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110 éves a Városháza

Zöldfelület-felújítások
Pesterzsébet Önkormányzata 2016-
ban célul tűzte ki, hogy a kerület for-
galmas főútjai mellett lévő közterületi 
parkokat, zöldfelületeket, járdákat 
megújítsa.

3. oldal

Bölcsődék Napja A cukor igazi méreg
Hazánkban 2010 óta ünneplik a szak-
mában dolgozók a Bölcsődék Napját. 
Pesterzsébeten – szakmai nap kereté-
ben – április 21-én emlékeztek meg e 
jeles napról.

Május 14-én, szombaton délelőtt 10-
től délután 4 óráig Egészségnapra vár-
nak mindenkit a Kosutiban. Az idei 
meghívott Schobert Norbert életmód-
tanácsadó lesz.

5. oldal 15. oldal

Tényleg egyszerű a pofon?
Harminc esztendeje színpadon az 
egyedülálló, abszurd humort képvi-
selő L’art pour l’art Társulat. A Csili 
Művelődési Központban május 21-én 
lépnek fel estjükkel.

11. oldal
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Külső medence

TAO-pályázat segítségével külső 
medencével bővülhet a Pesterzsébe-
ti Uszoda. Harót János, az ESMTK 
elnöke arról tájékoztatta Szaba-
dos Ákos polgármestert, hogy – dr. 
Hiller István országgyűlési képviselő, 
a Parlament alelnöke közvetítésé-
vel – felvette a kapcsolatot a Magyar 
Úszószövetség és a Magyar Vízilabda 
Szövetség vezetőivel, akik támoga-
tásukról biztosították a beruházás 
megvalósítását. A képviselő-testület 
egyhangúan támogatta az ESMTK 
pályázatát.

Kézilabdacsarnok

A Zodony utcai sportkomplexum 
új kézilabdacsarnokkal bővülhet. 
Az érintett terület hasznosításával 
kapcsolatban két megkeresés is érke-

zett, az egyik a Sió-Kosár Utánpótlás 
Klubtól, amely – TAO pályázat segít-
ségével – általános tornacsarnokot kí-
vánna építtetni, a másik az ESMTK-
tól, kézilabdacsarnok létesítésére. 
Mivel az ESMTK által tervezett fej-
lesztés teljes mértékben kormányzati 
forrásból valósulna meg, és azonnal 
önkormányzati tulajdonba kerülne 
az EMSTK üzemeltetésével, a kép-
viselők ez utóbbi tervet támogatták. 
A Magyar Kézilabda Szövetség a 
kormány támogatásával az országban 
60 helyszínen tervez tornacsarnok-
építéseket, ebbe a keretbe bekerült a 
Zodony utcai ingatlan területe is.

Nulla Hulladék Hálózat

A képviselők egyhangúan úgy ha-
tároztak, hogy Pesterzsébet Önkor-
mányzata csatlakozik a Humusz Szö-
vetség által 2008-ban indított Nulla 

Hulladék Hálózathoz. A koncepció 
egy olyan újfajta szemlélet a hulla-
dékgazdálkodásban, amelynek végső 
célja a keletkező hulladék mennyi-
ségének csökkentése megelőzéssel, 
felelős nyersanyag- és energiagazdál-
kodással.

Ennek keretében az önkormányzat 
tervei között szerepel a XXIII. kerü-
leti Bólyai és Lenke utca sarkán lévő, 
Soroksár Önkormányzatának tulaj-
donában álló telken Pesterzsébet-
Soroksár hulladékudvar létesítése, 
és ennek területén egy újrahasználati 
központ kialakítása. Ennek megvaló-
sítására az önkormányzat kezdemé-
nyezi az együttműködést Soroksárral, 
határoztak a képviselők. Az elképze-
lések része továbbá a 2009-ben Pest-

erzsébeten megvalósult komposztáló 
program újraindítása, valamint a 
Pécs városában indított „Zöld doboz” 
élelmiszer-adományozásra szolgáló 
kezdeményezés bevezetése kerüle-
tünkben.

Támogatás civil szervezeteknek

A képviselő-testület döntött a 
pesterzsébeti székhelyű civil szerve-
zetek 2016. évi támogatásáról. Idén 
a korábbi évekhez képest 1 millió fo-
rinttal több, összesen 5 millió forint 
áll rendelkezésre e célra. A keretből 
összesen 25 szervezet kapott 70 ezer-
től 500 ezer forintig terjedő támoga-
tást.

Sz. A.

Városházi napló

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottsága
Pályázatot hirdet

„a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata fenntartásá-
ban és működtetésében lévő nevelési-, oktatási, kulturális- és közművelődési 
intézmények, valamint  XX. kerületi művészeti együttesek, magánszemélyek, 
hagyományos, vagy hagyományteremtő programjainak, kulturális rendezvé-

nyeinek, kulturális, művészeti tevékenységének támogatására” 
A pályázat célja

A címben megjelölt célokra vissza nem térítendő támogatás biztosítása
A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt 

tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
- A pályázó alapító okiratában meghatározott célok végrehajtása 

érdekében, a pályázó által szervezett programokhoz, rendezvényekhez,
- A pályázó működési célú kiadásainak támogatásához,

- A pályázó programjaihoz, működéséhez szükséges 
tárgyi eszközök beszerzéséhez,

- Kulturális, művészeti tevékenységének támogatásához (fesztiválokon, ren-
dezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek, utaztatási költségek).

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, és elektronikus formában 
(e-mail: oktatas@pesterzsebet.hu) Fekete Katalin bizottsági elnök részére 

címezve személyesen, vagy postai úton, (postacím: 1201 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 1.) zárt borítékban elhelyezve kell benyújtani. 

A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a pályázati felhívás címe,
- a pályázó neve és címe.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. 
A pályázati dokumentáció a www.pesterzsebet.hu honlapról letölthető, 

továbbá a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sportosztályán kérhető 
ügyfélfogadási időben (félemelet 51. szoba, fszt. 28. szoba)

A pályázat beadásának határideje: 2016. április 29.

A Rendvédelmi Osztály elérhetősége
Pesterzsébet közterület-felügyelőit a 289 25 08-as, mobiltelefonra 

átirányított telefonszámon lehet elérni – adott tájékoztatást Jáki Richárd 
osztályvezető arra a jelzésre, amely szerint a Rendvédelmi Osztályt többen 

sikertelenül próbálták elérni az elmúlt időszakban.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Egészségügyi és Sport Bizottsága pályázatot hirdet

„Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb 
sportegyesületek, továbbá Pesterzsébeten lakó, 

kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók 
sporttevékenységének pénzügyi támogatása” címmel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 6. 13.30

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, és elektronikus formában (e-mail), 

Egészségügyi – Oktatási – Kulturális és Sport Osztálynak címezve, 
személyesen, vagy postai úton, 

zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani.

A borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni az alábbiakat:
• a Pályázati Felhívás címe, 
• a pályázó neve és címe.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be.

A pályázat benyújtásának helye:
•1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. (Egészségügyi-

Oktatási-Kulturális és Sportosztály, földszint 12. szoba);
• postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.;

• e-mail cím: oktatas@pesterzsebet.hu

A pályázati dokumentációt a www.pesterzsebet.hu oldalról lehet letölteni, 
illetve a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Egészségügyi-Oktatási-Kulturális és Sportosztályán 
ügyfélfogadási időben lehet kérni papír alapon.

A képviselő-testület április 14-ei ülésén Szabados Ákos köszöntötte kerületünk 
új jegyzőjét, dr. Demjanovich Orsolyát (vele készült interjúnkat a 3. oldalon 
olvashatják), valamint megköszönte az április végén nyugállományba vonuló 
Porkoláb Ildikónak, a Szociális Osztály vezetőjének hosszú éveken át végzett 
alapos és lelkiismeretes munkáját.
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– Hol és milyen feladatokat lá-
tott el jegyzői kinevezése előtt?

– Nyíregyházán születtem, és ott is 
éltem egészen 2006-ig, akkor költöz-
tem Budapestre. A Debreceni Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán 
végeztem jogász szakon, 2005-ben. 
Az egyetem alatt, majd azt követő-
en is többnyire olyan munkahelyeim 
voltak, amelyek jogi kötődésűek. Az 
egyetem elvégzése után gyakornok-
ként, majd ügyvédjelöltként dol-
goztam egészen a jogi szakvizsgákig, 
nagyrészt kártérítési ügyekkel foglal-
koztam. A közigazgatással 2013-ban 
kerültem közvetlen kapcsolatba, ami-
kor Pesterzsébet Önkormányzatánál 
jogi és közbeszerzési ügyintézőként 
kezdtem dolgozni. A Jogi Osztályon 
jogtanácsosként bírósági eljárásokban 
láttam el jogi képviseletet, közbeszer-
zési eljárásokat bonyolítottam, vala-
mint intéztem a hivatal különféle jogi 
ügyeit, azaz már akkor számos olyan 
feladatom volt, amelyek jelenleg kel-
lő alapot adnak jegyzői tevékenysé-
gem végzéséhez. A hivatal 2015-ben 
megvalósult átszervezésével jött létre 
a Városfejlesztési, Közbeszerzési és 
Pályázati Osztály, amelynek osztály-
vezető-helyettese lettem. Egyrészt a 
helyettesi feladatokat láttam el, így 

szert tettem vezetői tapasztalatra is, 
másrészt közbeszerzési eljárásokat 
folytattam le, pályázatok lebonyolí-
tásában vettem részt. Az osztály által 
megvalósított, koordinált felújítások 
és beruházások kapcsán a kerület egy 
másik oldalával, az intézményrend-
szerrel és az ingatlanállomány sajátos-
ságaival is megismerkedhettem. Ezál-
tal jó rálátást kaptam Pesterzsébetre, 
ami azért is fontos, mert nem vagyok 
kerületi lakos.

– Mi indította arra, hogy megpá-
lyázza a jegyzői pozíciót?

– A Városfejlesztési, Közbeszerzési 
és Pályázati Osztályon töltött idő na-
gyon sok mindent adott olyan szem-
pontból, hogy most már helyismerettel 
is rendelkezem, ezen kívül olyan komp-
lex feladatokat láttam el, amelyek, úgy 
gondolom, alapot adtak arra, hogy 
megpályázzam a jegyzői pozíciót. Az 
ezt megelőző másfél éves jogi osztályos 
tapasztalatok pedig az önkormányza-
tiság jogi alapjait, működési elveit is-
mertették meg velem a gyakorlatban 
is. Bár tartamában rövidnek tűnhet 
az az időszak, amit a hivatalban eddig 
eltöltöttem, viszont olyan osztályokon 
dolgozhattam, amelyek szakmai tudás-
ban és tényleges tapasztalatban nagyon 
sokat nyújtottak számomra.

A hivatal vezetése bőven ad kihí-
vást, és nagyon nagy felelősséggel jár, 
de azt gondolom, kellő tudásalappal 
rendelkezem ahhoz, hogy a lehető 
legjobb szakmai színvonalon lássam 

el ezt a feladatot. Természetesen van 
még mit tanulnom, de ez ezen a te-
rületen, a folyton változó jogszabályi 
környezet mellett véleményem sze-
rint folyamatos és szükségszerű igény.

– Milyen feladatokat, célkitűzé-
seket fogalmazott meg?

– Véleményem szerint a hivatal 
alapvető struktúrája jó, a kollégák 
szakmai felkészültsége is kifogástalan. 
Természetesen lesznek változások, 
amelyek azt a célt szolgálják majd, 

hogy a hivatal a lehető leghatéko-
nyabban, minél rugalmasabban és 
maximálisan ügyfélközpontú szemlé-
lettel működjön. Emellett lépést kell 
tartanunk a különféle jogszabályvál-
tozásokkal, tehát sok olyan kihívás 
van a hivatal életében is, amelyek nap 
mint nap megoldandó feladatot jelen-

tenek. A törvényesség és 
a szakszerűség az a két fő 
célkitűzés, amelynek men-
tén a hivatal működését 
jegyzőként irányítani sze-
retném és fogom, ennek 
a két alapvető elvnek a 
folyamatos megvalósulása 
az én feladatom, felelős-
ségem.

– Milyen ügyekkel le-
het Önhöz fordulni?

– A jegyző számára a 
jogszabályokban előírt ha-
tósági és egyéb hatáskörök 
mellett bármilyen, a kerü-
letet és az itt élőket érintő, 
akár kisebb, akár nagyobb 
problémával megkereshet-

nek. Azt gondolom, hogy a kommu-
nikáció a legfontosabb, tudnunk kell, 
beszélnünk kell a gondokról, kérdé-
sekről ahhoz, hogy azokra megoldást 
találjunk. Hiszem és vallom, hogy a 
hivatal egyik legfontosabb feladata a 
közszolgálat, ennek szellemében sze-
retnék a hozzám fordulók számára 
megoldásokkal, válaszokkal szolgálni, 
természetesen a jogszerűség és a szak-
maiság követelményeinek mindenkor 
eleget téve.       Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

„A kommunikáció a legfontosabb”
Április 4-e óta új jegyzője van Pesterzsébetnek dr. Demjanovich Orsolya sze-
mélyében. A polgármesteri hivatal vezetőjét terveiről és az előtte álló felada-
tokról kérdeztük. 

A teljes rekonstrukciók során az 
érintett területeken az önkormány-

zat megbízásából nemcsak járdaja-
vításokat és -építéseket, füvesítést 

végeznek, hanem 
a zöldfelületeket 
automata öntö-
zőrendszerrel is 
ellátják, a parki 
utak helyett újakat 
építenek, felújítják 
a szegélyeket, ki-
cserélik a régi pa-
dokat, virágágyá-
sokat alakítanak 
ki. A felújítandó 
területeken az első 
munkálatok közé 
tartozik a fák keze-
lése, amellyel meg-

előzhetőek a jövőbeni viharok által 
okozott esetleges személyi sérülések, 
illetve vagyoni károk.

Kérjük, hogy a parkok átadását kö-
vetően két hónapig kíméljék a zöldfe-
lületeket, ne vigyék a fűre a kutyákat, 
ne labdázzanak a területen, annak ér-
dekében, hogy az újonnan kialakított 
gyepfelület megerősödhessen.

Akcióterületek:
- Nagy Győri I. utca Kossuth L. utca 
– Zilah utca közötti szakasza
- Zilah utca Nagy Győri I. utca – Ba-
ross utca közötti szakasza
- Baross utca 25-31. előtti szakasza 
- Baross utca 33-39. előtti szakasza
- Baross utca 41-47. előtti szakasza
- Lajtha L. utca 24-26. – János u. 31 
területe
- Vörösmarty u. 30-197. szám előtti 
szakasza

- Kossuth L. u. Szent Imre herceg 
utca – Nagykőrösi út közötti szakasza
- Nagysándor J. utca Helsinki út – 
Nagykőrösi út közötti szakasza
- Mártírok útja Határ út – Fiume utca 
közötti szakasza
- Török Flóris utca Határ út – Alsó-
határ út közötti szakasza
- Kalmár I. stny 2. – Ady E. u. 98. 
alatti játszótér és környezete
- Helsinki út – Határ út – Baross u 1. 
által határolt zöldterület
- Nagysándor J. u.-i Tűzoltóság mö-
götti sportjátszótér bővítése
- Topánka utca 4. előtti játszótér bő-
vítése

A munkálatok által okozott kel-
lemetlenségekért a Tisztelt Lakosság 
szíves elnézését és megértését, illetve 
a kiviteli munkák végéig türelmüket 
kérjük!

 Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Lakossági tájékoztató zöldfelület-felújításról
Pesterzsébet Önkormányzata a 2016-os évben célul tűzte ki, hogy a kerület 
forgalmas főútjai mellett lévő közterületi parkokat, zöldfelületeket, járdákat 
megújítsa, ezáltal élhetőbb környezetet biztosítson a lakosság számára.
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TÁJÉKOZTATÁS informatikai karbantartásról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala 
XX. Kerületi Hivatala 1204 Budapest, Mártírok útja 281. szám alatti (TESCO) 

Kormányablaka informatikai karbantartás miatt

2016.  május  05. napján nem fogad ügyfeleket.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcímváltozási 
ügyek és a kész okmányok kiadása kivételével ügyeik intézését a főváros bármely 
okmányirodájában és kormányablakában kezdeményezhetik. A fővárosi okmány-
irodai és kormányablak ügyfélszolgálatokról a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/

budapest/jarasok/bfkh-okmanyirodai oldalon is tájékozódhatnak.

2016. május 05. napján az alábbi környező és helyettesítésre kijelölt okmányiro-
dai feladatokat is ellátó kormányablakok állnak az ügyfelek rendelkezésére:

HELYETTESÍTÉSRE KIJELÖLT KORMÁNYABLAKOK

XX. kerület kormányablak XXI. kerület kormányablak XIX. kerület kormányablak

1201 Budapest,
 Vörösmarty u. 3.

1211  Budapest, II. Rá-
kóczi Ferenc út 154-170. 

(Csepel Pláza)

1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.

Megközelíthetőség:
Busz: 23,48,59,66 

(Erzsébet városközpont)

Megközelíthetőség:
Busz: 35, 36,148,151

HÉV: H7

Megközelíthetőség:
Busz: 151

Ügyfélfogadási idő:
Csütörtök: 8,00-18,00

Ügyfélfogadási idő:
Csütörtök: 8,00-18,00

Ügyfélfogadási idő:
Csütörtök: 8,00-18,00

Elérhetőség:
 06 (1) 283-0060

okmanyiroda@20kh.
bfkh.gov.hu

Elérhetőség:
(1) 896-0055

okmanyiroda@21kh.
bfkh.gov.hu

Elérhetőség:
(1) 347-4925

okmanyiroda@19kh.
bfkh.gov.hu

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.
dr. Veres Anikó sk. hivatalvezető 

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy támogassák a Kossuth Társaság közhasznú 

kulturális, hagyományőrző programjait, a Társaság működé-
sét személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

A Kossuth Társaság adószáma: 18012965-1-43. 
A NAV honlapján rajta vagyunk az egyesületek között, 

amely Társaságnak fel lehet ajánlani az 1%-ot.
Köszönettel: dr. Sturcz Zoltánné elnök

Kedves Pesterzsébetiek!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága? 

Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával 
a Pesterzsébeti Közbiztonsági Közalapítványt! 

Adószámunk: 18255171-1-43.
Köszönettel: PKK Kuratóriuma

MEGHÍVÓ 
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE

Pesterzsébet Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait

Hősök Napja alkalmából
2016. május 26-án csütörtökön 14 órára

az Emlékezés terére

az I. és II. világháború pesterzsébeti katonai és polgári 
áldozatainak emlékére rendezendő tiszteletadásra.

Közreműködik
Mahó Andrea színművész,

az Ady Endre Általános Iskola és 
a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola.

A megemlékezésen a hozzátartozók mécsesgyújtással és egy-
egy szál virággal róhatják le kegyeletüket a Hősi emlékműnél.

Szabados Ákos polgármester

F E L H Í V Á S
A Német Kisebbségi Önkormányzat Pesterzsébet 24/2005. (02. 21.) 

sz. határozatával díjat alapított, amelyet a kerületi központi 
Pedagógus Napi ünnepségén évente ad át,

„Az év német pedagógusa Pesterzsébeten” címmel.

A 2016. évi díjra Pesterzsébet iskolái terjeszthetik fel német 
nyelvtanáraikat 2016. május 13-ig az alábbi feltételekkel.

- a pedagógus tanári diplomával rendelkezzen,
- az elmúlt egy évben a kerületért végzett 

közösségi munkáját dokumentálja az iskola,
- német nyelvi versenyeken való részvétel, 

különös tekintettel a tanulók versenyeredményeire,
- legyen nyelvvizsgát tett tanítványa 

(csak középiskolai tanárra vonatkozó kitétel).

Ugyancsak lehetőség van jelölni egy, a kerületben tevékenykedő 
pedagógust a „Német kultúráért” díjra, amelyet az 
NKÖP 7/2010 (01.18.) sz. határozatával alapított.

Feltételek: 
- a pedagógus beszéljen németül,

- a kerületi közoktatásban dolgozzon,
- a kerületi és regionális hagyományápoló 

programok aktív szervezője legyen,
- pedagógus hivatását magas színvonalon lássa el.

A beérkezett jelöléseket képviselő-testületi ülésen bíráljuk el. Határ-
időn túl érkező ajánlásokat nem tudunk figyelembe venni. 

Határidő: 2016. május 13.

A díjazott emlékplakettet és ötvenezer forintot kap.

A jelöléseket kizárólag e-mail-ben kérjük: 
nemetkisebbseg@pesterzsebet.hu

dr. Fekete Károlyné s.k. elnök
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A szakmai napnak otthont adó 
Ady Endre bölcsőde vezetője, Baksa 
Ágnes köszöntötte a résztvevőket. 
Felidézte a Bölcsődék Napjának 
történetét, majd ismertette a szak-
mában 2010 óta bekövetkezett vál-
tozásokat, végül hozzátette: Pest-
erzsébeten a bölcsődék külsőleg is 
megváltoztak. Az Ady bölcsi külső 
felújítása – homlokzat- és tetőszigete-
lés, nyílászárócsere – tavaly év végén, 
az intézmény nyitva tartási idejében, 
zökkenőmentesen és mindenki meg-
elégedésére zajlott.

Ezt követően az önkormányzat 
nevében Nemes László üdvözölte 
a jelenlévőket. Az alpolgármester 
idén sem érkezett üres kézzel, a ke-
rület bölcsődéi kismotorokat kap-
tak ajándékba az önkormányzattól. 
– Az ilyen szakmai napokra nemcsak 
azért van szükség, hogy kiszakad-
junk a hétköznapokból, hanem azért 
is, mert fejlődésünkhöz fontos, hogy 
mások tapasztalatait is megismerjük 
– mondta.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
nevében Soltész Erzsébet dietetikus 

ismertette a résztvevőkkel a szakmai 
nap programját, majd tartott előadást 
a cukorbeteg mintaétrendről. Őt dr. 
Kis János Tibor diabetológus követte, 
aki a cukorbetegség kialakulásának 
hátteréről, tüneteiről beszélt.

A képzés második részében gya-
korlati oktatás keretében ismerked-
tek meg a résztvevők a vércukorszint-
méréssel, az inzulinadagolókkal, az 
inzulin pumpával.

Sz. A.

Az idei év költségvetéséről Szaba-
dos Ákos elmondta: a tavalyi évnél 
283 millió forinttal több, mintegy 
9,5 milliárd forintból gazdálkodhat 
Pesterzsébet. Bár ez a keret a lakos-
ságszámhoz viszonyítva nem nagy, 
felújításokra, beruházásokra jelentős 
összeg, majdnem 1 milliárd, az intéz-
ményrendszer működtetésére pedig 
5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 
2016-ban tervezett nagyobb válto-
zások közé sorolta a polgármester a 
Tátra téri piac környékén és a Vörös-
marty utca elején tervezett forgalmi-
rend-változásokat, valamint azt, hogy 

idén nagyobb figyelmet kap a közte-
rületek állapotának és rendjének ja-
vítása.

– Folyamatosan változik a Kis-
Duna partja, az ott zajló fejlesztések 
azonban a lakosság számára egyelőre 
nem érzékelhetők, hiszen odáig még 
nem jutottunk el, hogy közkinccsé 
tegyük a területet. Az első „nyitás” 
május 10-én lesz, akkor lesz a csónak-
ház melletti területen a vizes játszótér 
átadása. A tavaly elkészült csónak-
háznak még nincs használatbavételi 
engedélye, és további két csónakház 
vár felújításra. Ezek közül az egyik 

korszerűsítésére kisebb összeget nyert 
önkormányzatunk a Fővárosi Önkor-
mányzat pályázatán, a hiányzó pénzt 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
fogja biztosítani, mivel április elején 
az EMSTK kajak-kenu szakosztályt 
indított, amely ott kapott helyet – 
mondta a polgármester.

A két találkozón Szabados Ákos 
arról is tájékoztatott, hogy a helyi 
orvos képviselőkkel együtt a város-
vezetés egyeztetett a dél-pesti kórház 
vezetésével a kórház és a kerületi 
alapellátásban dolgozó orvosok in-
formatikai kapcsolattartásának erő-
sítéséről, valamint – ami jelenleg a 
legnagyobb gondot jelenti a lakosság 
számára – a sürgősségi osztályon ural-
kodó állapotok javítási lehetőségei-
ről. Ez utóbbi ügyben kiderült, hogy a 

kórháznak évente mintegy 200 millió 
forintra volna szüksége az orvos- és 
az ápolólétszám bővítéséhez, amely-
lyel csökkenhetne a jelenlegi 6-8 órás 
várakozási idő. Szabados Ákos el-
mondta, hogy javasolni fogja Csepel, 
Soroksár és a nagyobb agglomerációs 
települések vezetőinek, hogy ezt az 
összeget közösen biztosítsák az intéz-
mény számára.

A polgármester elmondta továb-
bá, hogy a lakosság számára a másik 
fontos kérdés a közbiztonság. Ezen a 
területen Pesterzsébeten javulás ta-
pasztalható, amint azt a BRFK sta-
tisztikái is mutatják.

A kerületi egyházak – hasonlóan a 
tavalyi évhez – idén összesen 15 mil-
lió forintos támogatást kapnak műkö-
désükhöz.        Sz. A.

Bölcsődék Napja

Egyeztetés az orvosokkal és az egyházvezetőkkel

Hazánkban 2010 óta ünneplik a szakmában dolgozók a Bölcsődék Napját. Pest-
erzsébeten – szakmai nap keretében – április 21-én emlékeztek meg e jeles 
napról. A délutánba nyúló programon az Egy Csepp Figyelem Alapítvány mun-
katársai tartottak a kerületi bölcsődei ellátásban dolgozóknak továbbképzést, 
amelyen felkészítették a nevelőket a cukorbeteg kicsik körüli mindennapi fel-
adatokra. 

Április 19-én a kerület egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosokkal, két 
nappal később pedig a Pesterzsébeten működő egyházak elöljáróival találko-
zott az önkormányzat vezetése. Szabados Ákos polgármester tájékoztatót tar-
tott a 2016-os költségvetésről, az önkormányzat előtt álló feladatokról, majd 
eszmét cseréltek a területek problémáiról és a lehetséges megoldásokról. 
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Új helyen az ügyelet
Tájékoztatjuk a kerület lakossá-
gát, hogy 2016. március 1-jétől a 
felnőtt háziorvosi ügyelet a 1201 
Budapest, Török Flóris u. 219/A 
szám alatt vehető igénybe. 
A telefonszámok nem változtak, az 
ügyelet továbbra is a 285 65 74-es, 
illetve a 283 87 63-as számon ér-
hető el.

INTÉZMÉNYEK

Április 4-én adták át ünnepé-
lyes keretek között a Német 
Nemzetségi Önkormányzat 

Pesterzsébet (NNÖP) új helyiségét 
a Baross utca 79. szám alatt, a Pest-
erzsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda épületében. Az átadáskor ke-
rült sor Pesterzsébet Önkormányzata, 
az NNÖP és a Baross ovi által létre-
jött hármas megállapodás aláírására, 
amellyel az NNÖP hivatalosan is bir-
tokba vette a helyiséget.

Az eseményen dr. Fekete 
Károlyné, az NNÖP elnöke köszön-
tötte a vendégeket, és köszönte meg a 
költözés létrejöttében részt vevők tá-

mogatását, segítségét. Mint mondta, 
a Dessewffy utcából költöztek át egy 
olyan helyre, ahol kulturált körülmé-
nyek között tudják végezni munká-
jukat, a kerületi német nemzetiségi 
oktatási és nevelési intézmények kö-
zelségében, ilyen módon is segítve a 
nemzetiségi oktatást és nevelést.

Juhász Lajosné alpolgármester, 
a költözés „ötletgazdája” felidézte, 
hogy hosszú folyamat végét jelenti az 
ünnepség, majd köszönetet mondott 

Bélteczkyné Szende 
Hildának, a Baross ovi 
vezetőjének a helyiség 
átadásáért, Horváthné 
Sebők Teréznek, a 
Gamesz vezetőjének a 
hasznos tanácsokért, a 
polgármesteri hivatal 
munkatársainak a meg-
valósulásban való köz-
reműködésükért, majd 
kívánt Szabados Ákos 

polgármester és a képviselő-testület 
nevében jó munkát a német nemze-
tiségi önkormányzatnak.

Sz.

Április 16-án tartotta a Hagyo-
mányőrző Sváb Bált a Német 
Hagyományokat Ápolók 

Szövetsége Egyesület Pesterzsébet és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet (NNÖP). A vendégeket 
dr. Fekete Lászlóné, az NNÖP elnöke 
köszöntötte, majd átadta 
a szót Marton Sándorné 
képviselőnek, aki Pester-
zsébet Önkormányzatának 
képviselő-testülete nevé-
ben nyitotta meg a rendez-
vényt. – Büszkék vagyunk 
arra, hogy Pesterzsébeten 
az óvodáktól az általános 
iskolán át a gimnáziumig 
van német nemzetiségi 
nevelés, immáron 20 éve 
– mondta. Marton Sándorné, aki ré-
szese volt két évtizede a nemzetiségi 
nevelés indításának, gratulált a ha-
gyományőrzőknek, a német önkor-
mányzatnak, a szülőknek és a gyere-
keknek, hogy egyre nagyobb számban 
vesznek részt a rendezvényeken, ezzel 
is öregbítve Pesterzsébet hírnevét.

Bárkányi Judit, a Fővárosi Német 
Önkormányzat elnöke elmondta, 
hogy ez immár a 12. sváb bál, amely 
egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend a német nemzetiségi nevelés-
ben, oktatásban részt vevő pedagó-
gusok, gyermekek és szüleik körében.

Az éjszakába nyúló mulatságon 
fellépett a Hartai Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület tánccsoportja, 
a Ceglédberceli Német Nemzetisé-
gi Kulturális Egyesület és a Bolgár 
tánccsoport. A talpalávalót idén is a 
Schütz Zenekar szolgáltatta.

y.a.

Új helyen a német 
nemzetiségi önkormányzat

Sváb Bál

JUBILEUMI NEMZETISÉGI MAJÁLIS
Május 27-én 13 órakor kezdődik a

„20 év a német nemzetiségi nevelésért” 

című majális a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet, Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a 
pesterzsébeti német nemzetiségi oktatási intézmények 

szervezésében, illetve közreműködésével.

Díszvendégek:

 Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, 
Tircsi Richárd, az EMMI főosztályvezetője,

Heinek Ottó, az Országos Német Önkormányzat elnöke

A rendezvényen aláírják az NNÖP és a kerületi német 
nevelésben, oktatásban részt vevő intézmények, valamint a 

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola közötti új 
együttműködési megállapodást. Ezt követi a német nemzetiségi 

óvodások, általános és középiskolások csoportjainak, 
valamint a zeneiskola diákjainak fellépése. 

A szervezők végül állófogadással és játszóházzal 
kedveskednek a vendégeknek.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlé-
si képviselő fogadóórája május 
5-én, csütörtökön 17 órától lesz 
az MSZP Pesterzsébeti Önkor-
mányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, 

eseményekről tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 
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Pável Edit és Balásházi Bálint he-
gedű-zongora duettjével fogadták a 
galériát zsúfolásig megtöltő szülőket 
és csemetéiket.

– Remek alkotások születtek. Iz-
galmas, friss művek, amelyek ren-
geteg ötletet és lelkesedést viselnek 
magukon – mondta D. Udvary Ildikó 

múzeumigazgató, majd megígérte: bár 
eddig is szerveztek hasonló kiállításo-
kat, a mostani biztossá tette, hogy a 
jövőben is fognak.

Kovács Eszter al-
polgármester a kép-
viselő-testület ne-
vében köszöntötte 
az egybegyűlteket.

– Én magam első 
alkalommal veszek 
részt képzőművé-
szeti alkotások zsű-
rizésében, illetve 
díjátadóján. Külön 
élményt jelentett, 
hogy ennyiféle mó-
don gondolkodnak 
a Városházáról – 
fogalmazott az al-

polgármester, egyúttal megköszönte 
a pályázóknak a munkára fordított 
időt, a felkészítő tanároknak pedig a 
segítséget.

– Kaptam egy doboz színes ceruzát 
/ Hányféle színből állhat a világ: / pró-
báljuk ki, mert hamar este lesz. / Min-
den ceruza rögtön élni kezd – kezdte 
Székely Dezső: Színes ceruzák című 
versével megnyi-
tóját Fekete Ka-
talin, az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági 
és Informatikai 
Bizottság elnöke, 
majd magyarázat-
ként hozzáfűzte: a 
beküldött sok-sok 
rajz láttán az ötlött 
az eszébe, mennyi-
re színesen látják a 
gyerekek a világot, 
és benne a 110 éves Városházát.

– Rendkívül sok ötletes alkotást 
küldtetek be, rajzokat, festményeket. 
Voltak, akik színes ceruzával, mások 
zsírkrétával dolgoztak, akadt, aki 
három dimenzióban gondolkodott, 
de volt, aki gyurmából készített fali-
képet – sorolta a képviselő, hangsú-
lyozva, mivel nem határozták meg a 
kiírásban a felhasználható techniká-
kat, érkezett számítógéppel készített 
mű, bizonyítva, hogy nem kizárólag 
a sokat szidott játékra használható a 
számítógép.

– Folytassátok így tovább – fordult 
a fiatalokhoz –, tanuljátok meg mind 
több eszköz kezelését, használjatok 
fel minél több anyagot. Nagyon sok a 
tehetséges gyerek Pesterzsébeten, alig 

férünk el a Gaál Imre Galériában. A 
tehetséget fel kell ismerni, ez a szülők 
és a pedagógusok dolga, ők nyitják ki 
számukra az ajtót, amely a művészet 
világába vezet – zárta gondolatait Fe-
kete Katalin.

Az elismerések átadása előtt D. 
Udvary Ildikó kiemelte: mindenki 
díjat érdemelne, majd hozzátette: 
nem művészeti szakmai zsűri dön-
tött a 83 díjazott műről, ezért az se 
keseredjen el, aki nem nyert, hanem 
folytassa az alkotást.

DIA

Fekete Katalin, az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Informatikai Bizott-
ság elnöke köszöntőjében utalt arra, 
hogy jelen tárlat egy rendezvénysoro-
zat második állomása. Az első a Gaál 
Imre Galéria gyermekrajz kiállítása 
volt, a harmadikhoz pedig a Kultu-
rális Örökség Napján, szeptemberben 
18-án érkezünk, amikor az érdeklő-
dők a pincétől a padlásig bejárhatják 
a Városháza épületét.

A múlt századforduló hangulatát 
Tassonyiné Zalay Lídia operaénekes 
és Andrásiné Karmanóczky Tünde 
zongorista idézte meg. A választott 
dal előtt az énekesnő elmondta: az 
Nagy Győry István életéhez kapcsoló-
dik. A magas életkort megélt egykori 
főjegyző, később helyettes főpolgár-
mester 73 évesen még 20 évre előre 
tervezett, és nem oktalanul, mivel 97 
esztendősen hunyt el, 1963-ban. Neki 
szólt Seress Rezső örökbecsű slágere, 
a Nem az a fontos, az ember hány 
éves című.

Szabados Ákos polgármester meg-
nyitója elején üdvözölte a jelenlévő 
lokálpatriótákat, akik minden olyan 
önkormányzati és a múzeum szervez-
te programon megjelennek, amely az 
erzsébetiekről szól. A polgármester 
ezt követően három, a Városházához 
kapcsolódó történetet mesélt életé-
ből. Az első kamaszkorába kalauzolt. 
Tizenöt esztendősen, az ébredező 
nemzeti öntudat hívására, úgy dön-
tött két osztálytársával, hogy részt 
vesznek a március 15-i megemléke-
zésen. Úgy határoztak, a Kossuth 
téri, majd a Múzeumkertbeli ünnep-
ségre látogatnak el. Szabados Ákos a 
megbeszélt időpontban meg is jelent 
a Városháza előtt. Ám hiába várta a 
többieket, ők ugyanis a Parlament elé 
mentek.

– Számomra a Kossuth tér a Vá-
rosháza előtti teret jelentette – ma-
gyarázta a polgármester.

A második történetben házas-
ságkötését idézte fel. Megállapodás 

szerint autóval szállították volna a 
házasságkötő terembe. A kocsira vá-
rakozást bátyja szakította félbe, aki 
negyed 12-kor megkérdezte: nem 
11-kor van az esküvőd? Mire busszal 

a Városházához értek, már két meny-
asszony is állt az épület előtt, lévén a 
következő esküvő résztvevői is meg-
érkeztek.

Később, kezdő pedagógusként lá-
togatott érdekvédelmi egyeztetésre az 
akkori tanácsházára.

– A tiszteletet parancsoló lépcső-
soron felkapaszkodva elcsendesült az 

ember addig nagy szája – elevenítette 
fel élményét.

Zárásként Szabados Ákos a Város-
háza II. világháborúban lerombolt két 
tornyát hozta szóba. – Azt kívánom, 

hogy a következő kerek évfordulón, 
bárki is tartsa a köszöntőt, elmond-
hassa, sok mindenen keresztülment 
az épület, de a legnagyobb sikere, 
hogy két tornyát helyreállítottuk.

A beszédeket követően a Lajtha 
László AMI énekes növendékei mu-
tathatták meg tudásukat.

D. A.

A Városháza gyerekszemmel

Új helytörténeti kiállítás nyílt

83 díjat osztottak ki a Gaál Imre Galériában, a 110 éves a Városháza képzőmű-
vészeti pályázatra érkezett pályaművek alkotói között, hangsúlyozva, hogy nem 
művészeti szakmai zsűri döntött a beérkezett munkákról, amelyek mindegyike 
jutalmat érdemelt. A művek a galéria emeleti részén tekinthetők meg.

110 éves a Városháza, 150 éve született Nagy Győry István címmel nyílt helytör-
téneti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeumban április 20-án. A tárlat 2017. március 
26-áig látogatható. 
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Forgách Ferenc Gyula 
1926. április. 12-én látta meg 
a napvilágot Battonyán.

– Volt pár hold földünk, 
amit elvettek, ezért fel kellett 
jönnöm Budapestre munkát 
keresni – emlékszik Gyula 
bácsi a viharos történelmi 
időkre.

Piaristáknál szerzett érett-
ségijét akkoriban nem fogad-

ták el, így szakmunkásként 
tudott csak elhelyezkedni. 
Mivel környezete okosnak 

találta, beiskolázták és újra 
járta a gimnáziumot, együtt 
végezve az igazgatójával és 
a főmérnökével. Élelmiszer-
mérnökként, majd nyugdíjig 
a Kertészeti Egyetem tan-
gazdaságának és kísérleti 
hűtőházának vezetőjeként 

dolgozott. Hét éve özvegy, 
fia a közelmúltban hunyt el 
váratlanul. Lánya és unokája 
Svájcban élnek.

Mikó Lajosné Kis Ilona 
Mária néven született 1921. 
április 9-én. Unokája hangsú-
lyozta: amellett, hogy 80 évig 
dolgozott, akár egy férfi, köl-
tői vénája máig dobog benne. 
Bizonyságul álljon itt Békega-
lamb című verse:

Fehér tollú, szelíd lelkű, 
kedves kis madárka, / szállj 
e kerek földnek minden tá-

jékára. / Mondd el minden 
népnek, saját anyanyelvén, / 
hogy szívünkben irántuk mily 
nagy szeretet él. / Mert le-

gyen bőrük színe 
sárga, fehér, vagy 
barna, / sokat 
szenvedve, mind 
szabadságot és 
békét akarnak.

Novath Já-
nosné a szerbiai 
T ö r ö k b e c s é n 
látta meg a nap-
világot 1926. 
április 2-án, 
Paraczki Má-
ria néven. Még 
nem töltötte 
be a 20. évét, 
amikor a máso-
dik világháború 
alatt megnyíl-
tak a délvidéki 

határok. Kispestről érkezett 
hozzájuk nagy-
bátyja, aki így 
szólt testvér-
éhez: „Négy lá-
nyod van, adjál 
nekem egyet.”

– Én jöttem 
el vele, és itt is 
ragadtam – em-
lékszik Mária 
néni, aki a FÉG-
ben dolgozott, és 
ott ismerkedett 
meg 1951-ben 
későbbi férjével. 
Egy lányától két 
unokája és egy 
dédunokája szü-
letett.

Jugoszláviában maradt 
testvérei később mind az 

anyaországba költöztek. 
Mária néni öccse a Török 
Flóris utcában élt néhány 
hónappal ezelőtti haláláig. A 
magas életkor nem kirívó a 
családban, annak a bizonyos 
nagybácsinak Béla fia 100 és 
fél évet élt meg. Unokaöcs-
csei rendszeresen látogatják, 
egyik unokája vele él, és hoz-
za, viszi ízületi kezelésekre.

Pavljás Károlyné 1926.
március14-én született Száz-
halombattán. Józsefvárosba 
ment férjhez, ahol pékségben 
dolgozott eladóként.

– Egészen tavalyig reme-
kül tartotta magát, komo-
lyabb betegsége sosem volt, 
akkor azonban meggyengült. 
Mivel nem tudtunk rá napi 
24 órában vigyázni, valamint 
nagyon közösségszerető, ezért 
megfelelő otthont kerestünk 
számára– mesélte leánya.

Így akadtak rá az Ilona 
Aranykor idősek otthonára, 

ami megtetszett 
Danica néninek. 
Ráadásul, mivel 
egyik unokája 
Erzsébeten, lá-
nya Kispest és 
Pesterzsébet ha-
tárán lakik, ezért 
bármikor köny-
nyedén megláto-
gathatják. Imádja 
a családját, főleg 
öt dédunokáját, 
akik közül a há-
rom kislány úgy 

törődik vele, mint 
valami élő, nagy 
babával.

D. A.

ÉVGYŰRŰK

Szépkorúak köszöntése
Forgách Ferenc Gyulát, Novath Jánosnét, valamint Pavljás 
Károlynét köszöntötték 90. születésnapja, Mikó Lajosnét pe-
dig 95. születésnapja alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata 
nevében Juhász Lajosné és Kovács Eszter alpolgármesterek az 
elmúlt hetekben.
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Rendhagyó módon emlékezett 
meg nemzeti ünnepünkről a Bu-
dapest XX. Kerületi Ady Endre 
Általános Iskola közössége. Az 
ünnepi hangulat megteremté-
sének szándékán túlmutatva a 
gyermekközpontúság, valamint 
az élményszerű megközelítés el-
vét szem előtt tartva eleveníthet-
ték fel a diákok a forradalmi ese-
mények láncolatát, Hegedűsné 
Kovács Mária tanítónő kezdemé-
nyezésének köszönhetően.

Az alsósok tanítói a március 7-ei 
héten játékosan, szinte észrevét-
lenül csempésztek széleskörű, 
színvonalasan összeállított is-
meretanyagot (pl. történelmi és 
helytörténeti ismeretek, korabeli 
öltözködési kultúra) a tanítá-
si órákba. Valamennyi osztály 
igényes, fantáziadús kiállítási 
anyagokkal, szemléletes tab-
lókkal, valamint ünnepi ruházati 
kiegészítőkkel készült a hagyo-
mányos, közös megemlékezés-

re, amelyre a projekthét utolsó 
napján, immár tartalommal telve 
került sor.
A forradalmi események a felső 
tagozatos gyerek számára nyolc 
„interaktív állomás” formájában 
elevenedtek meg. A pedagógusok 
játékos foglalkozásra invitálták 
a gyerekeket március 11-én, ek-
képpen csatlakozva a rendhagyó 
megemlékezés szemléletéhez.

Sós Tekla  
pedagógiai asszisztens

Idén is sikereket értek el a 
pesterzsébeti Kossuth-szónok-
latversenyről küldött diákok az 
országos Kossuth-Széchenyi 
szónoklatversenyen, amelyet a 
Kossuth Szövetség rendezett. A 
verseny lebonyolításában részt 
vett a Széchenyi Társaság, a 
Széchenyi kör és a pesterzsébeti 
Kossuth Társaság is.

Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, az Országgyűlés al-
elnöke megnyitójában elmondta 
a versenyzőknek, már azzal is 
nyertesek, hogy ezekkel a pa-
tinás szövegekkel és a magyar 
történelem nagy személyisége-
inek gondolataival foglalkoztak.
A versenyen két általános iskolai 
és egy középiskolai csoportban 
versenyeztek a diákok. A zsűri 
tagjai neves színészek és taná-
rok, szóhoz értő emberek voltak: 
Kovács Titusz, Őze Áron, Molnár 
Zsuzsanna és Kapácsi Miklós 
színművészek, dr. Csabai Má-
ria, Bartal Lajosné, Rőhrig Éva, 
Gárdos András tanárok, valamint 
Székely László és R. Kárpáty Re-
beka főiskolai hallgatók. 
A kötelező szöveg egy Kossuth 
Lajos, vagy egy Széchenyi Ist-

ván szónoklat, a szabadon vá-
lasztott pedig Kossuth Lajos és 
kortársainak szónoklataiból vá-
lasztott eredeti szöveg volt.
A Kossuth Társaság által ren-
dezett versenyről benevezet-
tek szép eredményeket értek 
el. A második csoportban I. 
helyezett Jászay Dorina, a III. 
helyezett pedig Solymos Olivér 

lett, a Török Flóris Általános Is-
kola diákjai, felkészítő tanáruk: 
Szabó Ibolya. II. helyezett lett 
Vámos Emma, a Lázár Vilmos 
Általános iskola diákja, fel-
készítő tanára: Róthné Géczy 
Veronika.
A harmadik csoportban I. helye-
zett lett Schaller Lilla, a Török 
Flóris Általános Iskola diákja, 
felkészítő tanára: Szabó Ibolya.
Az első csoportban a pesterzsé-
beti Kossuth Lajos Gimnázium 
három diákja indult, felkészítő 
tanáruk: dr. Takaró Mihályné. 
Köröslényi Emese és Szekeres 
András a 4.-5. helyen végeztek.
Gratulálunk az összes résztve-
vőnek, és várjuk jövőre is a ver-
senyre a diákokat.

dr. Sturcz Zoltánné, 
a Kossuth Szövetség alelnöke

MOZAIK

Ez a mottója annak az együttműködési 
megállapodásnak, amely a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvoda kez-
deményezésére jött létre az óvoda és a 
Pesterzsébeti Humán Szolgáltatások Intéz-
ményének (HSZI) bölcsődéi között 2016. 
március 16-án. 
A megállapodás ünnepélyes aláírásakor a 
HSZI intézményvezető-helyettese, Szakali 
Tibor kiemelte, hogy Pesterzsébet Ön-
kormányzatának, humán- és oktatáspoli-
tikájának is célja a bölcsőde és az óvoda 
átmenetének megerősítése, szakmai össz-
hangjának támogatása.
Béltezckyné Szende Hilda óvodavezető örömét 
fejezte ki a szakmai együttműködés létrejöttéért, 
amelynek célja az intézmények közötti párbeszéd 
megerősítése, a gyermekek bölcsődei nevelésé-
nek folytatásaként az óvodai nevelésbe való beil-
leszkedés elősegítése. Fontos közös cél a kerületi 

bölcsődék és óvodák gyermekmegtartó, valamint 
„kézből kézbe” való átmenetének erősítése.
A bölcsődei és óvodai vezetők az ünnepélyes alá-
írás mellett az intézményvezetők szakmai megbe-
szélést is folytattak az együttműködés területeiről.

Harsányi Ildikó vezető helyettes

A gyermekek nevelésében legfontosabb 
a „kézből kézbe” adás

Ifjú szónokok sikerei

2016. március 21-én immár 6. alkalommal került 
megrendezésre a Hajós Alfréd Általános Iskolában 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet 
támogatásával a budapesti német nyelvű vers-
mondó verseny, amelyre 13 kerület 32 legjobb 
diákja jelentkezett.
A zsűri tagjai, Szabóné Kökény Anita (Erzsébet 
Királyné Szépészeti Szakközépiskola), Reszegi 

Bernadett (József Attila Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskola), Bodonyi Attila és 
Linka Tamás (Német Nemzetiségi Gimnázi-
um és Kollégium) két kategóriában értékel-
ték a versenyzőket.
Eredmények:
5-6. kategória:
1. Kohlmann Domonkos (Szent Angéla 
Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
II. kerület)
2. Iacob Leila (Lázár Vilmos Általános Is-
kola XX. kerület)
3. Kubiczki Katica (Lázár Vilmos Általános 
Iskola XX. kerület)

7-8. kategória
1. Géczi Maja (Tamási Áron Általános Iskola XII. 
kerület)
2. Nagy Zsófia (Gádor Általános Iskola XXII. ke-
rület)
3. Gábor Lili (Balassi Bálint Nyolc évfolyamos 
Gimnázium XVII. kerület)

Csordásné Teleki Krisztina

Rendhagyó megemlékezés

Budapesti német nyelvű versmondó verseny
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A Székesfehérvári Bory-vár a művésze-
tek valódi otthona, azonban kizárólag 
egyetlen kortárs alkotó mondhatja el, 
hogy munkái állandó jelleggel megte-
kinthetők a várban. Ő a pesterzsébeti 
Vagyóczki Kata.

A Bory-vár Vagyóczky termében 
találkozhatunk Vagyóczki Kata, a 
Cserhát és az MAT Művész Kör tag-
jának, Művészeti díjas írónak, festő-
nek hét festményével. A képek oda-
kerülésének történetét Török Flóris 
utcai otthonukban idézte fel.

– A Várban kirándultunk férjem-
mel, aki amikor bemutatkozott, nagy 
meglepetést okozott, mivel nem sűrűn 
fordulnak meg arrafelé Vagyóczkyak.

Férje nagyapjának testvére, 
Vagyóczky Ferenc szobrászművész, 
a várat építő Bory Jenő tanársegéd-
jeként dolgozott a Képzőművészeti 
Főiskolán, továbbá tevékenyen részt 
vállat a vár szobrainak elkészítésében.

Miután összebarátkoztak a várat 
működtető családtagokkal, akik meg-
ismerkedtek Kata munkáival, hama-
rosan felkérést kapott egy tárlatra. 
Hét képet ott tartottak a kiállítási 
anyagból, amelyek kilenc éve díszítik 

a Vagyóczky termet. Kata az egyetlen 
kortárs alkotó, akinek festménye lát-
ható a Bory-várban.

A történet felidézése közben a 
várról készült képeket nézegettük, 
és bevallotta, a fotózás is kedvelt al-
kotótevékenységei közé tartozik, ter-
mészetesen kizárólag a festészet után. 
Kisvártatva szóba került az írás.

– Házasságunk kezdetén több sze-
relmes verset, novellát, vagy inkább 
szösszenetet írtam. Ezek közül a Nők 
Lapjában megjelent az Egy árva kis-
gyerek kívánságai a Télapótól című 

írásom, ami után rengetegen hívták 
a szerkesztőséget, hogy örökbe fogad-
nának – emlékszik a humoros esetre.

Festői karrierje prózaibb módon 
indult. Lánya egyik születésnapján 
festőkészlettel, vásznakkal lepte meg, 
mondván: anyu, te annyira szerettél 
rajzolni fiatalkorodban.

– Képzelheti, milyen dilettáns mó-
don kezdtem hozzá – vallja be. – Mikor 
először nekifogtam, grafittal rajzoltam 
a vászonra. A művészellátóban, ahová 
fixálóért mentem, hogy a rajz ne ke-
nődjön el, elég nagyot néztek.

Azóta már nyolcszáznál több képet 
festett, a legkülönfélébb technikák-
kal. Nem egyszer akkora átéléssel, 
hogy egész napokra elfelejtett enni és 
inni. Az avantgarde képzőművészet 
távol áll tőle.

– A Bálnában rendezett kortárs 
művészeti tárlat elkeserített. Szin-
te hallottam, ahogy az ecset kiesik 
a kezemből. Úgy éreztem, ehhez az 
igénytelenséghez képtelen vagyok fel-
zárkózni.

Magát az impresszionizmus kö-
vetőjének tartja. Túl van nyolcvan 
kiállításon, Magyar Kultúráért- és 
Aranyecset-díjas.

Legutóbbi sikerének is kalandos a 
története. Barátnője hívta fel a figyel-
mét az Ezüstgerely pályázatra, amely-
re sporttal, olimpiával, testneveléssel, 
természetjárással kapcsolatos alkotá-
sokat vártak. Noha ilyen képet nem 
készített, barátnője emlékeztette egy 
régebbi alkotására, amely sajátos fel-
fogásban megfestett kerékpárost áb-
rázol. Beküldte. A zsűri befogadta. Az 
Ezüstgerely 2016 kiállítást március 
17-én nyitották meg a Magyar Olim-
piai és Sportmúzeumban.

Ditzendy Attila

KULTÚRA

A délutáni díjátadón Várhalmi 
András, a Csili igazgatója köszöntötte 
a Vízvári teremben összegyűlt gyere-
keket, szüleiket és pedagógusaikat. 
Mint elmondta: közel két évtizedes 
hagyománya van a Költészet Napján 
az egész napos versmondásnak. Az 
utóbbi időkben óvodák és iskolák is 
csatlakoztak a rendezvényhez.

– Gazdagodást jelent találkozni 
egy verssel, vagy a művészet bármely 
ágával, amire nagy szükség van a mai 
rohanó világban, és remélem, mi se-
gítettünk ebben – mondta az intéz-
ményvezető, aki kifejtette: ez a nap 
József Attila születésnapja, aki szere-
tetre vágyó ember volt, ezért biztosan 
örülne a mai ünnepi rendezvényünk-
nek. De megtiszteltetésnek venné 
azért is, mivel tisztában volt a saját 
tehetségével, nem véletlenül mondta 

az Óda megírásakor – idézte a nagy 
költőt Várhalmi András –, megírtam 
a világirodalom legszebb szerelmes 
versét.

Ezt követően az igazgató maga 
is szavalásba fogott, Petőfi Sándor: 
Szeget szeggel című költeményét tol-
mácsolta értő módon, a jelenlévők, 
különösen a gyerekek legnagyobb 
örömére.

Kelemenné Farkas Zsuzsa, a Csili 
Könyvtár vezetője megköszönte a kí-
sérő és felkészítő pedagógusok mun-
káját, kiemelve: már az is nagyszerű 
dolog, ha az évnek ezen a napján 
foglalkozunk a verssel, hiszen a köl-
teményeket szerető gyerekek versértő 
és olvasó felnőttekké válnak.

Ezt követően, a prózát lírába for-
dítva, Farkas Zsuzsa Nemes Nagy 
Ágnes: Láttam, láttam című versét 
adta elő.

A délután folytatásaként színpad-
ra léptek a napközben legügyesebb-
nek bizonyult versmondó gyerekek. 
Őket a díjkiosztás követte. A Nosz-
talgia Cukrászda és a Pizza Forte aján-
dékait, tortákat, ajándékcsomagokat, 

vásárlási utalványokat kaptak a leg-
jobb versmondók. A Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola 2. a osztálya, a Baross 
Kindergarten ovisai, Garamvölgyi 
Róbert, a Zrínyi Miklós Általános Is-
kola diákja, Simi Botond, a Gyermek-
mosoly óvodása, Patkós Dominik, a 
Vörösmarty Mihály, valamint Miksi 
Anna, a József Attila Általános Iskola 
tanulója.

A legjobb illusztrátoroknak a Zrí-
nyi Miklós, a Hajós Alfréd és a Lázár 

Vilmos Általános Iskola csapatai bi-
zonyultak. A vers totót Király Róbert 
Ádám nyerte, míg a versírást a Hajós 
Alfréd Általános Iskola két 8. a osztá-
lyosa, Baner Fatime és Jónás Emese.

A költészet napi események zárá-
sának a színházterem szolgált méltó 
helyszínéül, ahol Lukács Sándor Kos-
suth- és Jászai-díjas színésszel, költő-
vel barangolhattak a líra szerelmesei 
a költészet világában.

DIA

Rímfaragó diákok

Vagyóczki képek a Vagyóczky teremben

Hallatlanul népszerűre sikerült a Csili 
Költészet napi rendezvénysorozata. 
Több mint négyszáz gyerek vett részt 
a színes programokon: versmondáson, 
vers illusztráláson, versíráson és vers 
totón. 
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– Noha a L’art pour l’art igazi 
csapatmunka, Ön pályáját a het-
venes évek második felében egy-
személyes zenekarként kezdte, ami 
egyedülállónak számított a hazai 
rock életben.

– Hát, azért nem volt egyedülálló, 
hiszen voltak gitáros-énekesek. Talán 
a stílus, amit képviseltem, az volt szo-
katlan ebben a műfajban. Én nem ta-
gozódtam bele az akkori polbeat- vagy 
folkénekesek társaságába. Teljesen 
mást csináltam egyedül. Ez persze az-
zal járt, hogy hivatalosan nem tudtak 
mit kezdeni egy megszokottól eltérő 
előadóval. 

– Egy segítője azért akadt az 
Omega együttes személyében. A 
banda két turnéjára is meghívta 
előzenekarnak, pedig 1976-ban 
mindössze 21 esztendős volt.

– Igaz, de ez inkább kalandos él-
mény volt, mint egzisztenciális elő-
relépés. Akkortájt korlátlan hatalma 
volt a lemezgyárnak, tévének. Egy 
hangos rockzenekarnak még volt 
esélye underground módon, csak a 
közönség vállán felemelkedni, de egy 
kevésbé harsány zenei vonulat nem 
tudott érvényesülni. Szemléletes úgy 
fogalmazni, hogy az én zenei pályá-
mat elaltatták, mielőtt még felébredt 
volna. Amikor az első, Láthatatlan 
ég című bakelit nagylemezemet ki-
adták, már a harminchetedik évemet 
töltöttem be. A legfontosabb díjakat 
persze megkaptuk (Kisvári Ferenc és 
Tamási László hangszerelő zenésztár-
saimmal), és a lemez bővített CD-vál-
tozata, az Őskor, a PolyGram Lemez-
kiadó londoni elnökének a kedvenc 
magyar kiadványa lett. Szóval kizá-
rásos alapon a zenei pályámmal csak 
egyetlen gond lehetett, mégpedig az, 
hogy Magyarországon startolt. De 
bőven kárpótoltam magamat, hiszen 
ha zsákutcába kerültem, befordultam 
egy másik utcába. Mindig műfaj- és 
stílusszédelgő voltam, így ez nem je-
lentett problémát. 

– Ilyen utca a XX. századi bar-
langrajzok, amelyik, megint csak 
egyedülálló, összművészeti produk-
ciónak számított?

– Ez az első utca, amin sétálni in-
dultam annak idején, ha ennél a ha-

sonlatnál maradunk. A XX. századi 
barlangrajzok az első koncertem címe 
volt. Mostanság már megszokott, 
hogy minden koncerten vetítenek a 
háttérben, de akkoriban, 1982-ben ez 
a produkció tényleg egyedülálló volt 
a maga dramaturgiai koncepciójával, 
árnyjátékával, hangeffektjeivel, dia- 
és filmvetítéseivel és rengeteg újszerű 
ötletével. A teatro-rock a legköltsé-
gesebb műfajok egyike, így itthon kó-
dolva volt ennek a próbálkozásnak a 
sorsa, hiszen mindent azért nem lehet 
ötletekkel pótolni.

– Aztán, jött a következő utca…
– Szerencsére bennem sok utca 

volt, ahol tovább lehetett menni. 
– Például a L’art pour l’art Tár-

sulat. Úgy tudom, Galla Miklós hív-
ta vendégnek Laár András önálló 
estjébe, helyette azonban megszü-
letett az első abszurd színtársulat. 
Hogy történt ez?

– Az alap elképzelés, miszerint én 
a vicces jelenetek között komoly da-
lokat éneklek, mindjárt a legelején 
hamvába holt. Szerencsére a gimnázi-
umban eléggé központi helyet töltött 

be az életünkben a „hülyéskedés”, 
mint kommunikációs forma és szóra-
koztató időtöltés. Egyik barátommal 
Karinthy Frigyes szövegeit és saját 
jeleneteinket mondtuk magnóra, és 

ugrattuk egymást a legkülönbözőbb 
módokon. Később személyiségemnek 
ez a kis magja kelt új életre, ráadásul 
illeszkedett a többiek elképzeléséhez.

– Azóta három évtized telt el. Si-
kert siker követett. Mi a titka, hogy 
nem fáradt ki a L’art pour l’art? 

– A benne dolgozók kellő kreatív 
szellemi munícióval rendelkeznek, 
ami nagy szerencse. Ki kell emelnem 
Szászi Mónit, aki nagyot lendített a 
társulaton, ami nélküle ma már való-
színűleg nem létezne. Ő írja például 
a Besenyő család jeleneteket, illetve 
rengeteg más dolgot is.

– Hogy születtek az ön figurái?
– Anti bácsi figurája arcmimiká-

ja még gimnáziumban kelt életre. A 
hozzá tartozó hangot pedig évekkel 
később, egy Lantos P. István nevű 
barátommal találtuk ki. Ilyen hang-
hordozással, hangszínnel beszélget-
tünk, amikor találkoztunk. Már nem 
is emlékszem, hogy melyikünk torkán 
jött ki először az ismert figurahang, de 
az biztos, hogy amikor el kezdtünk így 
üvöltözni, a barátnőink átmentek egy 
csendesebb helyre beszélgetni.

– Mindegyik szereplője teljesen 
más karakter. Más-más forrásból 
származnak?

– A sértődött, hazudós, ugyanak-
kor szemtelen Boborjánt egy kutya-
gyerek ihlette. Anti bácsi egy lúzer, 

alkoholista öregember, aki állandóan 
a nőket hajkurássza, eredményte-
lenül, Naftalin Ernő egy nagyképű, 
megszállott áltudós, aki haszontalan 
találmányaival traktálja a nagyérde-

műt ahelyett, hogy végre venne ma-
gának egy ízléses pulóvert, és eldobná 
a szörnyű szatyrát a műanyag fésűjé-
vel együtt. Leopold, a diafilm-narrá-
tor pedig konkrétan sík hülye. Őt egy 
cirkuszi előadást hirdető hangosbe-
szélő ihlette. Autóban ültünk, amikor 
ment előttünk egy reklámautó, én 
pedig az ablakot lehúzva visszakiabál-
tam raccsolva: este 8-kor előadás lesz! 
Emberek, tigrisek, elefántok jöjjenek! 
Mert én nemcsak a nézőket, hanem 
az állatokat is akkor toboroztam. Na, 
ezen elég sokat röhögtünk.

– Négyből hárman zenészek: 
Laár András, Pethő Zsolt és Ön…

– Három alkotó zenész, ami hatal-
mas mázli.

– Miért jobb három alkotó ze-
nész, mint három színész?

– Úgy érzem, a színészet – és re-
mélem, senkit sem sértek meg ezzel 
– sokkal inkább alkalmazkodó műfaj, 
a szónak abban az értelmében, hogy 
a színész a szerepet kell, hogy kiszol-
gálja. Esetünkben pedig az előadó 
személyisége, ha úgy tetszik, egója 
dominál, teljes szabadságával. Ez 
totális önkifejezés. Itt saját ötlete-
inkkel, gondolatainkkal kell birokra 
kelnünk, zenét, szöveget írunk, front-
emberként lépünk színpadra, magun-
kat alkotva meg újra és újra. És ami 
nélkülözhetetlen, a jó ritmusérzék. 

Rengeteg humoris-
ta elmondta, hogy a 
ritmusérzék a műfaj 
egyik legfontosabb 
összetevője, ezért 
sem árt, hogy zené-
szek is vagyunk.

– Főleg, ha da-
lok is szerepelnek 
a műsorban.

– Az természe-
tes, de a poénal-
kotásnak is szigorú 
ritmikája van. Ha 
késel két másodper-
cet, a reakció felét 
elveszítetted. Kü-
lönben ma már nem 
csak hárman szer-
zünk zenét, Móni is 
csatlakozott. Ritka, 
de nálunk minden-
ki mindent csinál: 

zenét, dalszöveget, jelenetet ír, és 
nem is akármilyen színvonalon. Máz-
lista vagyok, hogy ebben a közösség-
ben dolgozhatok.

Ditzendy Attila Arisztid

Tényleg egyszerű a pofon? – Harminc éves a L’art pour l’art
Harminc esztendeje színpadon az egyedülálló, abszurd humort képviselő L’art 
pour l’art Társulat. 1991-től állandó műsort kaptak a televízióban, ezzel is nö-
velve népszerűségüket. Hat évvel később alakult ki a mai felállás: Dolák-Saly 
Róbert, Laár András, Pethő Zsolt, Szászi Móni. A pofon egyszerű című estjükkel 
május 21-én látogatnak el a Csilibe. 
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„110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 
A belépés díjtalan!

47. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
Megnyitó ünnepség: 
2016. május 4. szerda,  17 óra 
A kiállítás megtekinthető: 
2016. május 4. – 2016. június 5. 
között, Keddtől - Vasárnapig,
10-18 óráig.  
A belépés díjtalan!

47. Tavaszi Tárlat záró-rendezvé-
nye és a közönségdíj átadása 
Közreműködik: Canto Armonico 
kamarakórus és barátaik 
Karnagy: Rózsavölgyi Ildikó és 
Balásházi Bálint 
Helyszín: Gaál Imre Galéria 
Időpont: 2016. június 2. 
csütörtök, 17 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.
• Május 6-án Időutazók klubja – Fiestázzunk Spa-
nyolországban!
• Május 13-án Társasjáték klub 
• Május 20-án Kézműves Kuckó
• Május 27-én Színes ötletek – kreatív klub Frisch 
Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)

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 május 2-án, az olasz klubban pe-
dig május 30-án, hétfőn várja a nyelvgyakorlókat 
Laczkó-Juhász Mónika. 

A német klub következő foglalkozása május 9-én, 
hétfőn 17 órakor lesz. A francia klubban május 
23-án, hétfőn várja a beszélgetőtársakat Megyeri 
Béla. Az orosz klub következő foglalkozása pedig 
május 18-án, szerdán 17 órakor lesz.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Ferkovics József „Idolok” c. festmény-
kiállítását tekinthetik meg május 7-ig. 
Ezt követően Szarka Bence 3D-s képkiállítását lát-
hatják. 
Tárlóinkban pedig Oravecz Györgyné babakiállítá-
sát nézhetik meg.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Szerdai napokon 14.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken 

szerdánként 16.30-tól
2016. ápr. 27-én, 

máj. 11-én és 25-én

Kerekítő Divényi Piroskával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választó-
körzet képviselőjének fogadóórája

2016. máj. 4-én, 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. május 16-án zárva lesz.Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk május 14-től 17-ig zárva tart! 
Kellemes ünnepeket kívánunk!

Időszaki kiállításaink

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

Rendezvényeink

A Gaál Imre Galériában megrendezésre kerülő 
Pesterzsébeti Művészeti Napok programjairól a 

19. oldalon tájékozódhatnak. 

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!
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A hosszú téli napok után minden-
ki reménykedve várja az ébrede-
ző tavaszt. Ilyenkor az emberek 
szíve megtelik örömmel, hiszen 
virágillattal telítődik a levegő és 
újra megjelennek a természet szí-
nei és hangjai.
A néphagyományőrző Gézengúz 
Óvoda Vackor Tagóvodája (régi 
Lázár utcai óvoda) kollektívája 
úgy gondolta, hogy ezt az idő-
szakot is emlékezetessé teszi a 
gyermekek és a szülők számára. 
Több programmal is készültek, 
amelyek kapcsolódnak a népha-
gyományokhoz, illetve új elemekkel gazdagították 
a tavaszvárást. 
Elsősorban a gyermekek kedvében szerettek volna 
járni egy új hagyomány megteremtésével. Ennek 
jegyében szervezték meg a Barkabontó ünnepet 
– zöldágjárást, ami a népi hagyományokhoz és a 
húsvéthoz is kapcsolódik. 
Zöld ágkapu alatt átvonulva, énekelve érkeztek 
meg a gyerekek az udvarra, hogy az enyhe márciu-
si időben játékos, sportos vetélkedőket játsszanak 

az óvodapedagógusok vezetésével. Egész délelőtt 
jókedvtől és kacagástól visszhangzott az óvoda 
udvara. 
Délután folytatódott a tavaszvárás. Mivel az óvoda 
25 éve kiemelten foglalkozik a néphagyományok és 
népszokások átörökítésével, ezért a családokra is 
gondoltak egy közös, a húsvéti ünnepkörbe is bele-
szövődő írókázással. Így a húsvéti tojásokon meg-
jelentek a méhviasszal készült népi motívumok.

Buc-Horváth Gabriella és Bobori Gyula

Március 17-én harmadik alka-
lommal tartottunk kézműves 
foglalkozást a leendő 1. osztá-
lyos óvodásoknak a Vörösmar-
ty Általános Iskolában. Húsvéti 
szokásokat, hagyományokat 
elevenítettünk fel, tavaszkö-
szöntő üdvözlőlapokat, bárány-
kákat, parafa nyuszikat készí-
tettünk.
Délután láttuk vendégül a kö-
zeli óvodák nagycsoportosait. 
Bemelegítésként tojásgyűjtő 
kosárkákat készítettek a leendő 
tanító nénikkel. Ezt követően já-
tékos angol foglalkozáson vettek 
részt, amelyen észrevétlenül ta-
nulták meg a bemutatkozást és 
a színeket.

A tornatermet pillanatok alatt 
birtokba vették a kicsik: tram-
bulinoztak, varázsdeszkáztak, 
izgalmas alagúton keltek át. Az 
érdeklődő szülőket az igazgató-

nő tájékoztatta az induló osztá-
lyokról.
Legközelebb a nyílt napon talál-
kozunk!

Gaitz Anna

Április 5-én a Pesterzsébeti 
Lurkóház Óvoda Gyermekkert 
tagóvodájának óvónői a szülők-
kel és a gyerekekkel közösen 
kertészkedtek az óvoda udva-
rán. Felásták a homokozókat, 
virágokkal szépítették a kisker-
tet, közben megismerték a nö-
vényültetés technikáját. A közös 
munkában az óvodapedagógu-
sok, a gyermekek és a szülők is 
nagyon jól érezték magukat.

s.

Április 7-én rendezte a hagyományos katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyt a Dél-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség Pesterzsébet 
általános, illetve középiskolás tanulók számára.
Az eseménynek az ESMTK Ady Endre utcai pályája adott otthont, 
Pesterzsébet Önkormányzata, valamint az dél-pesti katasztrófavédel-
mi kirendeltség támogatásával. A versenyt Juhász Lajosné alpolgár-
mester nyitotta meg, ezt követően Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, 
kirendeltségvezető indította útjára a csapatokat.
A megmérettetés célja, hogy a tanulók alapvető ismereteket szerez-
zenek a veszélyhelyzetek kezeléséről, és elsajátítsák azokat a kész-
ségeket, amelyek alkalmazásával fegyelmezetten, hidegvérüket meg-
őrizve tudnak segíteni bajba jutott embertársaikon. A versenyzőknek 
10 állomásból álló megmérettetésen kellett számot adniuk elméleti 
és gyakorlati tudásukról.

Az idei versenyen összesen 10 csapat indult. Az általános iskolák 
versenyét a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, a 
középiskolák versenyét pedig az Eötvös Loránd Szakközépiskola és 
Szakiskola csapata nyerte. Ők voltak azok, akik kerületünket képvisel-
hették a fővárosi döntőben április 19-én a Hajógyári szigeten.     

Sz.

Kétnyelvű gyermekszínházi előadással ajándékozta meg a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet húsvét alkalmából a Baross 
ovi négy német nemzetiségi csoportjának nagycsoportosait és a Jó-
zsef Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1. c osztályosait.
A „Feketefehérigennem” című darabot az Álomzug Társulás művészei 
adták elő, Tóth Krisztina mesélt, Starzynski Zsolt kísért, illetve felelge-
tett hangszereken. Az élvezetes előadáson sokat kacagtak a gyerekek, 
jó volt hallani és látni, ahogy a két előadóművész magával ragadta 
őket az általuk varázsolt mesevilágba.       

a.

Barkabontó ünnep és zöldágjárás

Húsvéti játszóház ovisoknak

Megszépült az ovi kertje

Katasztrófavédelmi verseny

Meseszínház húsvétra

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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– Több mint húsz éve 
képviselem azt, hogy a rend-
szeres sport, a mozgás öröm-
forrás. Egy közös aerobic fog-
lalkozáson való részvétel ezt 
az örömet adja mindenkinek, 
idősebbektől a fiatalokig. A 
túlsúly és a mozgáshiány a 
vezető halálok, nem csak ná-
lunk, Európa szerte. Ezekre le-
het visszavezetni az anyagcsere 
felbomlását, a keringési beteg-
ségeket, a magas koleszterint 
és vérnyomást, a stroke-ot, 
szívinfarktust, valamint a rák 
bizonyos típusait. Meggyőző-
désem, hogy az elmúlt évtize-
dekben én fogyasztottam le a 
legtöbb embert, illetve sokakat 
sikerült kihoznom az update 
életmóddal a kettes típusú cu-
korbetegség csapdájából.

– A mozgás mellett az 
egészséges táplálkozás szó-
szólója is.

– Igen, eredményesség 
tekintetében a mozgás 20-
30 százalékot tesz ki, míg a 
többit a táplálkozás. Nem 
tudunk annyit sportolni 
naponta, mint amennyit 
hibázunk a rossz minőségű 
élelmiszerek fogyasztásával. 
Legfontosabb a vércukor-
szint egyensúlyban tartása. 
Tehát ne együnk olyat, ami 
megemeli a vér cukorszint-
jét és nagy inzulinválaszhoz 
vezet.

– Kerüljük tehát az édes-
ségeket és a gyorséttermi, az 
előre gyártott ételeket?

– Csak olyan édességet 
fogyasszunk, ami természetes 
édesítőszerrel készült. Nem 
az adalékok felelősek a tö-
meges elhízásért, megbetege-
désekért, hanem a finomított 
szénhidrátok. A cukor, a ke-
ményítő, az agyonfinomított 

liszt hármasa teszi tönkre az 
ember egészségét.

– Ezek szerint a disznóto-
ros kevésbé káros?

– Álláspontom szerint a 
házi disznótoros egészséges 
étel.

– Ön szerint melyek az 
egészséges élelmiszerek?

– A fehérjék, a húsok, a 
zsiradékok, a zöldségek és a 
gyümölcsök. Semmiképpen 
nem a gabonák és a cuk-
rok. Nem én találtam ki, 
komoly amerikai tudósok, a 
hetvenes-nyolcvanas évek-
ben. Természetesen nem 
a nagy-ipari, tartósítóval, 
nitrittel teletömött, ízesített, 
nátrium-glutamátos kolbász-
ra gondolok. Abba ugyanis a 
fűszereket cukorral viszik be.

– Megint a cukor…
– Igen. A tumor legfon-

tosabb tápanyaga a cukor. 
Létrejöttét a cukor kiváltot-
ta inzulintúltermelés okoz-
za. Radikálisan csökkenteni 
kell a szénhidrát bevitelét. 
Rengeteg gyakorlati tapasz-
talattal tudom alátámasztani 

ennek az elképzelésnek az 
életképességét. Az egészség-
telen élelmiszerekből mérték-
kel sem szabad fogyasztani! 

Olyat sem mondunk, hogy 
dohányozzon, de mértékkel, 
mert a dohányzás halálos.

Ditzendy

Március 21-én rend-
hagyó esemény 
zajlott a XX. Ke-

rületi Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskolában. 
Első alkalommal rendeztünk 
házi fuvolaversenyt, ame-
lyen iskolánk 39 fuvolát ta-
nuló növendéke vett részt. 
Az esemény rangját növel-
te, hogy iskolánk két taná-
ra, Tomasovszki Katalin és 
Györfi Imre mellett a zsűri el-
nöki posztra Romos Zsolt fu-
volaművészt, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, és 
a Debreceni Egyetem Mű-
vészeti Karának fuvolapro-
fesszorát sikerült megnyerni. 
Romos Zsolt záróbeszédében 
és szakmai értékelésében 
kiemelte, hogy országos ösz-
szehasonlításban is nagyon 
magas színvonalú versenyt 
zsűrizhetett. A gyerekek fel-
készültségének méltatásán 
túl a felkészítő tanárok és a 

zongorakísérők kiemelkedő 
munkáját is elismerően di-
csérte.

Eredmények:
I. korcsoport:
I. díj: Vidra Borbála (Tóth 
Anna Zita)
II. díj: Kovács Emese (Gaál 
Zsolt)
III. díj: Bakó Júlia (Tóth 
Anna Zita)
II. korcsoport:
I. díj: Nagy Boglárka (Tóth 
Anna Zita)
Ujvári Bianka (Smaraglyai 
Szabina)
II. díj: Gálfi Laura (Kiss Ágo-
ta)
Szekeres Tina (Tóth Anna 
Zita)
III. díj: Egri Fanni (Kiss Ágo-
ta)
SzökőcsAlíz (Gaál Zsolt)
Különdíj: Gógán Enikő 
(Smaraglyai Szabina)
Madács Mónika (Tóth Anna 
Zita)

Varga-Szendi Zsanna 
(Smaraglyai Szabina)
III. korcsoport:
I. díj: Szűcs Johanna Bianka 
(Kiss Ágota)
II. díj: Bodor Bianka (Gaál 
Zsolt)
Szmolek Panna (Tóth Anna 
Zita)
III. díj: Kökény Eszter (Kiss 
Ágota)
Különdíj: Buczkó Réka (Kiss 
Ágota)
Kamara:
I. díj: Berecz Dóra, Deim 
Zsófia,Vámos Emma (Kiss 
Ágota)
II. díj: Berecz Dóra, Deim 
Zsófia (Kiss Ágota)
Koncz Petra, Lengyel Réka, 
Komlódi Eszter (Gaál Zsolt)
III. díj: Lőrincz Zoé, Pongrácz 
Fanni (Tóth Anna Zita)
Különdíj: Heim Réka, Szűcs 
Réka (Kiss Ágota)
Zongorakísérők: Czender 
Ágnes, Pregun Tamás

A Budapesti Városvé-
dő Egyesület Pest-
erzsébeti Csoportja 

szervezésében május 17-én 
17 órától az „Óváry Arthur 
pesterzsébeti építész” című 
dokumentumfilmet tekinthe-
tik meg az érdeklődők a Csili 
Művelődési Központ Vízvári 
László termében.

A 2014-ben készült film-
ben megelevenedik az építész 
élete és munkássága, vala-
mint a néző betekintést nyer-
het a két világháború közötti 
magyarországi viszonyokba és 
Pesterzsébet 90 éves történe-
tébe.

Óváry Arthur jártas volt 
a műszaki- és haditudomá-

nyokban, valamint foglalko-
zott művészetek különböző 
megjelenési formáival, készí-
tett grafikákat, festményeket, 
emlékmű- és szoborterveket, 
munkái megtalálhatók kül-
földön, vidéken és a fővá-
rosban. Tervezett gyárakat, 
középületeket, templomokat, 
bérpalotákat, villákat, családi 
házakat, bérházakat, csodála-
tos belsőépítészeti megoldásai 
voltak, és mindezt a legválto-
zatosabb építészeti stílusok-
ban készítette. Szabadalmai 
és technikai újításai voltak, 
szabad idejét jógával és bű-
vészkedéssel töltötte. Az elő-
adások során Óváry Arthur 
műépítész elismertsége be-
került a köztudatba, vidéki, 
budapesti és pesterzsébeti új-
ságok foglalkoztak életével és 
munkásságával.

Tekintettel arra, hogy 
eddig Pesterzsébet egyetlen 
időszakáról sem készült átfo-
gó jellegű film, a dokumen-
tumot ajánlom a kulturális 
és oktatási intézményeknek, 
valamint azon családoknak 
és személyeknek, akik érdek-
lődnek Pesterzsébet hagyo-
mányai iránt.

Óváry Gábor csoportvezető

A cukor igazi méreg

Házi fuvolaverseny

Májusban filmvetítés

Május 14-én, szombaton délelőtt 10-től délután 4 óráig 
Egészségnapra várnak mindenkit a Kosutiban. Az idei meg-
hívott Schobert Norbert életmód-tanácsadó lesz. Norbi azt 
ígéri, tart egy megrázó előadást, amelyet örömet adó torna 
követ majd.

FOTÓ: LABANCZ VIKTÓRIA 
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A járatok kihasz-
nálatlansága mi-
att 2016. április 
1-jétől nem közle-
kedik az ingyenes 
Tesco-járat Pest-
erzsébet Város-
központ és Tesco 
P e s t e r z s é b e t 
Megapark között, 
így mostantól csak egyéni utazással lehet az áruházat megközelíteni.
A vállalat Kapcsolati Irodája a hozzá érkező lakossági észrevételekre 
és kérdésekre megfelelő és kielégítő tájékoztatást nyújt az alábbi el-
érhetőségen: http://tesco.hu/tesco_kapcsolat/vevoszolgalat.      sz.

MOZAIK

Április 7-én több százan, családtagjai, szerettei, barátai és kollé-
gái, a BRFK XX. és XIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói vet-
tek végső búcsút a Pesterzsébeti temetőben Balogh Árpád c. r. 
főtörzszászlóstól, aki március 11-én, életének 50. évében tragikus 
hirtelenséggel hunyt el.

A Kossuth Társaság a „Kossuth 
és a ’48-as hősök nyomában” 
buszkirándulásra hívja tagjait és 
minden érdeklődőt.
Időpont: 2016. május 28. 
(szombat)
Útvonalterv: Budapest – Fót – 
Veresegyházon át Galgamácsa 
- Aszód - Tura - (Boldog) -  Bu-
dapest 
Indulás: 2016. május 28. reggel 
háromnegyed 7 órakor a pester-
zsébeti INTERSPAR mellől (Bíró 
Mihály utca)
Visszaérkezés: az esti órákban 
kb. 20 órakor
Költségek: a buszköltség az uta-
zók létszámától függ, előrelát-
hatólag: 2.000 Ft/fő A belépők 
előreláthatóan: nyugdíjas 2.000 
Ft/fő, felnőtt 3.300 Ft/fő. Tehát a 
kirándulás költsége 4.500 Ft- tól  
5.500 Ft-ig  maximálisan.

Az étkezést mindenki úti cso-
maggal oldja meg.
Jelentkezési határidő: 2.000 Ft-
os előleg befizetésével május 
13-ig a szervezőknél:
-  dr. Sturcz Zoltánné elnöknél 
a 284-66-48-as, vagy a 06-
70/327-39-28-as,
-  dr. Bényi Árpádné elnökségi tag-
nál 280-60-98-as telefonszámon,
-  Nagy Mária elnökségi tagnál,
-  és Weidinger Mária elnökségi 
tagnál a Pesterzsébeti Közgaz-
dasági Szakközépiskolában.
A kirándulástól való elállás ese-
tén a befizetett előleg csak akkor 
kapható vissza, ha más utazót 
szervez maga helyett a jelentke-
ző, illetve, ha marad a tervezett 
összegből, mert a buszt ki kell fi-
zetni. Minden tagunkat, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk a 
kirándulásra.

A hagyományoknak híven az idén is meg-
rendezésre került 2016. április 8-án a Bu-
dapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános 
Iskola által meghirdetett „Nyuszis váltó-
verseny”. A kerület óvodáiból 11 csapat 
mérte össze ügyességét a hangulatos ren-
dezvényen.
Plüss nyuszik, szülők, hozzátartozók és 
természetesen az óvó nénik „segítették” az 
ovisokat, szurkoltak a győzelemért. Fegyel-
mezetten, nagy odafigyeléssel hajtották 
végre a feladatokat a kis „ovis nyuszik”, 
akik megérdemelt csoki-díjaikat is átvehették.
A végeredmény:
I. Gézengúz Óvoda – Gyöngyszem csapat
II. Nyitnikék Óvoda – Tücsök csapat
III. Lurkóház Óvoda – Szélvész csapat
IV. Gyermekmosoly Óvoda – Kékcinke csapat
V. Kerekerdő Óvoda – Nyuszi csapat
VI. Gyermekkert Óvoda – Gyermekkert csapat

VII. Kerekerdő Óvoda – Bóbita csapat
VIII. Gyermekmosoly Óvoda – Gyermekmosoly 
csapat
IX. Gézengúz Óvoda – Gézengúzok csapat
X. Lurkóház Óvoda – Villám csapat
XI. Gyermekmosoly Óvoda – Mákvirág csapat.
Gratulálunk a csapatoknak, köszönjük a felkészí-
tést és a részvételt!

A Pesterzsébet közéleti személyisé-
geiből, képviselőiből, intézményveze-
tőiből és pedagógusaiból 2005-ben 
alakult Társulat április 14-én a Gaál 
Imre Galériában előadóesttel emléke-
zett a Költészet Napjáról.
A Társulat vezetője, Rózsavölgyi 
Ildikó karnagy üdvözölte a kerület 
vezetőinek képviseletében megjelent 
vendégeket, majd dr. Hiller István or-
szággyűlési képviselő, a Parlament 
alelnöke mondott köszöntőt. – Két út 
között a legrövidebb út az egyenes. 
Két ember között nem biztos, és ez szép. Aki-
nek tehetsége van gondolatai megformálásához, 
abból nagyszerű költemények születnek – kezdte 
beszédét. Vergilius, Ovidius, majd József Attila 
megidézése után záró szavaiban elmondta, hogy 
amikor akár nagy nyilvánosság előtt, akár otthon, 

felütve egy verseskönyvet, költeményeket olva-
sunk, aznap este oldottabbá válunk, nyugodtab-
ban alszunk.
A köszöntést követően a résztvevők meghallgatták 
a Társulat alapító tagjainak előadását, amely közös 
énekléssel zárult.                       y.

Az igen előkelő második helyezést szerezte meg az I. 
Nemzeti Ki Mit Tud-on a HuNKuN DaNCe táncegyüt-
tes. Fontosnak tartják az elismerést, mivel ilyen építő 
kritikát a 2008-as New York-i megmérettetésük óta – 
ahonnan a Magyar Legények című koreográfiájukkal 
2 fődíjat és 3 különdíjat hoztak haza – nem kaptak.
Videó anyaggal lehetett nevezni az I. Nemzeti Ki Mit 
Tud-ra, és a zsűri az alapján válogatta ki azt a húsz 
fellépőt, akik összemérhették tudásukat az Aranytíz 
Kultúrház színpadán. Persze szó sem volt versengés-

ről, hiszen számtalan műfaj képviselői mutathatták meg tehetségüket. Tánccsoport a HuNKuN-on kívül 
nem szerepelt a produkciók között.
Torma Zsolt, az együttes vezetője elárulta: későn vette észre a felhívást, így kevés idejük adódott a kore-
ográfia betanulására. – Egy montázst állítottam össze, amely bemutatta a repertoárunkat – árulta el, és 
elmondta azt is: négyperces időkeret állt minden fellépő rendelkezésére.
A koreográfus fontosnak ítélte a tehetségkutatót, egyfelől, mert jó lehetőség a társulatnak az efféle meg-
mérettetés, másrészt közel nyolc esztendővel ezelőtti, New York-beli sikerül óta nem kaptak építő kritikát 
zsűritől.                  DIA

Felhívás kirándulásra
HuNKuN siker

„Nyúlcsapat” a Hajósban

A Társulat a Költészet Napján

Megszűnt a Tesco-busz

Végső búcsú Balogh Árpádtól

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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Zöldsarok

Lassan elérkezik az 
év ötödik, és talán 
legszebb hónapja. 

A fagyosszentek – 
Pongrác, Szervác, 
Bonifác – elmúltával 
kiültethetjük ládákba 
az átteleltetett és átül-
tetett muskátlit, vala-
mint az előre elvetett 
palántákat. Ültessünk 
napraforgót, nagyon 
mutatós és sokáig dí-
szíti a kertünket. Vet-
hetünk további egy-
nyári növényeket is, 
mint például sarkan-
tyúvirág, szarkaláb, körömvi-
rág, pillangóvirág. A hónap 
végén az orgonáról vágjuk le 
az elszáradt, elnyílt virágokat. 
Erős visszametszésre csak ak-
kor van szükség, ha fiatalítani 
szeretnénk a bokrot.

Szobanövényeinket is ki-
tehetjük a szabadba, azonban 
ügyeljünk arra, hogy tűző nap 
sose érje, inkább félárnyékos 
helyet keressünk számukra, 
hiszen a levelek könnyen 
megperzselődnek. A hidegre 
érzékeny növényeket óvjuk a 
hűvös éjszakáktól. A hőmér-
séklet emelkedésével gyak-
rabban kell öntözni mind a 
kinti, mind a benti szobanö-
vényeket. Ez utóbbiakat át is 

ültethetjük, a nagyobb dézsás 
növényeknél pedig felszíni ta-
lajcserét végezzünk, azaz tá-

volítsuk el az elhasználódott 
régi föld tetejét, és pótoljuk 
friss, tápanyagban gazdag vi-
rágfölddel.

Ahhoz, hogy a gyepünk 
mohásodását megakadályoz-
zuk, sose nyírjuk rövidre. A 
régi füvet feldúsíthatjuk, ha 
magvetéssel pótoljuk vagy 
újravetjük.

Figyeljük folyamatosan a 
kerti énekesmadarak fészkét, 
hogy semmi ne veszélyeztes-
se költésüket. Leginkább a 
macskák és a szarkák jelen-
tenek veszélyt, próbáljuk meg 
távol tartani őket a fészektől. 
Rendszeresen töltsük meg 
friss vízzel a madáritatókat.

Z.K.

Májusi kert

Hozzávalók: 
4 szelet sertéscomb, 4 szelet sonka/bacon
1 kg spárga, 10 dkg sajt, 1 dl tejszín,
3 ek. liszt, 2-2 evőkanál olaj és vaj
ízlés szerint: só, kevés cukor, fehér bors
hollandi mártásalap: 2 tojássárgája, só, 
fehér bors, citromlé keverékéből

A meghámozott spárgacsíkokról le-
vágjuk a fás, száraz végeket. A spárgát 
kevés sóval, cukorral édesített, forrás-
ban lévő vízben fedő alatt 10 percig főzzük. 
Ha megfőtt, a levéből kiveszünk egy keve-
set, és a tejszínnel együtt kis lábosba öntjük. 
Beletesszük a mártásalapot, és kevergetés 
közben felforraljuk. A vajat alacsony hőfo-
kon a mártásba dolgozzuk. A hússzeleteket 
kiklopfoljuk, besózzuk, borsozzuk, és a lisztbe 
forgatjuk. Előhevített olajon mindkét felüket 
megsütjük, és tűzálló tálba sorakoztatjuk. A 

megfőtt spárgákat kötegekre osztjuk, és be-
letekerjük 1-1 sonka-, vagy baconszeletbe. A 
sonkatekercseket a hússzeletekre tesszük, és 
meglocsoljuk a hollandi mártással. Tetejüket 
beborítjuk a sajttal, és 200 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük. 10 percig sütjük, hogy a sajt 
szépen ráolvadjon a tetejére. Petrezselymes 
újburgonyát kínálunk hozzá.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Spárgával töltött sonkatekercs húságyon
Gasztronómia

5 9 1

9 4 3 6

7 1 2 9

1 4 9 8

3 4

2 6 3 7

6 9 7 5

5 8 1 3

8 6 7

Sudoku

4 8 7 6

6 2 3

5 9

5 4 9 3

8 6

6 5 8 2

2 7

3 8 1

2 6 4 8

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.

Azt mondja a strandon a feleség 
a férjének:
- Képzeld drágám, majdnem 
belefulladtam a medencébe! Az 
úszómester mentett ki.
- Tudom, ...
(A vicc csattanójának befejezé-
sét a keresztrejtvény fősorában 
találja.)

KÉMIAI
CSOPORT

NÉMÁN
ZÁRÓ

ELEKTRON 
JELE ... ARTIS VISSZALŐ!

1  B
SÁRRÉT 

CENTRUMA!

ELBESZÉLÉS 
RÖVIDEN

NITROGÉN 
VEGYJELE

RÓMAI 
EGYES FÉLHANG! KAMBODZSA 

AUTÓJELE

TÁBLAKÉP KÉTJEGYŰ 
BETŰ ÁLLATKERT

2 URÁN 
VEGYJELE

BAJOR 
FOLYÓ

ENNEK A 
TULAJDONA

JOBBRA 
TINO

OROSZ 
KICSODA

AMERIKAI 
ÍRÓNŐ  

SZLOVÁK 
AUTÓJEL

FRANCIA 
ARANY

DUPLÁN ZOLA 
REGÉNYE

A JACHT 
VÉGE!

AZ OXIGÉN 
VEGYJELE

HANGOSSÁG 
MÉRTÉKE

EGYIPTOMI 
HADISTEN

KÖTŐSZÓ AZ IDŐ JELE

C
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S acha Arongo első bűnügyi 
regénye igencsak izgalmasra 
sikeredett. A történet főhőse 

Henry, az ünnepelt bestseller író, aki-
nek mindene megvan, ami a sikeres 
élethez kell: hűséges feleség, pénz, 
írói karrier. Ám amikor kiderül, hogy 
a szeretője gyereket vár tőle, mindez 
összeomolni látszik. Valljon be min-
dent a feleségének, akinek valójában 
mindent köszönhet? Hiszen vala-
mennyi könyvét titokban a felesége 
írta, Henry egy sort sem vetett papírra 
egész életében… Vagy van más meg-
oldás, mint például megszabadulni a 
szeretőtől? Henry egyre több meggon-

dolatlan cselekedet és a saját maga ál-
tal szőtt hazugságháló közepén találja 
magát, idővel a gondosan rejtegetett 
múltja is elkezdi lassan fojtogatni. A 
tettei következményeit eddig mindig 
megúszó főhősnek együtt kell élnie 
saját bűntudatával. A hurok egyre 
szorosabb, vajon hol kezdődik a ha-
zugságok homályos zónája, és hol ér 
véget az igazság? „Le lehet élni egy 
életet úgy, hogy egyik hazugságból 
menekülünk a másikba, miközben fo-
lyamatosan attól félünk, utolér min-
ket a múltunk?” 

(Sacha Arongo: Az igazság és más 
hazugságok, Libri, 2015.)    S. K.

A népi kalendáriumban pün-
kösd hava néven szereplő 
május hónap elnevezése a 

rómaiaktól származik, feltételezhe-
tő, hogy Maia istennő és férfi párja, 
Maius a névadó, bár egyesek szerint a 
név a meglett korúakat illető maiores 
szóból ered.

Az ehhez a hónaphoz kötődő leg-
ismertebb népszokás a májusfaállítás, 
amelynek eredete valószínűleg a ró-
mai Florália termékenységünnepből 
származik. E szép szokásnak többféle 
változata is elterjedt hazánk külön-
féle tájegységein. Akad olyan vidék, 
ahol a legények május elsején éjsza-
ka vágják ki az erdőn, és szalagok-

kal, virágokkal, helyenként tojással 
díszítik fel a fiatal fát, van, ahol épp 
pünkösdkor állítják. Egyes helyeken 
a saját szerelmük háza előtt ássák a 
földbe, így fejezvén ki tetszésüket a 
leány iránt, másutt csapatban járják 
végig a falut a fiatalemberek, és közö-
sen végzik el a májusfaállítást. Május 
első vasárnapja Anyák napja, amikor 
a gyermekek virággal köszöntik édes-
anyjukat. Ennek eredete az ókori gö-
rög időszakra vezethető vissza, mikor 
Rheának, az istenek anyjának tiszte-
letére tartottak ünnepeket.

A hónap közepére esik az ókeresz-
tény vértanúk, Pongrác, Szervác, Bo-
nifác napja, amelyet fagyosszentek-

nek is neveznek, hiszen az általában 
meleg májusi időjárás ilyenkor hirte-
len hűvösebbre fordulhat, és nem rit-
kák az éjszakai fagyok sem.           n.d.

Jeles napok májusban

Az első tavaszi gyümölcsök 
egyike a szervezetünkre 
igencsak jótékony hatással 

bíró, ízletes és lédús földieper.  Mi-
vel fogyasztása a jóllakottság érzetét 
kelti, kiválóan alkalmazható – ter-
mészetesen cukor hozzáadása nélkül 
– a tavaszi fogyókúrában, vértisztító 
hatása pedig segít megszabadulni a 
salakanyagoktól és a felesleges zsírtól.

A frissen préselt eperlé gazdag 
C-vitaminban, foszforban, kalcium-
ban és káliumban, továbbá tartalmaz 
természetes fájdalomcsillapítót is, de 
emésztési panaszok kezelésére is al-
kalmas. Ugyanakkor érdemes tudni, 
hogy az eper sóoldó hatása meglehe-
tősen intenzív, vagyis megeshet, hogy 
kiütések jelentkezhetnek a bőrön a 

fogyasztása során. A kiütések ma-
guktól elmúlnak, ha szervezetünkből 
kiürültek a méreganyagok, azaz a tisz-
tító folyamat elérte a kellő hatást.

Ez a gyümölcs nemcsak belső-
leg, de a bőrbe bedörzsölve is kiváló 
bőrápoló, hiszen az apró magvacskák 
megszabadítanak az elhalt hámsej-
tektől. A sokoldalúan hasznos eper 
mindezek mellett az ultraibolya su-
gárzástól is védelmet nyújt, továbbá 
napozás után kiválóan hűsíti a felhe-
vült bőrt.         N. D.

Az egészséges eper

Közeledik a strand- és bikini- 
szezon, amikor valamivel töb-
bet mutatunk magunkból. Ha 

valakiben megszületik az elhatározás, 
hogy addigra formába lendüljön, még 
most is érdemes elkezdenie, hiszen a 
rendszeres sport már pár hét után lát-
ványos eredményekhez vezethet.

Elsőként fontos, hogy megtaláljuk 
a személyiségünkhöz illő sportágat. 
Van, aki a magányosabb edzésformá-
kat, mint futás, úszás, gyorsgyaloglás, 
konditerem részesíti előnyben, míg 

akad, akinek inkább a társas sportok, 
mint aerobic, jóga, tenisz, stb. jelen-
tenek nagyobb késztetést a mozgásra. 
A lényeg, hogy örömöt leljünk benne.

Fontos, hogy reális célokat tűzzünk 
ki magunk elé, fokozatosan iktassuk 
be a mindennapjainkba, ne terheljük 
túl a szervezetünket. Mindig melegít-
sünk be a sportolás megkezdése előtt, 
nagyjából 10 percig, és apránként 
szoktassuk hozzá a testünket a moz-
gáshoz. Eleinte csak heti 2 alkalom, 
majd heti 3, és így tovább. Levezetés-
ként pedig lényeges a nyújtás. Ügyel-
jünk a megfelelő, kényelmes ruházat 
beszerzésére is. Ám a legfontosabb a 
kitartás. Tűzzük ki célul, hogy mely 
napokon sportolunk, és akkor is áll-
junk neki, ha épp nagyon fáradtan 
érünk haza a munkából. Megéri. 
Hiszen jobb kedvre deríti az embert, 
és nemcsak a felesleges testsúlytól 
szabadít meg, hanem a mindennapi 
stressztől is.         N.E.

A napsütéses órák számának 
növekedésével fontos, hogy 
fokozatosan szoktassuk hoz-

zá bőrünket a napfényhez, hiszen an-
nak viselkedése ilyenkor megváltozik. 
Az erős hőmérsékleti hatások pedig 
múló vagy maradandó hámsérülése-
ket okozhatnak. Az arcunkra és de-
koltázsunkra használjunk külön erre 
a célra kifejlesztett, könnyedebb, jól 
felszívódó, UV védelemmel ellátott 
hidratálókrémet.

Kerüljük az AHA gyümölcssavat 
és szalicilsavat tartalmazó krémeket, 
mert pigmentzavart okozhatnak, to-
vábbá a télen, illetve tavasszal hasz-
nált zsírosabb krémek pattanások 
kialakulásához vezethetnek. Ügyel-
jünk a kisgyerekek megfelelő fényvé-

delmére is, nekik sokkal érzékenyebb 
a bőrük. Patikákban, drogériákban 
kaphatók kifejezetten gyermekek szá-
mára készült napvédő készítmények.

A napsütésnek a hámsejtek D-vita-
min képzésében kiemelt szerepe van, 
ami szükséges a szervezet normális kal-
cium-anyagcseréjéhez, a csontok szer-
kezetének épségéhez. Ha a borúsabb 
téli időszakban szedtünk D-vitamint, 
akkor ezt most elhagyhatjuk.          N.D.

Csak fokozatosan Jó tanácsok kezdőknek és újrakezdőknek

Az igazság és más hazugságok



192016. április 26. MOZAIK

Hagyományainkhoz híven a 
képzőművészet és a zene 
újabb társításának lehettünk 

szem- és fültanúi a zeneiskolában 
március 17-én. 

Az estet Balásházi Bálint intéz-
ményvezető köszöntő szavai után 
Zala-Szabó Diana művészettörténész 
nyitotta meg, aki a Jelky András 
Iparművészeti Szakközépiskola taná-

raként méltatta az iskola tanulóinak 
képeit.

A megnyitó után kezdetét vette 
a hangverseny. Minden növendék 
nagyon jól szerepelt, tagoltan, értel-

mesen formált, karakteres darabokat 
adtak elő magas színvonalon, nagyon 
szép hangon. Az iskolánkban tanul-
ható hangszerek közül hallhattunk 
zongorát, hegedűt, gordonkát, furu-
lyát, fuvolát, klarinétot – amely kü-
lönleges hangzást nyújtott a harmoni-
kával – és harsonát.

Újra meghallgathattuk a furulya-
szót gitár kísérettel, amely szintén 

érdekes hangzást 
nyújtott.

A hangszerek nagy 
része képviselte tan-
szakát barokk, klasszi-
kus és kortárs zenén 
keresztül a könnye-
debb boogie-woogie-
ig. Szólóműveken kí-
vül egy kamaradarab 
is felcsendült nagyon 
nívós előadásban.

Üde színfolt volt 
a két citeraegyüttes 

a népzene tanszakról. Jól felépített 
moldvai dallamokat és palóc népdal-
csokrot játszottak és énekeltek nagy-
szerű bemutató keretében.

Sz. Zs.

Tavaszi kiállítás és hangverseny

Lombgyűjtő zsákok
Mint arról már korábban beszámoltunk, az FKF Zrt. 2016-ban 
új típusú, környezetbarát zöldhulladék-gyűjtő zsákok forgalma-
zását kezdte el, és ekkortól kizárólag ezek elszállítását vállalja. 
A zsákok – a korábbi években megszokott módon – a Pester-
zsébeti Szociális Foglalkoztatónál lesznek megvásárolhatók. 
Mivel ezek drágábbak, mint a hagyományos zsákok, Pesterzsé-
bet Önkormányzata magára vállalja a többletköltséget, így a 
lakosság a tavalyi áron juthat majd hozzájuk.

MEGHÍVÓ SZLOVÁK MAJÁLISRA

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata
szeretettel vár minden érdeklődőt

május 21-én, szombaton 15 órától
a Civil Ház (1204 Bp., Vörösmarty u. 180.) 

nagytermében

rendezendő szlovák majálisra!

Gulácsiné Fabulya Hilda
PSZÖ elnök
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Április 8-9-én szakosztályunk ren-
dezte a III-IV. korcsoportos kötött-
fogású diákolimpiát. A rendezvény 
kitűnő alkalom volt arra, hogy meg-
ünnepeljük szakosztályunk fennállá-
sának 10. évfordulóját, egyben kö-
szöntsük csarnokunk névadóját, Kruj 
Ivánt 82. születésnapja alkalmából. A 
két nap alatt a versenyen közel 500 
fiatal birkózó vett részt, akik közül 
27-en nyertek diákolimpiai bajnoki 
címeket.

Szakosztályunk mindent megtett, 
hogy színvonalas körülményeket biz-
tosítson a versenyzők és szurkolók ré-
szére. A csarnokban a közönség kive-
títőkön követhette az eseményeket, 

valamint az ESMTK Birkózó Szak-
osztály 10 éves jubileumára készített 
videó összeállítását.

Számos díszvendég megjelent 
a rendezvényen, többek között dr. 
Hiller István, országgyűlési képviselő, 
a Parlament alelnöke, Juhász Lajosné 
és Kovács Eszter, Pesterzsébet alpol-
gármesterei. Pesterzsébet Önkor-
mányzatának képviselői közül Fekete 
Katalin, Marton Sándorné, Nemesné 
Németh Judit Mária, Somodi Klára, 

valamint Komoróczy 
László. 

Olimpiai, világ-  
és Európa-bajnok 
birkózók is tisztele-
tüket tették a verse-
nyen.

A pénteki III. 
korcsoportúak verse-
nyén a diákolimpiai 
eskü előmondója ifj. 
Losonczi Ottó, ju-
nior Európa-bajnoki 
ezüstérmes birkózó, 

szombaton Nagy Péter, junior világ-
bajnoki bronzérmes kiválóságunk 
volt. A diákolimpiai lángot mindkét 
napon Losonczi Dávid, 11x magyar 
bajnok birkózó gyújtotta meg.

A pénteki napon közel 300 birkó-
zó lépett szőnyegre 14 súlycsoportban. 
Szakosztályunkat 16 birkózó képvisel-
te. Varsányi László (63 kg), Kekenj 
Norbert (69 kg) diákolimpiai bajnoki 
címet szereztek. Takács 
Zsoltnak (35 kg) ezüst-
érmet, Nagy Mártonmak 
(46 kg) és Fige Lászlónak 
(54 kg) bronzérmet akasz-
tottak a nyakába. Mányik 
Dávid (35 kg), Nagy Dá-
niel (42 kg) és Ónodi Sán-
dor (54 kg) ötödik helyen 
zárták a versenyt. 

A szombati napon 205 
induló mérlegelt 13 súly-
csoportban, köztük 14 

ESMTK-s birkózó. Tösmagi Attila is-
mét bebizonyította, hogy korcsoportja 
legjobbja 42 kg-ban, megérdemelten 
vehette át az aranyérmet. Fodor Kende 
(85 kg) és Szilágyi Erik (100 kg) szin-
tén a dobogó legfelső fokára állhattak. 
Kreisz Ádám (58 kg) ezüstérmes lett. 
Németh Milán (50 kg), Varga Raul (54 
kg) és Bagosi János (85 kg) bronzérmet 
szereztek. Nagy Róbert (50 kg), Mohl 
Richárd (76 kg) az ötödik helyezettnek 
járó oklevelet vehették át. 

A kitűnő és látványos szervezés 
mellett versenyzőink is jó teljesít-
ményt nyújtottak, akiknek egy élet-
re szóló élmény marad a két napos 
diákolimpia. Vendégeink elmondása 
alapján a verseny világszínvonalúra 
sikeredett. A két napos rendezvény-
ről bővebben az www.esmtkbirkozas.
hu honlapon olvashatnak.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Az ESMTK Birkózó Szakosztálya és a Gyulai István 
Általános Iskola birkózó sportosztályt indít a 2016/2017-es 

tanévben. A leendő sportosztályosoknak nem kell 
közvetlenül Pesterzsébeten lakniuk, a sportosztály 

fővárosi beiskolázású lesz. 

Jelentkezni 2016. május 15-ig lehet, ennek feltétele, hogy a 
gyerekeknek részt kell venniük birkózó edzéseken. 

Birkózótermünk címe: Kruj Iván Sportcsarnok, 
1202 Budapest, Mártírok útja 205.

Részletes tájékoztatást Kliment László (06-70/618-1486) és 
Balogh Ferenc (06-20/926-3998) edzőktől kaphatnak. 

Birkózó Sportosztály indul a 2016/2017-es tanévben

Kedves sportolni vágyó és sportolást szerető fiúk és lányok!
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Molnár Gábort, a Ferencvárosi 
Torna Club Kajak-Kenu Szakosztá-
lyának korábbi edzőjét bízta meg az 
ESMTK az új szakosztály vezetésé-
vel. – A Fradiban kezdőkkel foglal-
koztam, akik a klubváltáskor velem 
tartottak, így negyvenhárom gyereket 
edzek jelenleg. Két csoportba osztot-
tam őket, az első turnusba a verseny-

zők, a másodikba a kezdők és az újon-
nan érkezők kerültek – tudtuk meg a 
szakembertől.

A Magyar Kajak-kenu Szövetség 
nagy segítséget nyújtott az induláshoz, 
így jelenleg 20 kajakból álló hajópark-
ja van a szakosztálynak, lapátokkal és 
mentőmellényekkel egyetemben.

– Elsősorban stabil bázis kialakí-
tása a cél, hogy körülbelül ötven-
hatvan gyerek rendszeresen lejárjon 

az edzésekre. Emellett persze fontos, 
hogy minél több bajnoki pontot sze-
rezzünk, jó lenne, ha a bajnoki pont-
versenyben a 80-90 egyesület között 
a középmezőnyben tudnánk végezni 
– sorolja Molnár Gábor a terveket. 
– Ugyanakkor nemcsak a verseny-
sportra koncentrálunk, azt szeret-
nénk, ha egy olyan helyet sikerülne 

kialakítanunk, ahol a szülők nyugod-
tan otthagyhatják gyermekeiket, a 
nyári szünetben akár egész napra is 
– teszi hozzá.

A kajakosok már készülnek az 
első megmérettetésre, amely az áp-
rilis 30-ai maratoni verseny lesz 
Bécsben. Itt nyolc-tíz kajakos indul 
majd az ESMTK színeiben. Azután 
egy hónappal később következik a 
bajnoki pontverseny fontos verse-

nye, a Maraton Országos Bajnokság 
Győrben, ahol szintén körülbelül tíz 
ESMTK-s kajakos áll majd rajthoz.

Az Erzsébeti SMTK szakosztályá-
ban jelenleg csak kajakos képzés fo-
lyik, és a közeljövőben érkezik majd 
egy új edző, így két szakember lesz, 
akik segítenek a kezdőknek a kaja-
kozás rejtelmeinek elsajátításában, 
majd később felkészíteni őket a ver-
senyekre.

Bár sok sportágat már 5-6 évesen 
el lehet kezdeni, a kajakozás – jelle-
géből adódóan – nem ilyen. Amint 
Molnár Gábortól megtudjuk, a leg-
ideálisabb a 11-12 éves kor, ezzel 
együtt a 10, vagy 13-14 éves korú, és 

ami nagyon fontos, úszni tudó gyer-
mekeket is szeretettel várják. Edzések 
a kezdőknek hétfőtől péntekig 17 
órakor kezdődnek és 18.30-ig tarta-
nak. A szakosztályvezető kérése, hogy 
az első edzés előtt a szülők keressék őt 
a 0620/994 83 86-os telefonszámon.

Kérdésünkre, hogy mennyi idő 
alatt lehet valakiből versenyző, a 
szakosztályvezető így felel: – Ha va-
laki most tavasszal lejön, és elkezd 
edzeni, jövőre már tud versenyezni. 
A kajakozás összetett sportág, ahhoz, 
hogy valaki sikerélményeket érjen el 
– márpedig ez az egyik legfontosabb 
cél –, kell ennyi idő.

Sz. A.

SPORT

A 4 napos verseny fontos mérföld-
kőnek számított a magyar ökölvívás 
történetében, hiszen hosszú évtize-
dek után tért vissza sportág a Magyar 
Diáksport Szövetség kötelékébe. Az 
eseményhez méltóan a nevezések szá-
ma is rekordot döntött, 413 ökölvívó 
jelezte előzetesen indulási szándékát 
az országos döntőre, a mérlegelésen 
pedig 351 ifjú ökölvívó jelent meg.

Kerületünk iskoláiból a Police Box 
Klub színeiben két leány, Csík Barba-
ra (52 kg) és Supel Renáta (58 kg), 
valamint egy fiú, Rostás Márk (70 kg) 
indult. Barbara bronzérmes, Renáta 
4., Márk pedig 5. helyezett lett.

– A szerencse egyik versenyzőnk 
sorsolásánál sem kedvezett, a lányok 
magyar bajnokokkal kerültek össze 
már az első körben, de mindketten 

szépen helyt álltak. Márk szintén már 
az első körben a későbbi súlycsoport-
győztessel szállt ringbe, ennek ellené-
re jó, kiegyensúlyozott csatában ma-
radt végül alul – értékelte a fiatalok 
szereplését Zámbó József szakosztály-
vezető.

Mindhárom bokszolónak éle-
te első versenye volt a diákolimpia, 
amelyen azért indította őket edzőjük, 
hogy meglássa, mennyit fejlődtek, és 
jelenleg hol tartanak. – Kellemesen 
csalódtam, hiszen mindannyian meg-
csinálták, amit kértem, és remekül 
helytálltak a náluk erősebb ellenfe-
leikkel szemben. Ugyanakkor azt is 
látom, hogy még rengeteg fejlődni- 
és tanulnivalónk van – összegezte az 
eredményeket Zámbó József.

Sz. A.

Első verseny, sikerekkel

Kajak-kenu szakosztály indult az ESMTK-ban

Március végén rendezték az Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntőjét a serdülő 
és junior korú fiúk és lányok számára. A pesterzsébeti iskolákat a Police Box 
Klub három ökölvívója képviselte, mindhármuknak ez volt az első versenyük. 

Április 1-jétől új szakosztállyal bővült az ESMTK. A Hullám Csónakházak terüle-
tén, a Vízisport utca 12-18. szám alatt kapott helyet a kajak-kenu szakosztály, 
ahová azokat – az elsősorban – 11-12 éves fiúkat és lányokat várják, akik sze-
retnének megismerkedni a kajakozás rejtelmeivel.
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A Randonneurs Hongrie által 
szervezett kerékpáros teljesítmény-
túrán 3-5 fős csapatok vehettek 
részt, a feladat 24 óra alatt legalább 
360 kilométer teljesítése volt. A cél 
Esztergomban volt, a rajt helyszínét 
minden csapat szabadon választhatta 
ki. Az idei megmérettetésen összesen 
harminc kerékpáros indult, közülük 
huszonheten értek célba.

Az Országbejárók péntek április 
1-je délután 5 és április 2-a délután 5 
óra között teljesítették a távot. 

– Péter egészen tavalyig itt élt 
Pesterzsébeten, Attila itt lakik, én pe-
dig 20 éve dolgozom a kerületben, és 
évtizedeken keresztül itt sportoltam. 
Egyértelmű volt tehát, hogy mit vá-
lasszunk rajthelyszínnek – mesél kö-
tődésükről Sebestyén Ferenc.

Az indulóknak saját maguknak 
kellett megtervezniük az útvonalat 

is, valamint az ellenőrzési ponto-
kat, ahol bélyegzővel látták el a tú-
rakártyáikat. – Mindenhol nagyon 
nyitottak és segítőkészek voltak. A 
pékségtől, ahonnan indultunk, akko-
ra ellátmányt kaptunk útravalónak, 
hogy nem is tudtunk mindent elten-
ni. Szabadszálláson a helyi tűzoltóság 
ügyeletese várt bennünket, Izsákon 
pedig egy panziótulajdonos kora haj-
nalban csak azért kelt fel, hogy pe-
csételjen nekünk – sorolja a kellemes 
élményeket Sebestyén Ferenc.

Ezzel együtt a 360 kilométer lete-
kerése bizony meglehetősen embert 
próbáló volt. Az Országbejárók ed-
digi leghosszabb távja 300 kilométer 
volt, és az éjszaka is ismeretlen terü-
letet jelentett számukra. Az időjárás 
sem volt annyira kegyes, fújt a szél, 
és nagy volt a hőingás, igaz, legalább 
az eső nem esett. – A verseny után 

mindannyian autóval mentünk be 
dolgozni, pedig ilyen nemigen fordul 
elő – mondja mosolyogva Sebestyén 
Ferenc. – Úgy érzem, ezzel a távval 
elérkeztünk teljesítőképességünk ha-
tárához. Ugyanakkor kacérkodunk a 
gondolattal, hogy a szervezet 400 ki-
lométeres túráján is kipróbáljuk ma-
gunkat, aminek a szintideje 27 óra. 
Ezt nyáron tartják, amikor ideálisab-
bak az időjárási körülmények – teszi 
hozzá.

Az Országbejárók addig is halad-
nak céljuk megvalósítása felé, ami 
nem más, mint – ahogy a nevük is utal 
rá – Magyarország összes településé-
nek bejárása. Hazánkat a megyéken 
belül kistérségenként kerékpározzák 
be. Jelenleg 18 százalék körül járnak, 
mivel Pest és Komárom-Esztergom 
megye teljesen kész van, Bács-Kis-
kun, Nógrád, és Fejér megyében is 
van már teljesen lefedett kistérség.

Sz. A.

Hangos zenére lépve vonultak be 
a Fehér Miklós Kupán részt vevő is-
kolák csapatai a Hajós tornatermébe. 
A játékosok ovációval üdvözölték a 
vendégeket, különösen dr. Géczi Ist-
vánt, a Fradi örökös bajnokát.

Köszöntőjét követően Őrfi Krisz-
tina iskolaigazgató Fehér Miklós 
egyik interjújából idézett: „A futball 
megtanított győzni és megtanított 
veszíteni is, és megtanított arra is, 
hogy az öröm úgyis felülkerekedik a 

bánaton, és hogy a gól maga a bol-
dogság, a gyógyír minden addigi ki-
hagyott helyzetre”.

A 2000-ben adott interjú után 
négy esztendővel a 24 éves játékos a 
Benfica Guimaraes elleni idegenbeli 
bajnoki mérkőzésén a hosszabbítás 
perceiben összeesett, majd a kórházba 
szállítását követően meghalt.

Dr. Jakabházyné Mező Mária, a 
Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 
az olimpiai bajnokok nevét viselő ál-
talános iskolák közösségével kapcso-

latban kifejtette: öröm 
munkájuk gyümölcsét 
látni, azt, hogy az isko-
lák részt vesznek egymás 
versenyein. A főtitkár a 
felsorakozott csapatok-
hoz intézte kérdését: ki 
volt Hajós Alfréd?

– Nagyon helyesen 
mondtátok, hogy az első 
újkori olimpia győztes 
magyar úszója, ugyanis 
akkor még nem osztot-
tak aranyérmet, csak 
ezüstöt – dicsérte meg a 
diákokat, és hozzáfűzte: 
azt kevesen tudják, hogy 
Hajós Alfréd labdarúgó-
ként, játékvezetőként 

és szövetségi kapitányként egyaránt 
sikeres volt.

Dr. Géczi István olimpiai ezüst-
érmes futballista felidézte: meghívá-
sakor gondolatban visszaszaladt az 
időben, amikor annyi idős volt, mint 
a mostani kupa résztvevői.

– Három dolog volt akkoriban a 
szemem előtt: otthon, a családban 
minden rendben legyen, az iskolában 
a lehető legjobb eredményt érjem el, 
ha pedig valamilyen sportjátékot ját-
szottunk, mindig alázattal, a társak 
megbecsülésével tegyem azt – fogal-
mazott Géczi István.

Az egykori kapus hangsúlyozta: 
hozzáállása miatt mindent sikerült el-
érnie az életben, amit célul maga elé 
tűzött.

A beszédek után elhelyezték a 
megemlékezés virágait Fehér Miklós 
képe alatt, majd zenés-táncos műsor-
ral szolgáltak az iskola IV. b-s és VIII. 
b-s tanulói. A muzsika után a pályát 
átvették a játékosok, kezdődött a 12. 
Fehér Miklós Kupa.

Az idei kupán 10 – budapesti és 
vidéki– csapat indult, a pesterzsé-
beti házigazda iskola csapatának si-
került az előkelő második helyezést 
megszereznie.        

D. A.

SPORT

24 óra, 360 kilométer

Fehér Miklós emlékére

Sikeresen teljesítette a Flèche Hongrie túrát a Csanádi Attila, Perjési Péter és 
Sebestyén Ferenc alkotta Országbejárók csapata. A pesterzsébeti kötődésű trió 
április 1-jén 17 órakor a sétáló utcából rajtolt. 

12. alkalommal rendezte meg március 18-án a Hajós Alfréd Általános Iskola 
a Fehér Miklós Kupát. A tragikusan fiatalon elhunyt világhírű magyar labda-
rúgó emlékére tartott torna díszvendége dr. Géczi István olimpiai ezüstérmes 
labdarúgó kapus volt. A Hajós diákjai vidám, zenés-táncos műsorral fogadták 
a résztvevő csapatokat, amelyek olimpiai bajnokok nevét viselő iskolák tanu-
lóiból szerveződtek.
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SZOLGÁLTATÁS

LÉPCSŐHÁZAK, üzletek, irodák takarítá-
sát vállalom hosszútávon! 0670/602 45 
33, sepregetes@gmail.com

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villany-
bojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 
260 70 90, 0630/296 55 90, Rácz Mihály.

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

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

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

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

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, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKA, ajtó-
ablak-bútorjavítás is. Hívásra házhoz me-
gyek. 284 92 13, 0620/957 95 33

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

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

RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Erkélybeépítés, korlátfelújítás üvegcseré-
vel és festéssel. Előtető lakótelepi erkély-
re. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 284 
25 40, 0670/209 42 30

INGATLAN

TORONTÁL utcában kétgenerációs, felújí-
tandó családi ház eladó. Jó közlekedés, 
óvoda, vásárlási lehetőség. Kisebb lakást 
beszámítok. 0630/597 44 28

ÁLLÁS

SÍRKÖVES szakmában dolgozni tudó fia-
tal munkavállalót jó kereseti lehetőséggel 
felveszek, betanítok. 061/283 31 12

XX. KERÜLETI Loreál fodrászszalonba 
szakképzett fodrászt keresünk székbérlet-
re. 0630/919 24 50

VEGYES

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat, órákat, kitünteté-
seket, bizsukat, csillárokat, hangszereket, 
ruhaneműt, könyveket, teljes hagyatékot. 
0670/651 10 28. Hétvégén is hívható.

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

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

OKTATÁS

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

EGYÉB

Vállalom idős emberekről gondoskodást, 
takarítást, főzést, bevásárlást, vasalást. 
Igény szerint heti vagy kétheti rendsze-
rességgel. 0620/278 18 65

HIRDETÉS

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, szegés, 

kézi perzsák, gyapjú szőttesek javí-
tása, rojtozása, háztól házig 2 nap! 

Kárpittisztítás otthonában! 
www.szonyegexpressz.hu. 
280 75 74, 0630/949 43 60

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 
Bontásra ítélt ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41
19-20. századi magyar és régi külföl-

di festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért.

Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.
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