vidra Borbá-
la (felkészítő tanár: Balásházi 
Bálint). A gimnazisták kate-
góriájában II. díjat szerzetta 
„HONGRIE HOMMAGE” 
csapat: Kmetty Natália, Kuti 
Lilla, Nagy Ambrus, Sáfrány 
Patrícia (felkészítő tanár: Ko-
vács Katalin).

Január végén a Pesterzsé-
beti Gyermekmosoly Óvo-
da Bíró Mihály utcai Óvo-
dája adott otthont Béres 

Mária gyógypedagógus szak-
értő Montessori továbbképzé-
sének. A „Tanítsuk ugyanazt 
másként” című akkreditált 30 
órás gyakorlatorientált tan-
folyam során a Montessori 
módszer alkalmazásával és a 
differenciált fejlesztést előse-
gítő saját kidolgozású eszköz-
rendszerrel ismerkedhettek 
meg a résztvevők.

A képzés iránt nagy volt 
az érdeklődés, összesen har-
minc pedagógus szerezhetett 
ismereteket a tartalmas elő-
adáson, fotókkal és videók-
kal, valamint az eszközök ki-
próbálásával. Óvodánkból öt 
óvodapedagógus csatlakozott 

a kitűnő, színvonalas szakmai 
programhoz, hogy ismereteit 
bővítse az alternatív pedagó-
gia terén. A Bíró Mihály utcai 
óvodában jelenleg négy cso-
port alkalmazza a Montessori 
módszert az egészségnevelő 
pedagógiai programunk ki-
egészítő elemeként. A mód-
szer a szabad választásra, önál-

lóságra, tapasztalatszerzésre, 
felfedezésre, önművelődésre 
nevelést helyezi előtérbe a 
gyermek fejlettségi szintjéhez 
igazodóan.

Béres Mária ebből kiin-
dulva a következő alapelve-
ket tartja fontosnak a mai 
kor szellemében: rendezett, 
átlátható környezet, nyitott, 
könnyen megközelíthető 
polcrendszer, szükség szerinti 
strukturált környezet, szabad 
eszközválasztás, kártyás meg-
segítés eszközválasztáshoz, 
kötetlenség, a folyamatosság 
és a felfedezésre, tapasztalat-
szerzésre épülő tanulás, mód-
szertani kultúra megváltozá-
sa, különböző kompetenciák 
egyéni fejlesztése, valamint a 
gyakorlat és az elmélet egysé-
gének az elve. 

A szakmai hétvége legfon-
tosabb üzenete a szemlélet-
váltás és az új utak keresése 
volt, amely a mai kor peda-
gógusára ugyanúgy igaz kell, 
hogy legyen, mint száz évvel 
ezelőtt. 

Kuruczné Hegedűs Magdolna 
Óvodapedagógus, 

vezető-helyettes

Február 22-én különleges, rendhagyó énekórában lehetett része a Tátra Téri Általános Iskola 
tanulóinak és pedagógusainak. A tornatermet rendeztük át kis hangversenyteremmé, és ide vár-
tuk izgatottan az 1973 óta működő, nemzetközi hírű Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népzenei együttes, a Muzsikás együttes sokak számára közismert zenészeit: Éri Pétert, Sipos 
Mihályt, Hamar Dánielt és Porteleki Lászlót.
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Február 29. hétfő
leves: első látásra a tálban 

nem túl bizalomgerjesztő, a 
legfelső réteg világos, iszapos 
színű, vizes, felkeverve azon-
ban jól összeállt. Sok zöld-
séggel – sárga és fehérrépa, 

borsó, még kukorica is – és 
csipetkével. Ehető, bár sót-
lan és a csipetke szétfőtt, de 
az illata nem rossz, a zöldsé-
geknek zöldségízük van. Mint 
utóbb kiderült, tavaszi zöld-
ségleves néven futott – hát, a 
névválasztás jobb, mint maga 
a produktum, az azonban 
kérdés, hogy a gyökérzöldsé-
gek és a kukorica mióta tava-
szi termények.

főétel: már első ránézésre 
meg tudtuk állapítani, hogy 
milánói spagetti. Ez egyál-
talán nem volt sótlan, ami 
kicsit félrevitte az ízét, a 

rengeteg babérlevél, amiről 
nem tudjuk, mit keres egy 
milánóiban. A szaftot hiá-
nyoltuk, a sajt mennyiségét 
keveselltük. Ezzel együtt 

a gyerekek többsége ebből 
rendesen evett.

Március 1. kedd
leves: látványra és ízre is 

rendben van.  Érződik benne 
a fokhagyma, emellett ebben 
is lakott csipetke is a gom-
ba és a sárgarépa mellett. Jó 
sűrű, nem sajnálták belőle az 
anyagot, és még csak nem is 
sótlan. Gombaleves mivoltja 

miatt azonban eléggé ked-
vezőtlen volt a fogadtatása a 
gyerekek körében.

főétel: a főzelék kissé 
fakó színű, a pörkölt inkább 
narancssárga, mint piros, 
azonban az ízek jobbak a ki-
nézetnél. A főzelékben ismét 
találtunk babérlevelet, ami 
viszont egy krumplifőzelék 
esetén teljesen érthető. Ha 
otthon készítettük volna, 
pici cukorral és ecettel még 
megbolondítottuk volna, de 
hát ne legyünk ennyire ma-
ximalisták. A sertéspörkölt 
is jó volt, a hús puha, nem 

mócsingos, ellenben nagyon 
kevés. A lefotózott tányért 
kapó gyermek mázlista volt a 
6 ici-pici szem husijával, akik 
kevésbé jártak jól, csak 3-4-et 
kaptak.

Március 2. szerda
leves: szilvaleves, ter-

mészetesen leltünk benne 
babérlevelet! (Kíváncsian 
várjuk, holnap vajon milyen 
étekbe sikerül belerejteni-

ük ezt a fűszert.) Egyikünk 
szerint finom, a másikunk 
túl melegnek tartotta, és za-
varónak a kiérezhető sós ízt. 
Ugyanakkor a gyerekek az 
előző napokhoz képest ebből 
ettek a legtöbbet.

főétel: a halrudacskát ne-
héz elrontani, itt sem sike-
rült. Egyetlen baj volt vele, 
mégpedig a hőmérséklete 
(bár a leves lett volna ilyen 
hűs). A rizsköret íztelen, sót-
lan, némi zöldfűszer, például 
petrezselyem feldobta volna. 
Csemege uborka járt mellé.

Március 3. csütörtök
leves: kicsit megijedtünk, 

amikor az étlapon olvastuk: 
korpagaluska leves. Kiderült, 
zöldségleves grízgaluskához 
hasonló betéttel, és az is ki-
derült, hogy finom. Ez volt az 
első leves a héten, amire nem 
az ehető vagy jó, hanem a fi-
nom jelzőt tudjuk használni. 
Nem volt sótlan, a színe is 
rendben volt, a zöldségek és 

a galuska kicsit túlfőtt, de ez 
volt az egyetlen hibája. Több 
gyerektől hallottuk, hogy ők 
is finomnak találták.

főétel: székelykáposzta, 
benne színhússal (puha és 
nem csak mutatóban volt 
benne), valamint gerslivel. 
Azok a gyerekek, akik szere-
tik a káposztát, dicsérték. Mi 
is. Kellően fűszeres és sava-

nyú volt, szóval finom. (Zá-
rójelben jegyezzük meg, a mai 
ételek egyikében sem volt ba-
bérlevél, pedig kerestük.) A 
gyerekek választhattak mellé 
kenyeret vagy teljes kiőrlésű 
kiflit. Az ebédhez még fejen-
ként egy 2 dl-es 100%-os al-
malevet kaptak.

Március 4. péntek

leves: a gulyáslevesben 
minden benne volt, ami kell, 
pirospaprika, bors, kömény és 
só. A csipetke most először 
volt teljesen jó állagú, a többi 
zöldség puha. Szóval a leves 
finom volt és tartalmas, ennek 
ellenére a gyerekek inkább 
csak a levét fogyasztották.

főétel: a tejbegríz osztatlan 
sikert aratott a megfogyat-
kozott létszámú osztályban 
(kilencen hiányoznak). Leg-

alább hatan repetáztak is. 
Azt mondjuk speciel nem 
értettük, miért, mert vizes és 
íztelen volt, a kakaópor pedig 
a legsilányabb minőségűek 
közül való.

„Desszertként” nyers sár-
garépacsíkok voltak kitéve, 
a tizenhét gyerekből ketten 
vettek is belőle...

Március 5. szombat
leves: a paradicsomleves 

betűtésztával nagy sikert 
aratott a gyerekek körében. 
Felnőtt észrevétel: picit ta-
lán édesebb lehetett volna, a 
tészta pedig teljesen szétfőtt, 

de ezzel együtt valóban simán 
fogyasztható volt.

főétel: az étlap szerint 
sajtos csirkemell rizi-bizivel. 
A húst ez alapján máshogy 
képzeltük el, ahhoz képest 
főtt, pontosabban párolt csir-
kehúsra tettek sajtmártást. A 
mártás jó, a hús viszont sótlan, 
de puha. A rizs, bár borsóval 
kínálták, ugyanaz a minőség, 
mint szerdán volt, azaz ízte-
len, sótlan. Az ehetetlen jelzőt 

ugyanakkor ez sem érdemelné 
meg, fogyasztható volt ez is.

Összességében kellemes 
csalódás ért bennünket. Per-
sze, ezek az ízek nem otthoni-
ak, de egy menza alapvetően 
nem a házias ételeiről híres. 
Ugyanakkor azt is láttuk, 
hogy a gyerekek sok ételt 
kóstolás nélkül visznek visz-
sza. Ennek hátterének, okai-
nak kutatása azonban nem a 
mi feladatunk. 

Sz. A.

Az elmúlt hónapokban sok vihart kavart az érintettek körében, 
és több fórumon is elhangzott, hogy az önkormányzati intéz-
ményekben a közétkeztetés minősége enyhén szólva is vitat-
ható. A városvezetés egyeztetéseket folytatott az ételt készítő 
céggel, az érintett gyermekek szüleinek is lehetőségük nyílt 
kifogásaik kinyilvánítására. Mint ahogy arra is lehetőségük 
van, hogy megkóstolhassák azt, ami gyermekeik elé kerül az 
óvodákban, iskolákban. Mi éltünk ezzel, és két héten keresztül 
vendégei voltunk az egyik iskola menzájának. Helyhiány miatt 
csak az első hétről írunk, de összességében a másodikról sem 
volt más véleményünk. Előrebocsátjuk: meglepő tapasztalato-
kat szereztünk. 

Menzai gasztrokommandó
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Az 1994 óta Pesterzsébeten működő „Zöld Út” Caritas és a Gondvi-
selés Segély Szervezet összefogásának köszönhetően több mint két-
száz, a kerületünkben élő rászoruló kapott bőséges adag babgulyást 
ebédre február 25-én. A Gondviselés Segély Szervezet biztosította az 
étel előállításához szükséges pénzt, a szervezést és a babgulyás mel-
lé járó kenyeret – amelyből 30 kilónyi fogyott – a Zöld Út Caritas biz-
tosította – tudtuk meg Bánó Miklóstól, a civil szervezet elnökétől.  A 
Szociális Foglalkoztató 50, a Humán Szolgáltatások Intézménye 100 
ebédjegyet kapott a szervezőktől, hogy osszák szét ügyfeleik között. 
A fennmaradó 60-70 jegynek (mivel, bár 200 adagnyi ételt rendeltek, 
legalább 220 lett belőle) a Zöld Út Caritas keresett gazdát.

n.k.

Már lehet jelentkezni az idei 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióra. Ha-
zánk legnagyobb önkéntes moz-
galma immár hatodik alkalom-
mal, 2016. április 28. és május 
1. között várja a környezetükért 
tenni akaró, felelősen gondolko-
dó jelentkezőket.
A hatodik TeSzedd! akcióra 
2016. április 18-án éjfélig lehet 
jelentkezni a www.teszedd.hu 
oldalon, ahol minden, az akció-
val kapcsolatos tudnivaló meg-
található.

A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akciót a 
Földművelésügyi Minisztérium 
fenntartásában működő OKTF 
NHI szervezi. 
Az április utolsó hétvégéjére 
meghirdetett TeSzedd! önkéntes 
mozgalomra a tavalyihoz hason-
lóan kisebb-nagyobb baráti tár-
saságokat, munkahelyi közös-
ségeket, családokat és diákokat 
– az óvodáskortól az általános 
és középiskolás tanulókon át, 
az egyetemistákig – vár ország-
szerte az OKTF NHI.                y.

A pesterzsébeti zeneiskolában február 27-én, idén 
13. alkalommal került megrendezésre a Fővárosi 
Ütőfesztivál. A több évtizede megrendezett talál-
kozót idén átnevezték, és a tavaly elhunyt neves 
ütőtanárra emlékezve Konrád Péter Ütőfesztivál-
nak nevezték el. Emléke előtt tisztelegve a ver-
seny után az általa alapított Belvárosi 
Ütőegyüttes lépett fel az iskolában.
A verseny rendezését a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége közösen vállalta. 
A fesztiválon tizenkét budapesti ze-
neiskola versengett. 
Kerületünk ütősei az előző évekhez 
hasonlóan nagyszerűen szerepeltek 
Mizsák István ütőtanár vezetésével. 
Szóló kategóriában Mohácsi Ben-
jámin és Mizsák Benjámin is a leg-

magasabb elismerést, kiemelt nívódíjat kapott, 
Borbély Bence dicsérettel zárta a versenyt. Kama-
razene kategóriában nívódíjjal jutalmazták a pest-
erzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
kamaracsoportját is.
Minden pesterzsébeti ütős növendék felkészítő 
tanára Mizsák István volt, aki kiváló munkájáért 
tanári különdíjban részesült.             sz

A Cseresznyevirág Alapítvány 
szervezésében idén folytatódik 
az ingyenes komposztálási prog-
ram Pesterzsébeten, amelybe 
összesen 230 háztartást vonunk 
be Soroksárról és Pesterzsé-
betről. Háztartásonként 1 darab 
komposztáló ládát biztosítunk 
térítésmentesen.
A programra már előzetes je-
lentkezéseket fogadunk a 
cseresznyevirag@mailbox.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 06 

30/28 28 300-as telefonszámon. 
A programon való részvétel elő-
feltétele az április 9-én, szomba-
ton 13 órakor, illetve 14.30-kor a 

Csiliben kezdődő ingye-
nes komposztálási elő-
adáson való részvétel. A 
komposztálási program-
ban részt vevők száma 
korlátozott, így jelentke-
zési sorrendben tudjuk a 
lakosokat regisztrálni.
A projekt  a Fővárosi Ön-

kormányzat Környezetvédelmi 
Alapjának támogatásával valósul 
meg. 

dr.Kozma Lászlóné elnök 

Idén Te is szedd! Fővárosi Ütőfesztivál

Komposztálási program Pesterzsébeten

Tájékoztatjuk a nyugdíjasokat, hogy a Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 
Szervezet februárban új, öttagú elnökséget választott, az elnök Csi-
bor Attiláné Zsóka lett. A szervezet március 8-án fergeteges műsoros 
nőnapi ünnepséget tartott. A továbbiakban is szeretettel várják prog-
ramjaikra a nyugdíjasokat. Az iroda a Csili Művelődési Központban 
található (Baross u. 55.), nyitva: Hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig.

Tisztújítás

Ételosztás a Civil Házban
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XX. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szere-

pel, hogy mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán
(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., 

Szakrendelő mögötti parkoló
tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt)

vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!                       Éljen vele!
2016. április 6-27.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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A Baross Óvodában minden 
évben megrendezzük a Nem-
zeti Délutánt, ahol játékos 

tevékenységek szervezésével erősít-
jük gyermekekben, szülőkben a ma-
gyarságtudatot, mélyítjük a magyar 

identitást. A nemzeti színek, szim-
bólumok megjelenítése a gyermekek 
tevékenységében maradandó emléket 
hagynak, és megalapozzák számukra a 
jelképek fontosságát. 

A rendezvényen összegyűlt szü-
lőkkel és gyermekekkel együtt 
köszöntöttük vendégeinket, akik 
elősegítették, hogy a megemléke-
zés magasztosabbá váljon. A műsor 
elején Peti Hunor László trombita-

játékát hallhattuk, 
majd Borbély Ben-
ce Regő dobszólója 
következett. Mind-
két diák a Lajtha 
László Alapfokú 
Művészeti Iskola 
növendékeként 
lépett fel. Kísérő 
tanáruk, Vass Ist-
ván is részt vett az 
ünnepségen.

A hangszeres 
játékok után a 
Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szak-
középiskola és 
Szakiskola növen-

dékeinek magyar táncában gyönyör-
ködhettek az ünneplők.

A Nemzeti Ünnepre az egész óvo-
da díszbe öltözött, a tornaszobában 
autentikus kiállítást rendeztünk, 

ahol korabeli tárgyakkal és a sza-
badságharchoz kötődő alkotásokkal 
ismerkedhettek meg a látogatók. 
A kiállítás eredeti tárgyait László 
András, az „Ősi Tűz” Hagyomány-
őrző Egyesület elnöke biztosította az 
óvoda részére az ünnepi alkalomra. 
A kiállítás bemutatásában segített 
Lászlóné Ammer Klára szaktanács-
adó, óvodapedagógus.

A csoportokban az óvodapeda-
gógusok változatos tevékenységeket 
terveztek nemzeti színekkel, a gyer-
mekek az ünnephez kötődő gyermek- 
közeli tárgyakat barkácsoltak közösen 
a szülőkkel. 

Ilyen volt a korabeli kalapka, 
a huszárcsákó, kokárda, párta, so-
kan nemzeti színű karkötőt fontak, 
könyvjelzőt, és papírzacskóból huszárt 
készítettek. Az alkotás után egy kis 
mozgásos, ügyességi játék is követke-
zett, a gyermekek kezében csattogtak 
a fakardok, László András tanította a 
gyermekeket a kard használatára, egy 
kicsit mindenki átváltozhatott hu-
szárrá. Az ügyességi játékban sokan 
jeleskedtek.

SZMK Óvodavezetés

MOZAIK

Nőnapi ünnepség

Nemzeti Délután

Képzés után sikeres vizsga
A Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alap-
szervezet tagjai sikeres és remek han-
gulatú nőnapi ünnepséget rendeztek a 
Csili színháztermében.

A jelenlévőket és számos illusztris 
vendéget – így dr. Hiller István parla-
menti képviselőt, az Országgyűlés alel-
nökét, Szabados Ákos polgármestert, 
Simon Dezsőt, a MASZSZ Nyugdíjas 
Tagozatának elnökségi tagját – Sárfi-
Kránicz Ferenc elnök köszöntötte. Ezt 
követően szívhez szóló gondolatokkal 
ecsetelte, milyen fontos szerepet tölte-
nek be életünkben a nők. Rövid ün-
nepi beszédét a következőkkel zárta: 
„Ma őket ünnepeljük, valójában azt 
érdemlik, hogy az év minden napja 
az övék legyen. Ha nem is mondjuk, 

nem mutatjuk, a szívünkben tényleg 
minden nap az övék! A mögöttem 
lévő virágcsokrot jelképesen szeret-
ném átnyújtani nőnap alkalmából. 
Köszönet mindenért!”

Ezt követően dr. Hiller 
István, Szabados Ákos és Si-
mon Dezső is rövid köszön-
tőt mondott, majd az elnök 
beszámolt az elmúlt év fon-
tosabb eseményeiről, ered-
ményeiről, az igénybe vehető 
ingyenes jogi tanácsadásról, 
klubnapokról, kirándulások-
ról, műsoros estekről, ünnep-

ségekről, a várható programokról.
Végül megköszönte Lengyel 

Lajosnénak, Lolának és Juhász Zoltán 
főbizalminak, valamint a bizalmi tes-
tület tagjainak munkáját.

A kétnapos ünnepség első napján 
Teszák Pálné, majd másnap Svélec 
Józsefné vehetett át a színpadon elis-
merő oklevelet eddig végzett közössé-
gi tevékenységéért.

Az elismeréseket a Pesterzsébeti 
Közgazdasági Szakközépiskola mű-
vészeti csoportjainak előadása, majd 
vacsora követte.                s

A Pesterzsébeti Polgárőrség tagjainak 
mintegy fele vett részt a Budapesti 
Polgárőr Szövetség és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság által közösen 
szervezett emelt szintű elméleti kép-
zésen, majd tett sikeres vizsgát. 

A négy elméleti és öt gyakorlati 
alkalomból álló, egész napos képzés-
sorozaton részt vett polgárőrök a jogi, 
bűnügyi, közlekedési, konfliktuskeze-
lési, kommunikációs, intézkedés-takti-
kai és önvédelmi ismeretek birtokában 
képessé válnak magasabb színvonalú, 
jogszerű, szakszerű és biztonságos, 
önálló, vagy rendészeti szervekkel 
közös közterületi és bűnmegelőzési 
feladatok végrehajtására. Az elméleti 
képzéseken Ifjú Pol-
gárőrök is részt vettek, 
akik. hasonlóan a töb-
bi leendő polgárőrhöz, 
vizsgán adtak számot 
megszerzett tudásukról.

Az elméleti kép-
zés a büntető- és sza-
bálysértésjog, a kri-
mináltaktika, a közle-
kedésrendészet, a 

közrendvédelem és a bűnmegelőzési 
tevékenység témaköreit foglalta ma-
gába, ami kiegészült a jelzőőri felada-
tok elméleti és gyakorlati szabályainak 
megismertetésével, az ezzel kapcsola-
tos gyakorlati képzéssel, valamint az 
eredményes szolgálatellátás érdeké-
ben az elméleti képzés tudásanyaga 
kiegészült konfliktuskezelési ismere-
tekkel és a kommunikációs tudás el-
sajátításával is.

A Rendőrségi Igazgatási Központ 
Auditóriumában február 28-án meg-
rendezett vizsgán 194 polgárőr és 12 
Ifjú Polgárőr tett sikeres írásbeli és 
szóbeli vizsgát, a képzéshez külön ösz-
szeállított vizsgaanyagból felkészülve.

y. 
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A Tom Hooper (A király 
beszéde, A nyomorultak) 
rendezte, igaz történeten 

alapuló film  1926-ba, Koppenhágába 
kalauzol minket vissza, és betekintést 
enged egy festőművész házaspár, Ger-
da és Einar Wegener életének  igen 
furcsa, sorsfordító szakaszába. A – 
kezdetben – férfi főszereplőt Eddie 
Redmayne alakítja, kevéssé sikeres 
portréfestő feleségét pedig az igen 
kifejező színésznő, Alicia Vikander, 
aki ezért az alakításért megkapta az 
idén az Oscar-díjat. Az addig boldog 
harmóniában élő pár életében akkor 
következik be fordulat, mikor Gerda 

megkéri férjét, hogy álljon neki mo-
dellt, mert be kell fejeznie egy meg-
rendelésre készült képet. Azonban a 
portré egy balerinát ábrázol. Einar, 
hogy felesége segítségére legyen, fel-
ölti magára a női jelmezt, a kiegészítő-
ket. És akkor döbben rá, hogy meny-
nyire vonzza őt a nőiség ilyen szintű 
megtapasztalása. Ezt követően egyre 
többet öltözik nőnek, parókát hord, 
festi magát. Igaz, Gerda új múzsára 
lel személyében, ami fellendíti művé-
szetét és elismertséget szerez számára, 
de vajon házasságuk meddig bírja, és 
a társadalom hogyan fogadja ezt a fur-
csa átalakulást? 

 (David Ebershoff: A dán lány, 
Forgalmazó: Universal Pictures)

Római hagyomány szerint ezen  
hónap elnevezése Romulustól 
származik, mégpedig isteni 

anyjának, Venusnak etruszk neve 
után (Apru). Ám egy római tudós, 
Terentius Varro az elnevezés eredetét 
az aperire „kinyílni, feltörni” igéhez 
köti, hiszen ebben a hónapban nyi-
ladozik a természet, kezdték meg a 
szántást, azaz törték fel a földet.

A hónap ünnepei a növénysar-
jadást, az állatszaporodást, és úgy 
általában a termékenységet voltak 
hivatottak elősegíteni. Az év századik 
napja április 12-ére, Gyula napjára 
esik, ezért szokás ezt száznapnak is 
nevezni, amely a nagytakarítás, mo-

sás, tisztálkodás napja délvidéken. 
Április végén, 24-én Sárkányölő 
Szent György napját ünnepeljük, aki 
a katonák, fegyverkovácsok, lovagok 
és vándorlegények védőszentje volt. 
Hazánkban ekkor álltak újra munká-
ba a kanászok, juhászok, és hajtották 
a legelőre az állatokat. Néhány tele-
pülésen ezen a napon tüzet gyújtot-
tak a legények, amelyet átugrottak, 
körbetáncoltak, Szent Iván éjjeléhez 
hasonlóan. Elterjedt szokás volt, 
hogy gyógynövények tűzre vetésével, 
füstöléssel igyekezték távol tartani a 
rontást az állatoktól. Márk evangé-
lista ünnepe, amelyet búzaszentelő 
napnak is tartanak, 25-ére esik. Ezt a 

napot követő vasárnapon a mise után 
zászlós körmenet kíséretében szentel-
te meg a mezőn a pap a búzát.

K.N.

Jeles napok áprilisban

Az „Istenek eledeleként” is ne-
vezett méznek rengeteg pozi-
tív hatása van, és több mint 

puszta édesség. Igen magas tápanyag-
tartalma mellett kb. 30 féle ásványi 
anyagot, 19 aminosavat és enzimet, 
továbbá 11 féle vitamint tartalmaz. 
Ezen túlmenően erősíti az idegeket és 
az immunrendszert, valamint méreg-
teleníti és tisztítja a szervezetünket.

Rendszeres fogyasztása fokozza a 
fizikai teljesítményt, növeli a betegsé-
gekkel szembeni ellenállóságot, és jó 
kondíciót eredményez. Pozitív hatást 
érhetünk el a mézzel a torokgyulladás, 

gége- és légcsőhurut gyógyításánál, de 
hatékony a szívritmuszavarok, szív-
izomgyulladások, hipertónia esetén is.

Ugyanakkor a méz nemcsak belső-
leg, hanem külsőleg is igen hasznos az 
emberi szervezet számára. Ha a bőrön 
keletkezett hámsérüléseket mézzel 
kenjük be, a seb háromszor olyan 
gyorsan tisztul, és a sérülés heg nél-
kül eltűnik, ugyanis lakkszerű réteget 
képez a felületen, megöli a baktéri-
umokat és serkenti a sejtképződést. 
Csodásan puha lesz a szánk, ha a sze-
les időben kiszáradt, kicserepesedett 
ajkainkat átradírozzuk egy kis méz, 
olívaolaj és cukor keverékéből készült 
sűrű masszával.

y.n.

A jótékony méz 

A tészta, a burgonya, a sonka, 
vagy akár a lencse főzőlevét 
ne öntsük ki, hanem hasz-

náljuk fel más ételek elkészítéséhez 
– hűtőben kb. 2 napig tudjuk tárol-
ni –, vagy fagyasszuk le (a burgonya 
levét nem szabad). A lencse főzővize 
kellemes édes-savanykás ízt kölcsö-
nöz a főzővíznek, amely különböző 

indiai húsos és vegetáriánus (dahl) 
egytálétel alaplevéül szolgálhat, de 
bármilyen szaftok, rizottó vagy ázsiai 
levesek elkészítéséhez is nagyszerű-
en felhasználható. A tészta főzővizét 
tejszínes, tejfölös vagy sonkás szószok 
alapjául is alkalmazhatjuk, de kiváló 
alaplé a paradicsomleveshez is. A bur-
gonya főzőlevét pedig brokkoli-, zöld-
bab- és más zöldségkrémlevesekhez, 

avagy főzelékek sűrítéséhez 
használhatjuk, amelyek így 
tartalmasabbak lesznek.

A húsvéti leszűrt sonka-
lében finomabbra fő a tojás 
vagy a tészta, ugyanakkor 
karakteres írt kölcsönöz a 
különféle babfélékből, bur-
gonyából, lencséből, avagy 
káposztából készült egytál-
ételeknek, főzelékeknek, 
vagy leveseknek is. Sok 
zöldséggel és sonka alaplével 
ízletes tarhonyalevest is ké-
szíthetünk.         k. a.

A tavaszi nagytakarítás egyik 
sarkalatos pontja az ablakok 
megtisztítása, amelyek a fű-

tési időszakban sajnos igencsak be-
piszkolódnak. De hogyan is lesz szép, 
folt nélküli az üveg? Először is, nap-
fénynél sose tisztítsunk ablakot, mert 
túlságosan gyorsan szárad, így az üveg 
homályos lesz, és csíkok keletkeznek 
a felületen.

Csillogó, csepp- és zsírmentes lesz 
az ablak, ha ecet és víz azonos arányú 
keverékét egy szórófejes flakonba tölt-
jük, és ezt használjuk ablaktisztításra 
az előre gyártott ablaktisztító vegysze-
rek helyett. Áttörlésre használjunk új-
ságpapírt a papírtörlő helyett. Ez egy-
részt gazdaságosabb, olcsóbb, másrészt 
nem morzsálódik.

Ha gyorsan szeretnénk túlesni az 
ablakpucoláson, használjunk ecetbe 
mártott szarvasbőr rongyot, bár ez 
leginkább a belső, kevéssé szennyezett 
felületek tisztítására alkalmas.

Ha nagyon piszkos az üveg, vág-
junk ketté egy hámozott burgonyát, 
és azzal dörzsöljük le a piszkot, majd 
öblítsük le és töröljük szárazra.

N. A.

Ablaktisztítás Értékes főzőlevek

A dán lány
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Kiállítással egybekötött kon-
certet rendezett a Lajtha Lász-
ló Zeneiskola február 16-án. 
Iskolánkban hagyománnyá 
vált e két társművészet ösz-
szekapcsolása hangverseny 
és képkiállítás keretében.

Balásházi Bálint intéz-
ményvezető megnyitó szavai 
után Páljános Erzsébet festő-
művész kiállítását Martsa Pi-
roska restaurátor, animátor 
nyitotta meg. Ezután kez-
detét vette a hangverseny. 
Első műsorszámként Debus-
sy Arabesque-je hangzott el 
meseszép hangon. Érzékle-
tesen tükrözte a festmények 

csodálatos, puha színeit, han-
gulatát. A koncerten először 
a kis zenészpalánták mutat-
koztak be. Cselló-, zongora-, 
furulya- és trombitadarabo-
kat adtak elő, amelyek szí-
nesen adták vissza a farsangi 

hangulatot. 
A hangver-
seny máso-
dik felében 
idősebb nö-
v e n d é k e k 
mutatkoztak 
be klariné-
ton, fuvo-
lán, dobon 
és zongorán. 

Itt már nagyobb lélegzetű, 
nehezebb műveket hallha-
tott a közönség, szép hangon, 
jól formált, remek technikai 
felkészültségű előadásban. A 
jó hangulatú, szép élményt 
nyújtó est egyaránt dicsérte 
a növendékek, a felkészítő 
tanárok és a zongorakísérők 
színvonalas munkáját.

Sz. Zs.

A Pesterzsébeti Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat (PRNÖ) 
nagy sikerrel rendezte meg 
a „Márciusi ifjak” címmel az 
idei roma szavalóversenyt. A 
helyszín ezúttal a Tátra Téri 
Általános Iskola volt, a ver-
senyre a kerület 7 iskolájából 
csaknem félszázan jelentkez-
tek, roma és nem roma tanu-
lók egyaránt.

A szavalóverseny az 1848-
as forradalom jegyében telt, 
a versenyzők legtöbbje ko-
kárdában szavalta márciusi 
ifjakhoz méltóan a ’48-as 
szabadságharchoz kötődő 
verseket. A háromtagú zsűri 
elnöke Juhász Lajosné al-
polgármester, tagjai Lakatos 
Attila, a PRNÖ elnöke, és 
Fehér György Márk, a PRNÖ 
vezetőségi tagja voltak.

Szívet melengető volt a 
csillogó szemű fiatalok igen 
nagy átéléssel színvonalas 
elmondott szavalatait hall-
gatni.

3 kategóriában versenyez-
tek a versmondók.

A verseny eredménye: 
2. 3. 4. évfolyam:
I. hely: Balogh Rikardó 2. 

osztály József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános 
Iskola
Felkészítője: Fentné Fodor 
Éva

II. hely: Jakab Henriett 2. 
osztály Tátra Téri Általános 
Iskola

Felkészítője: Cseh 
Sándorné

III. hely: Horváth Barbara 
4. osztály Tátra Téri Általá-
nos Iskola
Felkészítője: Tolnai Tímea

5. 6. évfolyam:
I. hely: Rézműves Milán 6. 

osztály Gyulai István Általá-
nos Iskola
Felkészítője: Horváth Eszter

II. hely: Glonczi Efraim 6. 
osztály Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola
Felkészítője: Bazsó László

III. hely: Rigó Tamás 5. 
osztály Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola
Felkészítője: Vincze Erzsébet

7.8. évfolyam:
I. hely: Bagosi János 8. 

osztály Gyulai István Általá-
nos Iskola
Felkészítője: Horváth Eszter

II. hely: Sajdik Edina 7. 
osztály Tátra Téri Általános 
Iskola
Felkészítője: Berhidi Andrea

III. hely: Kelenczés Haj-
nalka 7. osztály Hajós Alfréd 
Általános Iskola
Felkészítője: Bakó Dorottya

A kilenc, helyezést elért 
tanuló a Roma Önkormány-
zattól júliusi balatoni nyara-
lást nyert, a többi versenyző 
finom süteményekkel, üdítő-
vel vigasztalódott.

Köszönjük a szép élményt, 
ez a délután a márciusi if-
jakhoz méltó megemlékezés 
volt.

Farsangi hangverseny Roma szavalóverseny



20 2016. március 22. SPORT

Február 6-án került meg-
rendezésre a hagyományos 
szombathelyi kötöttfogású 
Magyar Nagydíj, ahol szak-
osztályunkat három birkózónk 
képviselte. Kéri Zoltán (80 kg) 
az első mérkőzésén 7:4 arány-
ban győzte le cseh ellenfelét. 
Zoli bejutott a legjobb négy 
közé, ahol a későbbi arany-
érmes fehérorosz versenyző-
től vereséget szenvedett, így 
birkózónk a bronzéremért 
küzdhetett, ahol 8:0 arányú 
győzelmet aratott honfitársá-
val szemben, ezzel megszerezte 
a harmadik helyet. Majoros 
Ármin Mózes (98 kg) az első 
mérkőzésén nagyon szoros csa-
tában kikapott kínai ellenfelé-
től, de a vigaszágon kiharcolta, 
hogy éremért birkózhasson, az 
ő nyakába is bronzérem ke-
rült. Szintén 98 kg-ban indult 

Mertse Ádám is, aki azonban 
kiesett a versenyből.

Február 13-án, szombaton 
rendezték a Diák II., Diák I. 
és Serdülő korcsoport kötött-
fogású Budapest Bajnoksá-
gát. 40 birkózóval indultunk 
a versenyen, akik közül 35-en 
állhattak a dobogó valame-
lyik fokára.

Diák II-es eredményeink:
Aranyérmesek: Fige Le-

vente (26 kg), Felkai Bende-
gúz (32 kg), Kovács Olivér 
(42 kg), Nagy Gergely (54 kg).

Ezüstérmesek: Katona 
Kristóf (38 kg), Kovács Ben-
ce (46 kg), Horchy Levente 
Hunor (+ 69 kg).

Bronzérmesek: László Ni-
kolett (29 kg), Kosovics Már-
ton (42 kg), Máltsik Zsombor 
(46 kg).

 Diák I-es eredményeink:
Aranyérmesek: Takács 

Zsolt (35 kg), Nagy Dániel 
(42 kg), Nagy Márton (50 
kg), Fige László (54 kg).

Ezüstérmesek: Szenttamási 
Róza (38 kg), Nagy Roland (42 
kg), Ónodi Sándor (54 kg).

Bronzérmesek: Matyi Vi-
vien (35 kg), Kosovics Ádám 
(42 kg), Mészáros Róbert (46 
kg), Varsányi László (58 kg), 
Tarjányi Tamás (63 kg).

 Serdülő eredményeink:
Aranyérmesek: Tösmagi 

Attila (46 kg), Németh Mi-
lán (50 kg), Nagy Róbert (54 
kg), Kreisz Ádám (63 kg), 
Fodor Kende (85 kg), Szilágyi 
Erik (100 kg).

Ezüstérmesek: Varga Raul 
(58 kg), Birtalan Bendegúz 
(63 kg), Mohl Richárd (76 
kg), Bagosi János (85 kg).

Bronzérmesek: Molnár 
Botond (50 kg), Laczkó Márk 
(69 kg), Kádár Péter (76 kg).

Szintén ezen a napon 
rendezték meg a felnőtt bir-
kózók kötöttfogású rangsor-
versenyét. Szakosztályunkból 
Losonczi Ottó a 66 kg-osok 
között állt rajthoz, ahol saj-
nos az első mérkőzésén szoros 
csatában kikapott riválisától, 
aki később a döntőig mene-
telt, így Ottó a vigaszágra 
került. A folytatásban mind-
két mérkőzését fölényesen 
nyerte, és a verseny végén 
bronzérmet vehetett át. Szin-
tén harmadik lett 70 kg-ban 
Lakatos Attila, aki az első 
fordulóban olasz versenyzőt 
győzött le, majd az elődöntő-
ben vereséget szenvedett, de 
a bronzmeccsen ismét diadal-

maskodni tudott.  Szakosz-
tályunk egyetlen aranyérmét 
Majoros Ármin Mózes sze-
rezte, aki a 130 kg-os súly-
csoportban végig kiegyen-
súlyozottan és magabiztosan 
birkózott, a döntőben csepeli 
ellenfelét technikai tussal 
verte. Ezzel a sikerével ki-
harcolta az indulási jogot a 
lettországi Felnőtt Európa-
bajnokságra, amiről részlete-
sebben a következő számunk-
ban fogunk beszámolni. A 
versenyen Starosciák Tamás 
(85 kg) és Ármán Márió (130 
kg) ötödik helyezést értek el.

Február második hétvégé-
jén a hazai versenyek mellett 
a nemzetközi porondon is ér-
dekeltek voltunk. Az ukrán 
fővárosban, Kijevben rendez-
ték meg a XX. Outstanding 
nemzetközi felnőtt versenyt, 
ahol szakosztályunkat Sleisz 
Gabriella és Tóth Bendegúz 
képviselte. Gabi a női 60 
kg-osok között fehérorosz 
versenyzőt legyőzve került 
a súlycsoport döntőjébe, ott 
sajnos vereséget szenvedett, 
így ezüstérmet vehetett át.  
A szabadfogású 86 kg-os me-
zőnyben a még csak 18 éves 
Tóth Bendegúz előbb egy 
ukrán világbajnok birkózótól 
vereséget szenvedett, majd a 
vigaszágon egy amerikai ver-
senyző is jobbnak bizonyult 
nála, így kiesett a versenyből.

A 2016-os évtől új lebo-
nyolítási rendszer szerint ke-
rülnek megrendezésre a Diák 
és Serdülő csapatbajnoksá-
gok. A csapatoknak először 
egy területi selejtezőn kell 
bizonyítaniuk, ahol bekerül-
hetnek az országos döntőbe. 
A kötöttfogású budapesti 
selejtezőkre február 14-én 
került sor, ahol mindkét csa-

patunk kivá-
lóan vette az 
akadályokat, 
és első helyen 
végeztek a te-
rületi megmé-
rettetésen. A 

csapatbajnok-
ságok országos 
döntőjét egy 
héttel később 

rendezték meg, február 20-
án, Tokodon a serdülő, feb-
ruár 21-én szintén Tokodon 
a diák korcsoport csapatbaj-
nokságára került sor. Sajnos 
mindkét napon nagyon erős 
csoportba kerültek szakosz-
tályunk birkózói és vereséget 
szenvedtek, így mindkét csa-
patunk a hetedik helyen fe-
jezte be a csapatbajnokságot.

Február 18-án, egyhetes 
edzőtábor után egy rangos 
fehérorosz nemzetközi ver-
senyen lépett szőnyegre 74 
kg-os felnőtt szabadfogású 
válogatott birkózónk, Nagy 
Mihály. Súlycsoportjába 40-en 
mérlegeltek. Misi két mérkő-
zést is megnyert a versenyen 
annak ellenére, hogy beteg-
séggel küszködött. Sajnos a 
negyeddöntőben vereséget 
szenvedett, végül a 11. helyen 
fejezte be a versenyt. Ezzel az 
eredménnyel kiemelkedett a 
magyar válogatott tagjai közül. 

Február 20-án került meg-
rendezésre az U23-as kötött-
fogású országos bajnokság. 
Szakosztályunkat 10 versenyző 
képviselte, akik közül hárman 
állhattak fel a dobogó valame-
lyik fokára. Junior EB ezüstér-
mes birkózónk, Losonczi Ottó 
66 kg-ban körmérkőzések 
után, mind a négy ellenfelét 
legyőzve állhatott a dobogó 

legfelső fokára, míg Junior VB 
bronzérmes versenyzőnk, Nagy 
Péter idei első versenyén, szin-
tén magabiztos birkózással ve-
hette át a 80 kg-ban aranyér-
mét. Szakosztályunkból Fodor 

Gergő a 75 kg-osok között áll-
hatott fel a dobogó harmadik 
fokára, miután két veresége 
mellett két mérkőzést sikerült 
megnyernie. 

Február 26-28. között 
Losonczi Ottó az U23-as  kö-
töttfogású válogatott tagja-
ként részt vett egy nemzetközi 
versenyen Bulgáriában.  Ottó 
a 66 kg-osok mezőnyében 
nem talált legyőzőre, lengyel, 
grúz, török, japán és bolgár 
versenyzőket múlt felül, és 
megérdemelten vehette át az 
aranyérmet. Ottónak ez volt 
a főpróbája az U23-as Euró-
pa-bajnokságra, amely márci-
us végén, szintén Bulgáriában 
kerül megrendezésre.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Szombathelyi Magyar Nagydíj

 Losonczi Ottó

U23 kötöttfogású 
Magyar Bajnok 
Losonczi Ottó - 66 kg

U23 kötöttfogású
Magyar Bajnok
Nagy Péter, 80 kg

Felnőtt kötöttfogású rangsorverseny - 
Majoros Ármin Mózes - 1. hely, 130 kg
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A III. Pékpont Utánpótlás 
Labdarúgó Torna volt a csapat 
első olyan tornája, amelyen 
a gyerekek éremért és kupá-
ért játszhattak, amióta Deák 
Zsolt edző nyáron átvette a 
csapatot. A Csákányi Oliver, 
Gerhardt Ábel, Gurmai Tibor, 
Tóth Máté, Botos György, 
Kendrovics László, Varga Csa-
ba, Makrai Norbert, Orodi 
Gábor, Varga Kristóf összeállí-
tású csapaton már az öltözés-
nél érezhető volt, hogy nagyon 
izgulnak, ami az első pár mér-
kőzésre rá is nyomta a bélye-

gét. Az utolsó csoportmeccsen 
azonban a későbbi döntős Jász-
berény ellen csupán egygólos 
vereséget szenvedtek. Bár a 
helyosztó mérkőzésen maga-
biztosan győzelemmel zárták a 
tornát, ez sajnos csak a 9. hely-
re volt elég.

A következő a sorban a III. 
Airnergy Futsal Torna volt, öt 
csapat részvételével. A Csá-
kányi Oliver, Gurmai Tibor, 
Tóth Máté, Botos György, 
Makrai Norbert, Varga Kris-
tóf, Kertész Dominik összeállí-
tású csapat az első két meccset 
kapott gól nélkül nyerte meg, 
majd a harmadik mérkőzésen 
a későbbi győztessel játszott 
egy 0-0-ás döntetlent. A döntő 

mérkőzésen végig kiegyenlített 
játék volt a pályán, egyik csa-
pat sem tudott felülkerekedni 
a másikon. Egy perccel a vége 
előtt azonban a játékvezető 
befújt, egy finoman fogalmaz-
va is kétes büntetőt, amit az 
ellenfél értékesíteni tudott, így 
végül egyetlen kapott góllal a 
harmadik helyet szerezte meg 
az ESMTK csapata. – Gra-
tulálok játékosaimnak, mert 
egy-két hibát leszámítva végig 
jól játszottak. Ami még fonto-
sabb, hogy nagyon sok min-
dent láttam vissza az edzésen 

gyakoroltakból. Külön gratu-
lálok Csákányi Olivernek, akit 
a szervezők egyöntetű döntése 
alapján a torna legjobb kapu-
sának választottak! – nyilat-
kozta Deák Zsolt

A téli szezon harmadik tor-
náján, a Metrosport Kupán 
két erzsébeti csapat is pályára 
lépett. A Gurmai Tibor, Tóth 
Máté, Botos György, Makrai 
Norbert, Varga Kristóf, Ker-
tész Dominik, Orodi Gábor 
alkotta csapat az előkelő má-
sodik helyet, míg a Bödös Dá-
nielből, Likó Gézából, Székely 
Dávidból, Kendrovics Lász-
lóból, Tömöri Dominikból és 
Kádár Balázsból álló csapat a 
4. helyet szerezte meg.            y.

A kezdeményezést Szaba-
dos Ákos polgármester és dr. 
Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség karöltve 
indította a tanév elején. Az 
előkészületek, egyeztetések 
Somodi Klára, az Egészség-
ügyi és Sport Bizottság elnö-
ke mentorálásával zajlottak. 
Az ötletgazda Zámbó József, 
akinek fontos célkitűzése a 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek felkarolása. Mint mond-
ta, hisz abban, ha a gyerekek 
tornaórák keretében megis-

merkednek az ökölvívással, 
délutánjaikat majd haszno-
san, a bokszteremben töltik. 
– Persze ez nem azt jelenti, és 
nem is tudom megígérni, hogy 
mindenkiből bokszoló lesz. Az 
a fontos, hogy a gyerekek a 
játékos edzések során megis-
merjék és megszeressék a bok-
szot, útmutatást adjunk nekik 
a sportoláshoz – magyarázta az 
egykori többszörös válogatott 
és magyar bajnok ökölvívó.

Az ügyesebbek lehető-
séget kapnak majd arra, 

hogy tanórán kívül, igazolt 
versenyzőként eddzenek a 
K. O. Küzdősport Cent-
rumban működő Police Box 
Clubban. Mivel a Zrínyibe 
boksz órára járó gyerekek 
nagy része hátrányos hely-

zetű, igyekeztek megoldást 
találni a tagdíj átvállalására, 
amely az önkormányzat már-
cius 1-jén indult sporttámo-
gatási rendszerén keresztül 
valósulhat meg.

Frank Klára, a Zrínyi igaz-
gatóhelyettese elmondta, hogy 
mind a gyerekek, mind a szü-
lők, mind pedig az intézmény 
dolgozói örömmel vették, 
hogy újabb ingyenes sportolá-
si lehetőséggel gazdagodott az 
iskola.

sz.a.

Öt csapat részvételével 
rendezte meg a KISE az idei 
teremtornát. Az ESMTK 
U11-es csapata régóta készült 
erre a megmérettetésre. Egész 
télen teremben edzettek, és ez 
szerencsére meg is látszott a 
tornán való szereplésében is, 
hiszen a csapat minden mecs-
csét megnyerve aratott győ-
zelmet. – Ellenfeleink kitűnő 
csapatok voltak. Úgy érzem, 
hogy a két éve elkezdett mun-
ka most kezd előbújni. Eddig 
is voltak biztató jelek, de a 
tornán szerencsére minden 
kijött. Stabilan védekeztünk, 

amelynek kö-
s z ö n h e t ő e n 
csak kevés 
gólt kaptunk, 
ugyanakkor tá-
madásainkban 
mindig benne 
volt a gól. Min-
denki kimagas-
ló teljesítményt 
nyújtott. Büsz-
ke vagyok a 
csapatomra . 
Remélem, a 
hamarosan induló Bozsik tor-
nákon is tudjuk ezt a teljesít-
ményt hozni – nyilatkozta a 

torna végén Travuska Attila 
edző.

s.z.

Téli teremtornák Boksz órák a Zrínyiben

Győzelem a KISE tornán

A téli időszakban a különböző teremtornák kiváló lehetőséget 
biztosítanak az ifjú labdarúgó palánták versenyeztetésére, 
ezért az ESMTK U9-es csapata több ilyen tornán is részt vett az 
elmúlt időszakban. A megmérettetéseken rengeteg élménnyel 
és tapasztalattal gazdagodtak a gyerekek. 

A KLIK megadta az engedélyt, így február óta – hazánkban első-
ként – a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak lehetőségük 
nyílik arra, hogy testnevelés óra keretében megismerkedjenek 
az ökölvívás rejtelmeivel. A K. O. Küzdősport Centrum vezetője, 
Zámbó József által tartott edzésekre 30-35 alsós és ugyanennyi 
felsős jelentkezett, fiúk-lányok vegyesen. 
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Az ESMTK Birkózó Szakosztályának 
vezetője, Losonczi Ottó jóvoltából a 
Baross oviba járó, érdeklődő tanköte-
les gyermekek megismerkedhettek a 
birkózás alapjaival.

A sport fejlesztő hatását testkö-
zelből ismerhették meg a gyerme-
kek, amikor bemutatkozott a Gyulai 
István Általános Iskola 2. S osztály 
két tanulója, Segyó Marcell és Szabó 
Borisz. A gyermekek két éve birkóz-
nak, és olyan izomzattal, ügyességgel, 
erővel rendelkeznek, ami párját rit-
kítja. Ez köszönhető az elkötelezett és 
tehetséges edzőjüknek, Kliment Lász-
lónak, aki folyamatosan foglalkozik a 
gyerekekkel és edzi őket. Elmondásá-
ból megtudtuk, hogy a birkózás nagy 
koncentrációt, gyors reagálóképes-

séget, ugyanakkor nagy nyugalmat és 
jó észbeli képességet igénylő sport. 

A bemutató során megismerhették 
az ovisok azokat a játékokat és erőn-
létfejlesztő gyakorlatokat is, amelyek 
a gyorsaság terén megalapozzák a bir-
kózás alapjait. Különféle rávezető fel-
adattal már ilyen kicsi gyakorlás után 
is láthatóvá vált, hogy ki rendelkezik 
olyan képességekkel, tehetséggel, 
amely alkalmassá teszi e sportág gya-
korlására. A játék végén több gyermek 
kapott egyéni javaslatot az edzőtől, és 
várják őket a Gyulai István Iskola ősz-
szel induló birkózó sportosztályába.

Köszönjük a lehetőséget, hogy 
megismerhettük a birkózás fejlesztő 
hatását, eredményességét kisgyer-
mekkorban.

Szabóné Kádár Katalin

A Gyulai suli folyosóján szülők várják 
az edzés végét. A tesi teremből dü-
börgő zene szűrődik ki. Odabent ki-
sebb-nagyobb lányok, hol kecses, hol 
akrobatikus lépéseket gyakorolnak a 
szőnyegen.

Az edzés láttán elkerülhetetlen 
kérdésként fogalmazódott meg ben-
nem: vajon ez sport, vagy inkább 
tánc?

– Tizenhat éve érkezett Magyar-
országra a Fit Kid. Több sportágból 
gyúrták össze. Az aerobic, a ritmikus 
gimnasztika, a tánc és a szertorna ta-
laj részének bizonyos elemeiből – vilá-
gosít fel Kaizinger Ágnes, az ESMTK 
fitness szakosztályvezetője, még kissé 

rekedten, mivel az edzésen túl kellett 
kiabálnia a zenét.

2012 óta működnek az ESMTK 
önálló szakosztályaként a Gyulai Ist-

ván Általános Iskolá-
ban, ahol Ágnes test-
nevelőként dolgozik.

Rendeznek Fit Kid 
versenyeket egyéni 
indulók, duó formáci-
ók, illetve kis és nagy 
csapatok részére, az 
úgynevezett minitől 
a junior korosztályig. 
Ezek mindegyikén állít 
indulót a szakosztály. 
A zsűrinek nincs egy-
szerű dolga, értékel-
niük kell a tartalmat, 
a technikát, továbbá 
a művészi hatást egy-
aránt.

– A tartalombíró 
az elemek nehézségét 

figyeli, a technikai bíró a kivitelezést 
pontozza, a művészetes pedig a kosz-
tümöt, az előadásmódot, a koreográfi-
át – magyarázza az edző.

Az utóbbi három évben táncver-
senyeken indultak az erzsébeti Fit 
Kidesek, csillogó érmeket gyűjtve 
az egyesületnek. Azóta pedig ismét 
fitness, és ismét versenyek. Március 
elején Soroksárról és Üllőről sem tér-
tek haza üres kézzel, de már készülnek 
az áprilisi, balatonfüredi Fit Kid har-

madosztályú megmérettetésre. Május 
7-én pedig a Kruj Iván Sportcsarnok-
ba, saját rendezésű versenyükre vár-
nak szeretettel minden érdeklődőt.

Ágnes azt is elárulja, hogy kiváló 
összhangban működnek a birkózó 
szakosztállyal.

– Ez elég furcsán hangzik – bököm 
ki.

– Férjem birkózó edző, és közösen 
állítottunk össze a két sportból látvá-
nyos bemutatókat, amelyeken a lá-
nyok a nőiességet, a fiúk az erőt kép-
viselik – avat be a szakosztályvezető.

Legutóbb a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban rendezett 
birkózó csapatbajnoki döntő megnyi-
tóján csillogtathatták tudásukat.

Kaizinger Ágnes büszkén mesélhe-
ti, hogy iskolájában hallatlan népsze-
rűségnek örvend ez az új sportág. No 

persze kizárólag a lányok körében. A 
tornaterem másik részében azonban 
örömmel fedeztem fel, hogy az edzést 
férfi tartja. Kiderült, ő az akrobatika 
tanár. Az a kislány pedig, aki csillogó 
szemmel nézte az ajtórésen keresztül 
az edzést, kisvártatva talán a jövő re-
ménységévé válik.

DIA

SPORT

Birkózás a Baross oviban

Fit Kid, azaz aerobic, torna, RG és tánc

Kaizinger Ágnes
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Zöldsarok

A régi kalendáriumok 
szerint a Szelek és 
Szent György havá-

nak is nevezett ápri-
lis a legalkalmasabb 
időszak a fűmagvak 
elvetésére. Sekélyen 
gereblyézzük be a 
magot a talajba és 
döngöljük le. A fris-
sen vetett fűterületet 
tartsuk nedvesen fo-
lyamatosan. Árnyé-
kos helyre nem érde-
mes telepíteni, mert 
nem lesz egyenletes a 
gyep. Ügyeljünk arra, 
hogy az első fűnyí-
ráskor ne vágjuk le a 
tavasszal virágzó hagymások 
leveleit (tulipán, nárcisz, já-
cint), hiszen azoknak először 
vissza kell húzódniuk, csak az 
elszáradt részeket. A krókusz, 
a hóvirág, a csillagvirág, vala-
mint a gyöngyike kivételével 
távolítsuk el az elvirágzott 
hagymások elszáradt virága-
it, hogy ne a termésképzésre 
pazarolja energiáit a hagyma. 

Ebben a hónapban számos 
egynyári virág magja vethető, 
mint például őszirózsa, szür-
kés ördögszem, díszmák és 
búzavirág. A nagyobb méretű 
egynyáriakat enyhe időben 
már ki lehet ültetni, ahogyan 

a dália és a kardvirág gumóit 
is. A kiültetéshez felhős na-
pokat válasszunk, a hidegebb 

éjszakákon pedig gondoskod-
junk a talajtakarásról. Fontos, 
hogy a növények gyökereit 
előzetesen vizsgáljuk meg 
egészségügyi szempontból, az 
elpusztult, beteg részeket tá-
volítsuk el, majd áztassuk be 
a gyökereket. A gumókat a 
virágzás elnyújtása érdekében 
szakaszosan ültessük el, nagy-
jából 1-2 hetes eltéréssel.

Ha még eddig nem tet-
tük volna meg, szedjük fel a 
téli védőtakarónak használt 
mulcsot, gallyakat, száraz ága-
kat. Áprilisban nekiláthatunk 
a rózsák metszésének is.

s.k.

Április a kertben

Hozzávalók: 
30 dkg liszt
2 tojás
3 dl tej
3 dl víz
4-5 közepes alma
só
cukor
folyékony édesítőszer
lekvár
darált mák
a tetejére csoki
tejszín

A szokásos módon palacsintatésztát készítek, 
majd belereszelem az almát. Ízesítem sóval és 
folyékony édesítővel, így jó íze lesz a palacsin-
tának, mégsem ég le olyan könnyen. Ha nagyon 
leveses az alma, sűrűbb tésztát keverek, ha szára-
zabb, akkor hígabbat. Minden palacsintát meg-

kenek lekvárral, ami jelen esetben áfonyalekvár, 
és megszórom cukorral elkevert darált mákkal. 
A tetejére üres palacsinta kerül, majd csokival 
bevonom a tetejét. Ehhez fél tábla csokit össze-
melegítek tejszínnel.

Áfonyalekvár helyett használhatunk barack-
lekvárt is, dióval megszórva, így „zserbós” íze 
lesz.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Rakott almás-mákos palacsinta
Gasztronómia

2 7

8 4 7 9

5 2

4 5 2 8 9 1

8 5 4 3

6 9 1 3 5 8

7 4

1 3 5 2

3 8

Sudoku

3 1 2 4

2 8 7 3 6

7 3 5

1 9 7 8

8 4 6

4 6 8 9 2

9 2 7 6

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

A házaspár együtt ér haza a mun-
kából, csendes a ház. A feleség 
megszólal:
- Drágám, nem tudod, hová lettek 
a gyerekek? Itthon vannak egyál-
talán?
- Várj csak, - mondja a férj - kap-
csoljuk ki az internetet,... 
(A vicc csattanójának befejezését a 
keresztrejtvény fősorában találja.)

NŐI NÉV A KÁLIUM 
VEGYJELE

TISZAI
TELEPÜLÉS

KÖZÉPEN 
FOGÓ!

RYDBERG-
ÁlLANDÓ

1  R
DÉL

ÖNGÓL
RÖVIDEN ÖREG ELEJE!

OMÁNI 
AUTÓJEL

KÖZÉPEN 
ALÁEJT

PIROS, 
NÉMETÜL FA HAJTÁSA

ORDINÁTA-
TENGELY

DUNÁNTÚLI 
MEGYE

2 NORMÁLIS-
ELOSZLÁS

FAGYI-
MARADÉK!

MÓKUS, 
RÉGIESEN

TEMPUS ÖTVEN 
RÓMÁBAN

ENCSIKE  

BURGONYA- 
FAJTA TÖKMAG

DÁTUMRAG BUDAÖRSI 
CENTRUM!

HOSSZÚSÁG 
JELE

ÉSZAKI NÉP FÖLDFOK 
HOKKAIDON

ÁRAMSŰRŰ-
SÉG JELE

EGYIK 
VITAMIN

Ö TÖKMAG!
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SZOLGÁLTATÁS

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán tel.: 
0670/519-24-70 email:szerviz@szerviz.
info 

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

RÁCSKERÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Előtető lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás 
festéssel, üvegezéssel is. Erkélybeépítés, 
egyéb lakatosmunkák-javítások. Tel.: 284 
2540, 0670/209 42 30

HAJDU márkaszerviz, háztartási készülé-
kek javítása. 20 év tapasztalat, megbízha-
tóság. Tel.: 285 12 18

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanci-
ával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes 
kiszállás. Tel.: 0620/288 51 48

SZOBAFESTŐMUNKÁK – kőművesmun-
kák – csempézés – víz-, gáz- villanysze-
relés, parkettázás, fürdőfelújítás, anyag-
beszerzés garanciával! Érd.: 0630/224 
79 10

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz La-
kásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Al-
katrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év 
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
285-34-88 06-30-9-50-17-17 www.
megoldasszerviz.hu

RUHA- ÉS TEXTILVARRÁST, átalakítást, 
felhajtást, szegést vállalok. XX. kerület, 
Lázár u. 45. Nyitva: H-K, CS-P 10-17 órá-
ig. Őrsi Marika 283 10 71

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. Tele-
fon: 276 51 18, 0620/230 14 43

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

MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKA, ajtó-
ablak-bútorjavítás is. Hívásra házhoz me-
gyek. 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.

VÁLLALOM MOSOGATÓGÉP, automata 
mosógép javítását több évtizedes márka-
szerviz múlttal (Whirlpool, Ignis, Candy, 
Beka). 0620/492 01 77

FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást, tetőja-
vítást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással-fóliázással. Érd.: 
06/30 422 17 39

INGATLAN

Nagy Győri István utcában, az óvoda mö-
gött, 108 nm-es családi ház eladó. Tel.: 
0620/996 12 53

BÚTOR

Két darab ágyneműtartós heverő együtt, 
de külön-külön is eladó, darabonként 10 
ezer forintért. Érd.: 0620/528 69 59

OKTATÁS

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

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

háztól házig 2 nap! Kárpit-
tisztítás otthonában! www.

szonyegexpressz.hu. 280 75 74, 
0630/949 43 60

Kiemelt árat fizetek 
mindennemű régiségért, 

bútorok, órák, festmények, könyvek, 
bundák, bizsuk, érmék. 

Mindenféle dísztárgyak, porcelánok, 
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!


