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Madarak, fák napja

Pesterzsébeti Sportgála
Május 2-án vehették át „Az év spor-
tolója” és „Az év edzője/sportveze-
tője” kitüntető címeket, valamint 
jutalmukat a kiemelkedő eredmé-
nyeket elért sportolók.

3. oldal

Rendőröket jutalmaztak Kamerák előtt is tud létezni
Szent György napja alkalmából a 
Pesterzsébet–Soroksár Közrendjé-
ért, Közbiztonságáért Alapítvány 
26. alkalommal mondott köszönetet 
az arra érdemes rendőröknek.

Hamarosan új szerepben, filmsze-
repben ismerhetjük meg Palya Bea 
énekest, dalszerzőt, aki június 24-én 
19 órától ad duókoncertet a Csiliben 
Szokolay Dongó Balázzsal.

7. oldal 13. oldal

Tavaszi Tárlat
Május 4-én immár negyvenhetedik 
alkalommal nyitotta meg kapuit a 
Tavaszi Tárlat, és ezzel egyúttal kez-
detét vette a Pesterzsébeti Művésze-
ti Napok rendezvénysorozat.

11. oldal
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Elhunyt dr. Mérhay Attila

Egyperces néma felállással emlé-
keztek a képviselők a május elején 
75. életévében elhunyt dr. Mérhay 
Attila fogorvosra, a Magyar Orvosi 
Kamara Fogorvosi Tagozatának te-
rületi elnökére. A Doktor úr 1971 
óta dolgozott az Ady Endre utcai 
szakrendelőben, és tavaly döntött 
úgy, hogy nyugdíjba vonul.

Pályázat

A képviselők döntése alapján 
Pesterzsébet Önkormányzata pá-
lyázatot nyújt be a kormány „Ver-

senyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Program”-jához, amely böl-
csődék és óvodák játszóudvarainak 
fejlesztésére biztosít vissza nem té-
rítendő, 100%-os támogatást. Sike-
res pályázat esetén a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvoda, 
a Gézengúz, a Gyermekmosoly, a 
Kerekerdő, a Lurkóház, a Nyitnikék 
óvodák, valamint az Ady Endre ut-
cai, a Kossuth Lajos utcai és a Vö-
rösmarty utcai bölcsődék udvarai 
újulhatnak meg.

Javuló közbiztonság

Pesterzsébeten 2015. január 1-je 
és december 31-e között 1706 re-
gisztrált bűncselekményt követtek el, 

amely 261-gyel kevesebb a 2014-ei 
év adatainál – derül ki a BRFK XX.-
XXIII. kerületi Rendőrkapitánysá-
gának 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóból. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma 
17,4%-kal csökkent, ezen belül is a 
kiemelt közterületeken elkövetett 
bűnesetek számában is jelentős csök-
kenés (387-ről 267) következett be.

A 2015-ös adatok nem előzmény 
nélküliek – hívja fel a figyelmet a be-
számoló –, hiszen az elmúlt 6 évben 
folyamatosan csökkentek kerüle-
tünkben a bűnesetek.

A lopások jelentős mértékben, 
26,1%-kal, a személygépkocsi-lo-
pások 45,16%-kal csökkentek. A 
lakásbetörések száma 24%-kal, 298-
ról 197-re esett vissza.

Növekedett ugyanakkor a rablá-
sok száma, mégpedig 27-ről 38-ra, 
csakúgy, mint a testi sértéseké (28-
ról 46-ra), valamint a súlyos testi 
sértéseké (16-ról 36-ra).

A garázdaságok száma viszont 
csökkent, 64-ről 49-re, az önbírás-
kodás szintén, 2-ről 1-re.

A statisztikai adatokból látható, 
hogy a bűncselekmények száma csök-
ken, ugyanakkor néhány új elköve-
tési formával találkoztak a rend őrei. 
Ilyenek az úgynevezett „trükkös” lo-
pások és az „unokázós csalások”, me-
lyeket főként idős emberek sérelmére 
követnek el, valamint a nyakláncle-
tépéssel elkövetett lopások.

A nyomozás eredményességi 
mutatója is javult, míg 2014-ben ez 
az arány 24,7% volt, 2015-ben már 
36,3%.

Juta-domb

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc közelgő 60. évfordulója 
alkalmából a képviselők úgy döntöt-
tek, hogy a kerületi megemlékezés 
egyik fő helyszínét, a Juta-dombot 
és környezetét felújítják. Arról, hogy 
milyen műalkotás kerül majd oda, 
később születik döntés.

Jégcsarnok

Az ESMTK üzemelteti majd 
továbbra is a Pesterzsébeti Jégcsar-
nokot – határoztak a képviselők. A 
2016. június 30-án lejáró koncesz-
sziós szerződést 4 évvel hosszabbítja 
meg az önkormányzat.

A napirend kapcsán felmerült a 
családi jegy bevezetésének, valamint 
a lakosság által is használható öltöző 
létrehozásának szükségessége. Harót 
János, az ESMTK elnöke elmondta, 
a családi jegyet – az uszodában már 
bevezetett módon – a nagycsaládosok 
egyesületén keresztül lehet majd való-
színűleg igénybe venni. Az öltöző ki-
alakításának lehetőségét is vizsgálják, 
a probléma az, hogy nincs hely egy új 
helyiségnek.

Sz. A.

Városházi napló
A képviselő-testület május 12-én elfogadta a BRFK XX.-XXIII. kerületi Rend-
őrkapitányságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Döntöttek 
többek között bölcsődék és óvodák felújítására kiírt központi pályázaton való 
részvételről, a Juta-dombi ’56-os emlékmű és környezetének rekonstrukció-
járól, valamint a Pesterzsébeti Jégcsarnok további üzemeltetéséről.

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI 
LAKÁSOK BÉRLŐI RÉSZÉRE

Tisztelt Bérlőink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a lakbéremelés 
elkerülése érdekében legkésőbb 2016. június 30-ig minden 

önkormányzati bérlakás bérlőjének írásban nyilatkoznia kell arról, 
hogy velük együtt kik laknak a bérleményekben.

A nyilatkozat megtételéhez szükséges formanyomtatványt és 
benyújtandó mellékletekről szóló  részletes tájékoztatót minden 
bérlőnk részére megküldjük a 2016. május havi számlával együtt.  
A 2017. január 1-jétől fizetendő lakbér összegét a lakásban élők 

jövedelmének figyelembevételével állapítjuk meg.
Annak érdekében, hogy a jövedelem alapján megállapítható 

lakbérkedvezményt érvényesíthessük, kérjük, hogy a kért 
adatokat és igazolásokat mindenki határidőben szíveskedjen 

eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy amennyiben a 

kért adatokat nem küldik meg részünkre, úgy az 
önkormányzat hatályos rendelete alapján emelt összegű lakbér 

fizetésére lesznek kötelesek 2017. január 1-jétől. 
Kócziánné dr. Pohl Mónika 

aljegyző, vagyongazdálkodási osztályvezető

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz

 azon természetes vagy jogi személyeknek, 
akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal 

hozzájárultak kerületünk fejlődéséhez.

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

hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a

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

Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 
Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért 

kitüntető címekre.

Javaslataikat írásban, részletes indoklással, 
a felterjesztő nevének és elérhetőségének 

pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 2016. június 27.
Cím: Polgármesteri Hivatal 

(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság)

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N



32016. május 24. ÖNKORMÁNYZAT

– Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2013. már-
cius 1-jei ülésén fogadta el a kitün-
tető címek adományozásáról szóló 
rendeletének módosítását, és létre-
hozta „Az Év Sportolója”, „Az Év 
Edzője”, és „Az Év Sportvezetője” 
kitüntető címeket. Az Egészségügyi 
és Sport Bizottság elnökének kez-
deményezésére ebben az évben – és 
remélhetőleg hagyományt teremt-
ve – az elismeréseket nagyközönség 
előtt adjuk át – mondta Ecsedi Nagy 
Andrea protokoll- és sajtófelelős, a 
gála háziasszonya.

– Az önkormányzat az elmúlt 
évek során – a sportkoncepciónak 
megfelelően – lehetőségeihez mér-
ten komoly beruházásokat végzett 
a sport területén. Az uszoda, a jég-
csarnok, a felújított futballpályák, az 
európai színvonalú sport- és birkózó-
csarnok és az azt kiszolgáló létesít-
mény, a tavaly átadott Fittpark mind 
egy-egy állomása annak a célkitűzés-
nek, amely az utánpótlás-nevelést, 
a pesterzsébeti intézményekbe járó 
gyermekek élsportba juttatását szol-
gálja – mondta köszöntő beszédében 
Szabados Ákos.

A jövőről a polgármester elmond-
ta, hogy az említett beruházások sora 

folytatódik, további 
fejlesztések várhatók 
a Hullám Csónakhá-
zak területén, külső 
medencével bővül-
het az uszoda, az 
ESMTK pedig egy új 
sportcsarnok építésé-
re pályázik, amely a 
Zodony utcában kap 
majd helyet.

Szabados Ákos a 
résztvevő gyermeke-
ken keresztül köszön-
te meg a szülőknek az 
egyesületeknek nyúj-
tott támogatásukat, 
valamint mondott 
köszönetet Harót Já-
nosnak, az ESMTK 
elnökének, illetve a szakosztályve-
zetőknek eredményes munkájukért. 
Végül a fiatal sportolókhoz fordult: 
– Benneteket biztatlak további jó 
eredmények elérésére, hiszen a ti 
példátok mutathatja meg jó néhány 
pesterzsébeti gyermeket arra, hogy 
ez az út, még ha néha nehézségekkel 
is kell szembenézni, sikerekkel tarkí-
tott, jó út.

Az Egészségügyi és Sport Bizott-
ság döntése alapján 2016-ban „Az 

év sportolója” kitüntető címet az 
ESMTK Birkózó Szakosztály 2015. 
évi Felnőtt NB II-es Bajnokcsa-
pata érdemelte ki. A csapat tag-
jai: Szenttamási Tamás, Asharin 
Roman, Mykola Zhytovoz, Lakatos 
Attila, Fodor Gergő, Kliment Lász-

ló, Purczeld Gábor, Tóth Bendegúz, 
Starosciák Adrián, Shkriuba Iurii, 
Fék Szabolcs, Starosciák Tamás, 
Rögler Gábor, Szarka Bertalan, 
Kurinka Richárd, Mertse Ádám, 
Atkári Tamás.

Pesterzsébet Önkormányzata 
„Az év edzője” kitüntető címet 
2016-ban Dobos Tamásnak, a 
Pesterzsébeti Farkasok Jégkorong 
Egyesület vezetőedzőjének adomá-
nyozta.

A bizottság döntése értelmében 
azok az ifjú sportolók is jutalmat 
kapnak, akik kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el az elmúlt időszakban. 
Idén Buda Richárd fekvenyomó, 
Csizmás Csaba, a Pesterzsébeti Pol-
gári Lövészegylet sportlövője, Elek 

Tamás, a Seinchin KSE Pesterzsébet 
karatékája, Kántor Anna teniszező, 
ifj. Kozma Zoltán, a Rejtőzködő Tig-
ris Kung Fu Iskola sportolója, Nagy 
Péter, az ESMTK birkózója, Poncz 
Zsófia, a RÓK And Roll SE tánco-
sa, Rekop Csenge kajakozó, Szécsi 

Patrik, a Pesterzsébeti Hockey Club 
jégkorongozója, Szűcs Krisztián fut-
ballista és Vlasits Marcell bocsa játé-
kos részesült elismerésben.

A gálaműsorban felléptek a RÓK 
And Roll SE, az ESMTK ritmikus 
gimnasztika, fitness és birkózó szak-
osztályának sportolói, valamint a 
Rejtőzködő Tigris Kung Fu Iskola 
növendékei.

Sz. A.

A Magyar Sport Napja alkalmából május 2-án tartotta Pesterzsébet Önkor-
mányzata az első Pesterzsébeti Sportgálát. A hagyományteremtő szándékkal 
szervezett rendezvényre meghívást kaptak a Pesterzsébeten működő egye-
sületek. Mintegy kétszáz sportoló, edző és sportvezető előtt adták át „Az 
év sportolója” és „Az év edzője/sportvezetője” kitüntető címeket, valamint 
vehették át jutalmukat a kiemelkedő eredményeket elért sportolók. 

Elismerések a Magyar Sport Napja alkalmából

Dobos Tamás

Az ESMTK Birkózó Szakosztály 2015. évi Felnőtt NB II-es Bajnokcsapata

Elismerésben részesült sportolóink
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Tisztségviselők fogadóórái

Szabados Ákos polgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0549

Kovács Eszter alpolgármester
Városháza – minden hónap 

harmadik hetének keddjén, 1400–1530-ig.
Bejelentkezés: 283-0939

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

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

Nemes László alpolgármester
Városháza – előzetes bejelentkezés alapján.

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

dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 289-2539

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

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

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.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, 

eseményekről tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 
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Bár félő volt, hogy az eső elmossa 
a rendezvényt, az ünnepség kezdetére 
elállt, és bár kicsit hűvös volt, az ég 
pedig borult, a Hevesi Imre vezette 
Zűrzavar zenekar hamar jókedvre de-
rítette a jelenlévőket, akik – az időjá-
ráshoz képest – meglepően szép szám-
mal gyűltek össze a Baba parkban.

Szabados Ákos nyitotta meg a 
rendezvényt, és köszönte meg a gye-
rekeknek, valamint az őket kísérő 
pedagógusoknak és szülőknek, hogy 
a kedvezőtlen időjárás ellenére ellá-
togattak a Baba parkba.

– Ez a környezet az elmúlt két 
évben komoly változásokon ment 

keresztül. Ez azért is lényeges, mert 
az önkormányzat 2016-ra a nagyobb 
közterületek, elsősorban a játszóte-
rek és a lakótelepi belső zöldfelüle-
tek, valamint a hozzá tartozó járdák 

és utak felújítását tűzte ki célul. Arra 
biztatom Önöket, hogy használják 
gyermekeikkel ezeket a területe-
ket, és mondják el véleményüket, 
javaslataikat, amelyekkel hozzájá-
rulhatnak a helyszínek javításához 
– mondta. Végül hozzátette, hogy 
a következő nagyobb rendezvény 

ezen a területen a kollégium hivata-
los átadása lesz, amely a kerületben 
sportoló gyermekek számára nyújt 
szálláslehetőséget.

A polgármester szavai után Mach 
Péter, a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság, a pályázatokat 
bíráló bizottság elnöke tájékoztatta a 

résztvevőket az értékelési szempon-
tokról, és köszönte meg a környezetü-
ket óvó, szépítő gyerekek munkáját.

A díjátadó után Pesterzsébet első 
újszülöttjének családja  közreműkö-

désével újabb facsemetével gazdago-
dott a park.

Bár az elismerések átadását kö-
vetően ismét eleredt az eső, a gyere-
keket és kísérőiket ez nem zavarta. 
Kígyóztak a sorok a lufihajtogató 

bohócok és az arcfestő előtt, többen 
kipróbálták a trükkös bringákat, jó-
ízűen uzsonnáztak a Csili étterem 
jóvoltából, és vártak a sorukra, amíg 
felkerülhettek a lovas hintóra.

sz.

A tavalyi helyszínen, a Baba parkban tartotta az önkormányzat május 10-én 
a hagyományos Madarak és fák napi ünnepségét, ahol átvehették az elisme-
réseket a környezetükért legtöbbet tevő nevelési és oktatási intézmények 
képviselői. Idén a kertes és családi házak részére is kiírt környezetszépítő 
pályázatokat az önkormányzat, ennek díjait is itt kapták meg a szerencsés 
nyertesek.

Madarak, fák napi forgatag a Baba parkban

Eredmények
Kiemelt Óvodák

• Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
Köztársaság tér 1.
• Pesterzsébeti Baross Német 
Nemzetiségi Óvoda Tagóvodája - 
Baross utca 81.
• Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 
Nagysándor József u. 189.

 Kiemelt Iskolák
• Budapest XX. Kerületi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola
• Budapest XX. Kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola
• Budapest XX. Kerületi Vörös-
marty Mihály Általános Iskola
• Budapest XX. Kerületi Lázár 
Vilmos Általános Iskola

Társasházak kategóriában:
I. díj:
• 1204 Budapest, Ritka utca 3.
• 1204 Budapest, Orsolya utca 5.
II. díj:
• 1203 Budapest, Helsinki út 3.
• 1214 Budapest, Tátra tér 5-8
 III. díj:
• 1201 Budapest, Zilah utca 15-25
• 1201 Budapest, Nagy Győry 
István köz 2-6

Családi házas kategóriában: 
I. díj:
• Szabóné Mikó Emília
• Jakab Katalin (Filep Sándor)
• és özv. Szvitek Zoltánné 
II. díj
• Klementné Koncz Klára
• Molnár Tamásné
• Becker Henrik
• Asztalos Varga Csilla
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A rendezvényen részt vett Palotai 
Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(FKI) igazgatóhelyettese, valamint 
Jambrik Rudolf, az FKI Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségé-
nek vezetője.

A Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola diákjainak műsora 
után az önkormányzatok nevében 
Weinmann Antal, Soroksár alpol-
gármestere köszöntötte a kitün-
tetetteket, és köszönte meg a pa-
rancsnokság tűzoltóinak áldozatos 
munkáját.

Palotai Zsolt Gábor a kerületek 
vezetőinek mondott köszönetet, hi-
szen, mint mondta, az önkormány-
zatok támogatásának köszönhetően 
változhatott meg sok minden az el-
múlt években mind a tűzoltók jutal-
mazása, mind a tűzoltóság fejlesztése 
területén. – Azért jelent ez nagyon 
sokat, mert olyan helyről érkezik a 

segítség, ahonnan ez nem kötelező – 
hangsúlyozta.           sz.

Ettől az évtől zöldhulladékot 
már csak az új, biológiailag 
lebomló zsákokban szállítják 

el, amelyek egyelőre csak a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. Ecseri úti 
ügyfélszolgálatán (Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfő 8- 20, keddtől 
csütörtökig 8-16, péntek 8-4 óráig), 
valamint a hulladékudvarokban kap-
hatók. Kerületünkhöz a legközelebbi 
hulladékudvar Csepelen, a Mansfeld 
Péter utca 86. szám alatt található 

(nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-
18 óráig, szombaton 8-14 óráig).

A Pesterzsébeti Szociális Foglal-
koztató várhatóan júniustól árusítja 
a 100 literes lombzsákot. A zsákok 
darabja 320 forintba kerül, de – 
Pesterzsébet Önkormányzata támo-
gatásának köszönhetően – a kerület 
lakossága a tavalyi áron vásárolhat-
ja meg.

Kerületünkben kedden, szerdán 
és csütörtökön gyűjtik be a kerti hul-

ladékot, a képen lát-
ható körzetek szerint.

A régi műanyag 
zsákokba már ne te-
gyünk ki zöldhulladé-
kot, mert azt az FKF 
nem viszi el. A régi 
zsákokba kommunális, 
azaz háztartási szeme-
tet lehet rakni, azt má-
jus 31-éig elszállítják.

y.

A kerületi Vöröskereszt – amely-
nek felhívására készült 1933-ban 
az Anyák szobra – évről évre meg-
koszorúzza a világ első ilyen témájú 
szobrát az Anyák napjához kapcso-
lódóan, és ehhez a hagyományhoz 
az idők során Pesterzsébet Önkor-
mányzata is csatlakozott.

A résztvevőket az önkormány-
zat és a képviselő-testület nevében 
Szabados Ákos köszöntötte. – Édes-
anyák nélkül semmi előrevivő nem 
történhet az életben, minden, tőlük 
kapott szeretet és gondoskodás sike-
resebbé és gazdagabbá teszi életün-
ket – fogalmazott a polgármester. 
Beszédében kitért arra is, hogy az 
elkövetkező hetekben elkezdődik a 
Szent Erzsébet tér átalakítása, amely 
ezáltal emblematikusabb pontjává 
válhat kerületünknek.

A Török Flóris Általános Iskola 
műsorát követően az önkormányzat 
nevében Szabados Ákos és Juhász 
Lajosné alpolgármester, a Magyar 
Vöröskereszt Országos Igazgatósá-
ga nevében Kovács Dávid, a Buda-
pesti Igazgatóság nevében Horváth 
Péter Zsolt és Sepsi Zsigmond, az 

Ifjúsági Vöröskereszt képviseleté-
ben Tóth Tibor, a kerületi szervezet 
nevében pedig Németh Zoltánné és 
Róth Lívia helyezték el a hála vi-
rágait, megköszönve mindazt, ami 
anyáink, nagyanyáink tettek, tesz-
nek értünk.

A megemlékezés végén a kerületi 
Vöröskereszt meglepetésként egy-
egy szál virággal köszöntötte a je-
lenlévő édesanyákat, nagymamákat, 
dédnagymamákat.

y.a

ÖNKORMÁNYZAT

Május 4-én tartotta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 
a hagyományos Szent Flórián-napi ünnepségét, amelyen jutalmakat, elisme-
réseket vehettek át Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatai jóvoltából a 
kiemelkedő munkát végző lánglovagok. 

Május 2-án tartotta a Magyar Vöröskereszt XX.-XXIII. kerületi szervezete a 
hagyományos Anyák napi megemlékezését a Szent Erzsébet téren, az Anyák 
szobránál. Az ünnepségen – a tradícióknak megfelelően – részt vett Pest-
erzsébet Önkormányzatának vezetése. A műsorban a Török Flóris Általános 
Iskola diákjai léptek fel. 

Tűzoltókat jutalmaztak

Tudnivalók a zöldhulladék-gyűjtésről

Az édesanyákra emlékeztünk

Vezetői dicséretben, valamint 
Pesterzsébet Önkormányzata 
jutalmában részesült:
Acsai Sándor, Fejér Attila, Gál 
Péter Gergely, Gergő Péter, Nyé-
ki István.
Vezetői dicséretet, valamint 
Pesterzsébet Önkormányzata ok-
levelét és ajándéktárgyát kapta:
Pécz Alexandra, Handbauer Pé-
ter, Bertók Szabolcs.
Vezetői dicséretben, valamint 
Soroksár Önkormányzatának 
jutalmában részesült:
Szemékné Pápai Olga, Balázs 
Sándor, Fülöp Tibor, Huszár 
Norbert, Jakup Péter, Keményvá-
ri Balázs, Kiss Imre, Kiss Zoltán, 
Szegvári Kristóf, Takács Balázs, 
Varga Viktor, Vince Róbert.
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Az idei ünnepségnek Pesterzsé-
bet Önkormányzata adott otthont 
a Csili Művelődési Központban. A 
rendezvényen Szabados Ákos pol-
gármester a két önkormányzat ne-
vében köszöntötte a megjelenteket.

– Több évtizedes hagyományra 
tekint vissza ez az ünnepség, amely-
nek szervezője és motorja Joó Lajos, 
a 25 éve működő alapítvány elnöke. 
A két és fél évtized alatt sok min-
den történt. Örömmel mondhatom 
el, hogy az elmúlt évtizedekben 
Pesterzsébeten az volt jellemző, 
hogy a kapitányok hosszú időt dol-
goztak végig. Ez is jelzi, hogy az 
itt folyó munka kiegyensúlyozott, 
eredményes, és ami nagyon fontos, 
hogy masszív, biztos javulás érzékel-
hető a közbiztonság területén. Míg 
még másfél évtizeddel ezelőtt is sok-
kal több volt a bejelentés, panasz, 
sokan kifogásolták a szubjektív 
biztonságérzet hiányát, néhány éve 
ennek éppen ellenkezőjét tapasz-
taljuk, sok pozitív jelzést kapunk. 
Márpedig a lakossági visszajelzések 

azok, amelyek legjobb fokmérői en-
nek a munkának – mondta.

A polgármester kitért arra, hogy 
mind a pesterzsébeti, mind a so-
roksári önkormányzat bővítette az 
elismerések támogatási keretét, így 
több, a munkáját kiemelkedően 
végző rendőr jutalmazására nyílik le-
hetőség. Mindez kiegészül az alapít-
vány támogatásával, amely az anyagi 
jutalmak mellett a már hagyomá-
nyos rendezvényeket – szilveszteri 
köszöntés, családi programok, bálok 
– is magába foglalja. Szabados Ákos 
köszönetet mondott mindazoknak 

a vállalkozóknak, akik tettekkel, 
anyagi támogatással hozzájárulnak 
az alapítvány munkájához, és ezen 
keresztül a kerületi rendőrkapitány-
ság munkájának segítéséhez.

A beszédet követően került sor a 
Sárkányölő Szent György-díjak és a 
jutalmak átadására. A kitüntetette-
ket Makádi Katalin kapitányságve-

zető köszöntötte, és köszönte meg 
nekik lelkiismeretes és fáradhatatlan 
munkájukat.

Az ünnepség résztvevőit a 
HunKun Táncegyüttes kápráztatta 
el magyar tánchagyományokat kö-
vető, ugyanakkor a mai kor divat-
követelményeinek megfelelő pro-
dukciójával.      Sz. A. 

A Pesterzsébet-Soroksár Köz-
rendjéért, Közbiztonságáért 
Alapítvány és Baráti Köre 

április 23-án tartotta a hagyományos 
Zsarubált a Csili Művelődési Köz-
pont Bubik István színháztermében.

Az idei rendezvény rendhagyó 
volt, hiszen a meghirdetett kezdésre 
szinte senki nem jelent meg. A ven-
dégek ugyanis nagy erőkkel vonultak 

ki a Lajtha László utcába, amelynek 
egyik lakásából füst szivárgott. A 
lakásban vadkendert, kábítószergya-
nús növényi törmelékeket, továbbá 
különböző vegyi anyagokat találtak.

A késői megnyitón Szabados 
Ákos polgármester köszöntötte a 
rendőröket, köszönte meg áldozatos 
munkájukat, és kívánt jó szórakozást 
az estére.            y.

ÖNKORMÁNYZAT

Magyarországon a Rendőrség napját 
1992-től rendezik meg április 24-
éhez, Szent György napjához kapcso-
lódóan. Ezen a napon nyílik lehetőség 
országszerte azoknak a rendőröknek 
a kitüntetésére, jutalmazására, akik 
szakterületükön kimagasló munkát 
végeznek. Pesterzsébeten és Sorok-
sáron a Pesterzsébet–Soroksár Köz-
rendjéért, Közbiztonságáért Alapít-
vány immár 26. alkalommal mondott 
köszönetet az arra érdemeseknek a 
két kerület elöljárói, feletteseik és 
munkatársaik előtt. 

Elismerések Szent György napján

Zsarubál

A kitüntetettek:
posztumusz Sárkányölő Szent 
György-díj: Balogh Árpád r. 
főtörzszászlós
Sárkányölő Szent György-díj: 
Keresztesné Szakács Anna r. al-
ezredes
Szűcs Matild c. r. főtörzszászlós
Szabó Péter r. zászlós
Csaszny Márton vegyészmérnök, 
a Materiál Vegyipari Szövetkezet 
minőségbiztosítási vezetője, az 
igazgatóság tagja, a Magyar Vegy-
ipari Szövetség elnökségi tagja, 
önkormányzati képviselő
Varga Szimeon, a Soroksári Pol-
gárőrség Egyesület tagja

Jutalomban részesült, a ka-
pitányság által felterjesztett, 
kiemelkedő munkát végző, 
Pesterzsébeten szolgálatot telje-
sítő rendőrök:
Mészáros Csaba c. r. alezredes
Bodai Tibor c. r. őrnagy 
Bodó Szilárd r. százados
Dorogi Sándor r. százados
Andrikó Klára r. főhadnagy 
Szoó Péter r. hadnagy 
Kriston Imre c. r. főtörzszászlós
Sándor Anita c. r. főtörzszászlós 
Varga Zoltán c. r. főtörzszászlós
Szabó Zsolt c. r. törzszászlós
Prauda Richárd c. r. törzszászlós
Tabajdi Zoltán r. törzszászlós
Gerda Gyula r. zászlós 
Kovács Gergely r. főtörzsőrmester
Vankó Réka r. főtörzsőrmester 
Vojtó Richárd r. főtörzsőrmester 
Vincze Dávid c. r. törzsőrmester 
Nagy Ádám r. őrmester 
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama 

alatt valamennyi munkanapon,

b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként 
az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei étkeztetést az intézménybe 
nem járó – kerületi lakcímmel rendelkező –, hátrányos, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek is igénybe vehetik.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i 
részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, 

a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

Szociális Osztályán, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, 
illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – 

(alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett 
önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában gyer-
meket nevelő szülő bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) 
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének 

időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, 

amelynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás 
során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – 

(elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül 

(alacsonyabb iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen 
lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyít-

vány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

Az ebédet az önkormányzat a nyári szünetre eső valamennyi munkanapon 
(elvitellel, vagy helyben fogyasztással) a napközis tábor helyszínén, 

– Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola 
1203 Bp. Lajtha László utca 5-7.)– biztosítja. 

A bölcsődés korú gyermekek a kerület kijelölt bölcsődéjében 
(elvitellel) vehetik igénybe az ebédet.

ÖNKORMÁNYZAT

Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második 
hétfője 17 óra; Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képviselői fogadóórákTájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételének feltételeiről
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A civilek, a dél-pesti lokálpat-
rióták, a futók, a kerékpárosok és 
horgászok közösen gyűjtötték a sze-
metet a Gubacsi híd környékén. Az 
önkéntesek között ott volt többek 
között Eszes Zoltán Sándor festőmű-
vész, Fekete Katalin és Somodi Klá-
ra képviselők családjaikkal.

A két fia társaságában serényke-
dő Mach Péter, a Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
sikeresnek értékelte az idei akciót, és 
kiemelte, hogy a tavalyi Dunaparty 
Összefogás eredményeként szem-
mel láthatóan tisztább a folyópart 
Soroksár felé nyúló része. A tavaly 
kihelyezett tartályoknak, kukáknak 
köszönhetően az ide látogatók meg-
őrzik a tisztaságot.

Idén a Ferencváros irányába tar-
tó szakaszt és az ott futó kerékpár-
utat tisztították meg az önkéntesek. 
Az EuroVelo 6, az Európát átszelő 
nemzetközi bicikliút ferencvárosi 
és erzsébeti szakaszáról a kezdemé-
nyezésnek köszönhetően eltakarí-
tották a kidőlt fákat, a bringázást 

akadályozó ágakat lemetszették, 
továbbá felszámolták az illegális 
szemétlerakót.

A természetvédők és az önkor-
mányzat közös célja a Ferencváros 
felőli partszakasz rekreációs övezet-
té alakítása, hasonlóan Pesterzsébet 
többi Duna-parti részéhez.

– Jellemzően sok futó és kerék-
páros csatlakozott az akcióhoz, de 

a pecások is képviseltették magu-
kat, csakúgy, mint az Itt lakunk 
Facebook csoport tagjai – sorolta 
Mach Péter, miközben segédkezett 

a szemeteszsákok és védőkesztyűk 
kiosztásában. Miután tájékoztatta a 
résztvevőket, merre induljanak, el-
árulta, hogy noha elsősorban a Duna 
mellett lakók használják napi rend-
szerességgel a partot, az egész kerület 
magáénak érzi azt.

A városrészben élők természettu-
datos gondolkodásának elősegítésé-
vel kapcsolatban elmondta:

– Idén kiírtuk az „Élhetőbb, 
tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” 
környezetszépítő versenyt társas- és 
kertes házak részére.

E pályázattól azt remélik, hogy a 
lakók ne csak az ingatlanon belüli, ha-
nem az ingatlan körüli, önkormányzati 
területeket is gondozzák. Mach Péter 
sajnálattal adott hangot a ténynek, 
amely szerint évről évre nő a főváros-
ban az illegális hulladék mennyisége.

– Ennek megakadályozására egy 
kerületnek korlátozottak a lehetősé-
gei, de nem adjuk fel a küzdelmet. 
Növeljük a megelőzésre fordítható 
forrásokat: csatlakoztunk a Nulla 
Hulladék Hálózathoz, szeretnénk 
egy hulladékudvart is a kerületben. 
Keményebben lépünk fel a szemete-
lőkkel szemben, tavasszal összevont 
rendészeti akciókkal füleltük le őket, 
és fellépünk azokkal az ingatlantu-
lajdonosokkal szemben is, akik nem 
hajlandóak szemétszállítási szerző-
dést kötni. 

Mindezek mellett az önkormány-
zat persze akciókat is hirdet a köz-
területek megtisztításáért. Ilyen volt 
például a Föld Napján tartott, Ment-
sük meg a Kiserdőt elnevezésű, ame-
lyen majdnem ötszázan vettek részt.

D. A.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Vécsey lakótelep szélén és a 
Kiserdő területén összesen 18 hely-
színen dolgoztak a gyermekekből és 
felnőttekből álló csoportok. Lelkes 
és fáradságos munkájuk eredménye-
ként sikerült a Kiserdőt megtisztíta-

niuk, környékét 
pedig összege-
reblyézniük. Az 
összegyűjtött sze-
metet zsákokba 
összegyűjtve a 
FKF Zrt. szállí-
totta el, a zöld-
hulladékot kom-
posztálóba vitték 
a szervező Szoci-
ális Foglalkoztató 
munkatársai.

A kora délutánba húzódó prog-
ram palettáján a munka mellett 
szerepelt odúkihelyezés – amelyeket 
Fred bácsi készített kerületünknek –, 
íjászat, növényfelismerés, botanika 
az erdőben, üvegfestés, elsősegély-

nyújtás a Pesterzsébeti Polgárőrség 
szervezésében.

Az általános iskolások játékos 
vetélkedőn vettek részt, környe-
zetvédelmi játékok során ismerték 
meg környezetüket. A kerületi rend-
őrkapitányság munkatársa a nyári 
szabadidő eltöltésekor a gyermeke-
ket veszélyeztető közúti közlekedés 
szabályait ismertette és önvédelmi 
lépésekre tanította őket. A KLIK 
gombafelismerésre, állatismeretre 
tanította a gyermekeket, a Népegész-
ségügyi Szolgálat dolgozói a higiéni-

ára, a parlagfű- és kullancsvédelem 
fontosságára hívta fel játékos formá-
ban a figyelmet. Az önkormányzat 
szociális osztályának munkatársai a 
gyógy- és fűszernövények, valamint 
a zöldségek ismeretére tanították a 
diákokat. A gyerek készíthettek ma-
dáretetőket, és volt iskolák közötti 
játékos focitorna az ESMTK közre-
működésével.

A munka és a játékok után sza-
badban főzött gulyáslevesre invitál-
ta a Szociális Foglalkoztató a részt-
vevőket.               y. 

A korábbi évekhez képest többen vettek részt az április 22-én, a Föld napja 
alkalmából szervezett hagyományos takarítási akción, feltehetően azért is, 
mert a kora nyarat idéző időjárás sokakat csalt ki a szabadba. A „Mentsük 
meg a Kiserdőt!” programon idén több mint hatszázan, óvodások, általános 
és középiskolások, egyesületek, nyugdíjas klubok tagjai, valamint a Pilisi 
Parkerdő Zrt., a Tesco és a Gamesz dolgozói képviseltették magukat. 

Megmentették a Kiserdőt

Mintegy százan vettek részt a pesterzsébeti Átalakuló Duna-part, a ferencvá-
rosi Kulcs a városhoz, kulcs a közélethez és a Pesterzsébeti Szociális Foglal-
koztató szervezte szemétgyűjtési akción, csatlakozva a TeSzedd mozgalom-
hoz, április utolsó szombatjának délelőttjén. 

Összefogtak a Duna-partért
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A Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) idősek klubjainak tavaszi nagy kirándu-
lását idén a HSZI Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központja szervezte. Az úti 
cél Szigethalom és Ócsa volt.
Első állomásként Szigethalomra érkeztünk, ahol megtekintettük az Emese Parkot, mely 
egy X.-XI. század korabeli skanzen. A bejáratnál korhű öltözékben, szívélyesen fogadott 

és a továbbiakban végigkalauzolt 
az idegenvezető. Az udvaron íjas 
lovasbemutatót láttunk, majd a 
lovagterembe lépve megismer-
kedtünk őseink szokásaival, és 
megtekintettük az akkori fegyve-
reket, használati tárgyakat, hang-
szereket, valamint egy jurtát is.
Az idegenvezető nagyon színe-
sen és humorosan, gyerekek 
bevonásával tartotta meg az 

előadást, így nemcsak tanulságos, de élvezetes is volt hallgatni és látni. Búcsúzóul 
mindenki márthatott magának egy szuvenír gyertyát a kézműves udvaron.
Úti célunk második állomása Ócsa volt. Itt először egy finom ebéddel csillapította 
étvágyát a megéhezett társaság. Utána az ócsai tájházakhoz buszoztunk át, amelynek 
épületeiben sokféle, 100-200 éves tárgy van kiállítva. Itt is idegenvezető mutatta 
be a korabeli szerszámokat, munkaeszközöket, kézimunkák sokaságát, ásványokat, 
öltözékeket. Olyan dolgokat is láthattunk, melyekről még idős korunk ellenére sem 
hallottunk, például fekete menyasszonyi ruhát.
Múltbéli kalandozásunk igazán tartalmas, érdekes és látnivalókban gazdag volt. Cso-
dálatos élményekkel gazdagodva tértünk haza a jelenbe.            Tóth Jánosné klubtag

1982 óta, április 29-én, a Tánc Világnap-
ján a világ minden táncát ünnepeljük. 
Ez alkalomból a HSZI Lajtha utcai Szo-
ciális Szolgáltató Központ lakóinak és 
klubtagjainak a Botafogo Táncegyüttes 
profi táncosai varázsoltak szórakozta-
tó délutánt, ahol a felnőtt páros a Sakk 
című tánc játékból adott elő egy érzel-
mes jelenetet a Secret Garden együttes 
zenéjére. A gyermek páros a klasszikus 
latin-amerikai táncokból adott ízelítőt, 
ezzel bizonyítva, hogy már gyermekkor-
ban is lehet magas szinten gyakorolni a 
táncművészetet. Pontos táncmozdulata-
ik, vidám, de ugyanakkor átélést sugárzó 
arcuk elvarázsolta az időseket.
A délután egy rögtönzött közös tánccal 
zárult. Időseink remélik, hogy lehetőség 

lesz a Botafogo Táncegyüttes ismételt 
meghívására.

ÉVGYŰRŰK

A Pesterzsébeti Duna 
Nyugdíjas Szervezet május 
6-án nagy sikerű Anyák 
napi rendezvényt tartott 
a Csili étteremben. Hatal-
mas volt az érdeklődés, az 
étterem teljesen megtelt, 
sokan kiszorultak a terasz-
ra. Két iskolás fiú megható 
verseket mondott az édes-
anyáknak, nagymamák-
nak, műsoruk végén pedig 
egy-egy szál virággal ked-
veskedtek a hölgyeknek. Dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő, a parlament al-
elnöke, Szabados Ákos polgármester és 
Nemes László alpolgármester mondott 
köszöntőt Anyák napja alkalmából.

Természetesen a finom étel után a ferge-
teges tánc  sem maradhatott el.
Rengeteg változatos programmal várjuk 
egész évben az érdeklődőket.

Csibor Attiláné elnök

Május 2-án tartotta Anyák napi ünnepségét a Pacsir-
ta Klub Egyesület. A Civil Házban tartott rendezvényre 
meghívták a Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodá-
jának csikó csoportjába járó gyerekeket is, hogy a gene-
rációk együtt ünnepelhessenek e jeles nap alkalmából.
A megjelenteket Friedrich Antalné, az egyesület elnöke 
köszöntötte. Mint elmondta, 24 éves fennállásuk óta 
először fordul elő, hogy sikerült a generációkat össze-
hozni, így végre együtt ünnepelhetnek a legfiatalabbak 
és az idősek. Az ovisok énekes-táncos műsorral készül-
tek a klub tagjainak, és természetesen nem érkeztek 
üres kézzel; az előadás végén saját készítésű papír-

virágokkal kedveskedtek a jelen lévő édesanyáknak, 
nagymamáknak, dédnagymamáknak. 
A gyermekek műsorát a felnőtteké követte. Az egyesü-
let énekkarának dalcsokrát, egy szóló énekszámot és 
egy verset hallgathattak meg a résztvevők, majd – a 
legkisebbek kedvéért – eljárták a kacsatáncot. A felnőt-
tek is megajándékozták a kicsiket, ők édességből és 
gyümölcsből álló csomagot kaptak.
A bensőséges és jó hangulatú ünnepség uzsonnával, 
közös beszélgetéssel fejeződött be. Az eseményen 
részt vett Véghné Reményi Mária, a Budapesti Nyug-
díjas Szövetség elnöke is, aki közreműködésének kö-

szönhetően a Nyugdíjasok Szociális Fóruma támogatta 
a rendezvényt.                  y.a.

Anyák napja

Anyák napja a Pacsirta Klubban

Kirándulás a múltba

A Tánc Világnapja a Lajthában
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Vereb Balázs és Baksai Réka 
hegedűművészek, Melis Márta brá-
csaművész, valamint Sabján Anikó 
csellóművész Dvořák dallamaival 
fogadták a tárlatra érkezőket.

– Tizennegyedszer nyílt alkal-
munk tavaszi nagytakarítást tartani 
– fogalmazott beszédében Szabados 
Ákos polgármester, és nyomban 
hozzáfűzte: – Mielőtt bárki félre-
értené a szavaimat, hadd idézzem 
Picassot, aki azt mondta: a művészet 
lemossa a lélekről a mindennapok 
porát. Ebben vannak segítségünkre 
a Pesterzsébeti Művészeti Napok.

Mint kifejtette: tavasszal nem 
kizárólag a természet, de mi ma-
gunk is képesek vagyunk megújul-
ni. A továbbiakban a polgármester 
hangsúlyozta, hogy a rendezvény-
sorozat nem kizárólag az erzsébe-
tieknek, de minden fővárosinak és 
vidékinek egyaránt szól, és mind 
többen el is látogatnak a képző-
művészeti és zenei programokra az 
egész országból.

Simonffy Márta, Ferenczy No-
émi-díjas textilművész, a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének elnöke köszöntőjé-
ben méltatta a Gaál Imre Galéria 
kortárs képzőművészet érdekében 
tett erőfeszítéseit, valamint az igaz-
gató, D. Udvary Ildikó elkötele-
zettségét.

– Egy többszereplős, több műfajú 
tárlat azért fontos, mivel a kiállí-
tó művészeknek lehetősége nyílik, 
hogy sajátos találkozás alakuljon ki 
mű és mű, alkotó és alkotó között – 
mondta. 

– A művészet képes csak a lélek-
ben zajló folyamatok megjelenítésé-
re. A művészet tükörképet mutat a 
világról, önmagunkról, szellemünk-
ről – fogalmazott a textilművész.

D. Udvary Ildikó a szokásos díj-
átadó előtt köszönetet mondott Pest-
erzsébet Önkormányzatának, amiért 
fenntartja két jelentős kitüntetését, 
és megköszönte a magánszemélyek, 
cégek felajánlásait. Kiemelte Görőcs 

Zsuzsanna programszervező erőfeszí-
téseit, amellyel minden esztendőben 
új és új díjakat igyekszik szerezni.

Ezt követően átadták az önkor-
mányzat és a mecénások által fel-
ajánlott kitüntetéseket az arra érde-
mesített kiállító művészeknek.

Pesterzsébet Önkormányzatának 
elismerésében részesült Balogh Edit 
Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész 
és Somogyi Emese szobrászművész, 
az Oázis Kertészet ajándékutal-
ványát kapta Góra Orsolya festő-
művész, a Redel Elektronika Kft. 
kulturális utalványát Varga-Amár 

László festőművész érdemelte ki, 
Pintér Gyula, Pesterzsébet mecé-
násának felajánlásait Eszes Zoltán 
Sándor festőművész és Rácz Edit 
szobrászművész vihette haza.

Czúni Imre fotóművész, Pest-
erzsébet Aranykezű Mesterének 
felajánlását T. Pálmai Katalin ipar-
művész vette át, Chochol Károly 
fotóművész a CBA Príma Áruház 
vásárlási utalványát vehette kézbe, 
míg a Pesterzsébeti Múzeum elisme-
résében Pácser László festőművész 
részesült.

DIA

KULTÚRA

Kockás füzetből kitépett gyerek-
rajz és vízfestmény-imitáció, drótból 
hajlított alakok, hulladékból kom-
ponált robotemberek, képregény 
stílusban megfestett találkozó, ame-
lyen Amerika kapitány és Pókember 
söröznek egy fellépésük után. Efféle 
különleges alkotások várják május 
végéig a látogatókat a Szuperhősök 
tematikus tárlatán a Csiliben.

Rendhagyó kiállításmegnyitóval 
kezdődött a rendhagyó kiállítás. 
Várhalmi András igazgató éppen 
köszöntötte a vendégeket, amikor a 
Muszély Ágoston terem ablakán egy 
szuperhősnek öltözött kisfiú toppant 
be.

– Jaj! Azt mondom, jaj – akadt a 
szó a direktorban, és a fiúcska kezébe 
nyomta a mikrofont.

– Köszöntöm magukat a Csili 
Művelődési Központban, méghoz-

zá egy nagyon jó kis verssel, amit 
én magam írtam erről a kiállításról 
– mondta a kis hős, majd belekez-
dett: Sorra elnézem a műveket, hol 
Batman, hol Vasember kacsint rám. 
/ Ez az emlékem még biztos előjön 
minden vacsinál. / Hű, az ott Ame-
rika kapitány? / Ő biztos vigyázna itt 

rám. / Most egy kicsi-
két izgulok, / gyorsan 
kinézek az ablakon, / 
utána egy kicsit a föl-
det nézem, / majd újra 
folytatom a beszédem. 
/ Sajnálom, lehet, 
hogy egy kicsit unal-
mas, de ágyat nem 
tudtam hozni. / Ha 
untatom a közönséget 
a szavammal, / az ott 
a Batman, az meg ott 
a fal.

Több szó nem is 
hangzott, legalább-
is prózában nem. A 
mikrofont az egyik 
kiállító, Szőke Gás-
pár ragadta magához, 
ízelítőt kínálva Gazsi 
Rap Show műsorából.

Az amúgy geometrikus, absztrakt 
témákat favorizáló grafikus-rapper 
figurális művészetét teljességgel át-
szövik a szuperhősök, ugyanis festé-
szetének állandó alakjai a Marveles 
szereplők. Három éve a MU Szín-
házban részt vett egy előadásban, 
amelynek főszereplői természetesen 
emberfeletti képességekkel bíró űr-
lények voltak.

Szabó Ottó RobOtto névválasz-
tása nem kérdés, életművének jelen-
tős részét fémhulladékokból kreált 
robotok alkotják. A szobrász recycle 
gépek iránti olthatatlan elkötelezett-
sége Londonban kezdődött, első szu-
perhős seregét, mint az Angol Nem-
zeti Opera díszlettervezője építette 
egyik ebédszünetében.

Máriás István Horror Pista né-
ven közismert képzőművész körök-
ben. Képein mindenütt ott bujkál 
a fenyegetettség. Stílusának horror 
gyökerei a gyermekkorában látott 
Őrtorony újság istencsapás ábrázo-
lásáig kapaszkodnak vissza. Képi vi-
lágát meghatározzák a középiskolás 
graffitizések, illetve a dinós könyvek 
és a képregények.

DIA

A Csili Szuperhősök című kiállításán három fiatal alkotó mutatkozik be. A 
Magyar Képzőművészeti Egyetemen néhány éve végzett művészek alkotása-
in a hollywoodi filmekből, képregényekből ismert emberfeletti alakok adnak 
egymásnak randevút.

Batman és társai

Május 4-én immáron negyvenhetedszer nyitotta meg kapuit a Gaál Imre Galé-
riában a Tavaszi Tárlat, és ezzel egyúttal kezdetét vette a Pesterzsébeti Mű-
vészeti Napok. A kiállítás június 5-éig tekinthető meg, a rendezvénysorozat 
záróeseménye június 2-án lesz. 

Tavaszi Tárlat és Pesterzsébeti Művészeti Napok
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Utolsó megbeszélés az udvaron. 
Egy tanár néni nyugtatja a lurkókat: 
„Nem baj, ha nem úgy jön ki a lépés, 
a fontos, hogy táncoltok”. Odabent 
zaj, zsúfolt teltház. Jelmezes gye-
rekek zsibonganak a nézőtéren. A 
kevés szabad széken üdítők, fésűk, 
sminkfelszerelések.

– Célunk minél több emberhez 
eljuttatni a tánc világát, a mozgás 
élményét – fogalmazott megnyi-
tójában Verőcei 
Edina, a PMS ala-
pítója, aki kifejtet-
te: a tánc nyelve 
közérthető, nem 
igényel tolmácsot, 
nem kell hozzá szó-
tár. Később Paulo 
Coelhot idézte: 
„Bármilyen tánc 
során, amelynek 
örömmel átadjuk 
magunkat, agyunk 
elveszti a kontrollt, 
és testünket a szí-
vünk irányítja tovább”.

A színpadra lépő Szabados Ákos 
nagy tapsot kért a közönségtől Ve-

rőcei Gáborné és lánya, Verőcei Edi-
na számára a hat esztendeje végzett 
munkájuk elismeréseként.

– Azokat a gyermekeket, akik 
akarnak és tudnak teljesíteni, pro-
dukciókat bemutatni, erkölcsileg, 
és ha lehet, anyagilag is támogatjuk 
– utalt arra a polgármester, mit tesz 
az önkormányzat a tehetségek gon-
dozása érdekében. A folytatásban 
kifejtette: segítik azokat a pedagógu-

sokat, civil szervezeteket, akik, ame-
lyek akarják és tudják a jövőt építeni 
a gyerekeken keresztül. Végezetül 

megköszönte a szülők támogatását, 
akik időt, energiát nem kímélve biz-
tosítják gyerekeiknek a lehetőséget, 
hogy a színvonalas produkciók meg-
születhessenek.

A polgármester által említett pro-
dukciók előtt a Pesterzsébeti Mű-
vészeti Stúdió Alapítvány szervezte 
„Pesterzsébet, szeretlek” című leve-
lező versenyének díjazottjait szólí-
totta színpadra Verőcei Gáborné, a 
verseny főszervezője, a PMS kurató-
riumának elnöke.

A harmadik osztályosok megmé-
rettetésében harmadik lett a Hajós 
Alfréd Általános Iskola Kalandozók 
csapata és a Gyulai István Általá-
nos Iskola Magyarország, szeretlek! 
csoportja, második helyen végzett a 
József Attila Nyelvoktató Nemzeti-

ségi Általános Iskola Olvasó triója, 
az idei győztesek pedig a Hajós iskola 
Nagy utazói lettek.

A negyedikesek közül harmadik 
helyezést ért el a Hajós DBB. KÖRI 
csapata, másodikat a József Attila 
suli Pesterzsébet ördögei, az elsők 
szintén a József Attilások lettek a 
Magyar királyok nevű csapatukkal.

A táncot méltó módon ünneplő 
műsorban somogyi barangolásra in-
vitált a Lázár Vilmos Általános Is-
kola néptánccsoportja, azután kö-
vetkeztek Adysok. Az iskola szinte 
minden évfolyama bemutatkozott. 
A József Attilások produkciója 
után, a szokásoknak megfelelően, 
a PMS látványos show-ja zárta a 
műsort.

D. A.

A hozzátartozók színültig meg-
töltötték a termet a La Stella Ének-
stúdió év végi gálakoncertjén. Jóval 

a kezdés előtt, az étterem teraszán 
felszabadultan csevegve várakoztak 
fellépésükre a gyerekek, aztán, amint 

közelgett a megmérettetés, a piros- 
pozsgás smink alatt sápadni kezdtek 
a pofikák az izgalomtól. Odabent, 
Zorn Erzsébet zongorakíséretével egy 
növendék a My Fair Lady Csudijó 
című örökzöldjét gyakorolta. A stú-
dió vezetője megnyugtatta a nézőté-
ren mozgolódókat: ez még nem a mű-
sor, csupán beéneklés. Mindenesetre 

a Csudijó tény-
leg csudijóra 
sikerült, akár- 
csak az egész 
koncert.

– Ügyesek 
legyetek, ne iz-
guljatok, izgu-
lok helyettetek 
én – nyugtatta 
t an í tványa i t 
Zorn Erzsébet.

Kisvártatva, a terem végében ki-
alakított színpadra lépett a zenekar, 
a FateRock, és belekezdtek a KFT 

Afrika című örökzöldjébe. A szám 
végén a La Stella vezetője lépett a 
közönség elé.

– A mai alkalom azért különle-
ges, mert vendégeket fogadunk, a 
FateRock zenekart – mondta Zorn 
Erzsébet bevezetőjében, és bemu-
tatta az együttest, amelynek tagjai a 
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola egykori és jelenlege 
tanárai, diákjai.

Valóban, a meglett férfiak társa-
ságában egy kamasz srác ült a dobok-
nál. A FateRock után az énekstúdió 
alapítója néhány szóban mesélt a La 
Stelláról:

– 11 éve alapítottam, a Csili Mű-
velődési Központ pedig otthont adott 
nekünk. Célunk, hogy bepillantást 
nyújtsunk az énekesi életpálya első 
lépéseibe. Az elmúlt évtizedben jó 
néhány tehetséges fiatal tudott in-
nen tovább lépni zenei felsőoktatási 
intézményekbe – fogalmazott.

– A zene nemesíti a lelket és segít 
megismerni önmagunkat – zárta kö-
szöntőjét Zorn Erzsébet, majd átad-
ta a szót az egykori növendékének, 
Petike Áronnak, konferáljon ő a to-
vábbiakban. Áron Karinthy Frigyes 
Pitypang című versével adta meg az 
est alaphangulatát.

A hangulatra pedig senkinek sem 
lehetett panasza, mindenki hallgat-
hatott ízlésének való muzsikát. Fel-
hangoztak musical részletek, mint a  
Jekyll és Hide, a Valahol Európában, 
filmdalok az Anasztáziából, az Óz, 
a nagy varázslóból és a Titanic-ból. 
A pancsoló kislány és az Iskolatáska 
retró slágerek mellett felcsendültek 
XVIII. századi francia pásztordalok, 
a közelgő pünkösdöt köszöntő ma-
gyar népdal, de a rock sem hiányzott, 
hallhattunk Magna Cum Laude-t, 
Linkin Park-ot, Adele-t, sőt az Edda 
is képviseltette magát. Értő módon 
tolmácsolta a Kört a FateRock, akik 
az idén hazánkat képviselhetik a hol-
landiai Eurosonic Fesztiválon.

Ditzendy

Nagysikerű gálakoncerttel búcsúz-
tatta idei évadát a La Stella Ének-
stúdió a Csili Protokoll Termében, 
ezúttal a FateRock zenekar közremű-
ködésével. 

Népdal, filmdal, musical és rock

Hatodik alkalommal tartott Tánc világnapi gálát a Pesterzsébeti Művészeti 
Stúdió (PMS) Alapítvány a Csiliben az erzsébeti iskolásoknak, az erzsébeti 
iskolásokkal. A táncgála előtt kiosztották a „Pesterzsébet, szeretlek” leve-
lező verseny díjait. 

Tánccal a táncért
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– Hogy került sor a felkérésre?
– Őszintén szólva fogalmam 

sincs, jött tavaly nyárom egy e-ma-
il. Ez azért volt meglepő, mert már 
lezártam a francia életemet. Erre 
egy francia filmbe kapok meghívást, 
ráadásul a Transylvania című Tony 
Gatlif-filmhez hasonlóan, ismét ci-
gány témában. A híres roma gitáros-
ról, Django Reinhardtról forog ez a 
mozi, amiben én a feleségét játszom. 
A rendezővel, Étienne Comarral, és 
a főszereplővel, Reda Katebbel már 
az első találkozás nagyon megindító 
volt. A magánéletem szempont-
jai miatt haboztam mégis, végül a 
férjem támogató energiája segített 
a döntésben. Nem bántam meg, 
újra visszakaptam a francia élete-
met, csak ezúttal egy vidámabb, 
önazonosabb, magabiztosabb énem 
a főszereplője. A téma, a cigányok 
deportálása a háború alatt, szintén 
döntő lépés volt abban, hogy elvál-
laljam, úgy éreztem, ehhez a témá-
hoz én is akarok adni, a lényemmel 
szolgálnom kell egy ügyet.

– A forgatáson nem járt nehéz-
séggel, hogy nem vagy képzett szí-
nész?

– Az elején nagyon féltem, de 
apró lépésenként megjött az önbi-
zalmam. A legelső forgatási nap reg-
gelén a franciák egyik imádott sztár-
színésznőjével, Cécile de France-szal 
forgattam egy jelenetet. Mindenki 
nagyon izgult, mindenki keresgélte 
aznap a másikat. Egy héttel később 
beszélgettem az első asszisztenssel, és 
kiderült, ő nem tudta, hogy nem va-
gyok színész. Lassan rájöttem, kame-
rák előtt is tudok létezni, és tudok 
koncentrálni. Persze ezt az énekesi 
szakmában is meg lehet tanulni. In-
kább azt éreztem, hogy nagyon kell 
figyelni mindenkire, minden apró 
részletre, mit kér tőlem a rendező, 
a partnerem, az operatőr, a hang-
mérnök. Néha egymással ellentétes 
dolgokat… De nagyon jó érzés volt 
szolgálni egy nagy ügyet, ezt a gyö-
nyörű víziót, ezt a filmet. 

– Ott van még a nyelv is. Gon-
dolom, franciául zajlott a forgatás. 
Ez nem okozott gondot?

– Ettől féltem a legjobban. Na-
gyon jól tudok franciául, de minden 

apró árnyalatot, hangsúlyt azért nem 
tudok. Aztán ebbe is belerázódtam. 
Ráadásul nemcsak francia, hanem 
szintó roma nyelven is kellett játsza-
nom, ezeket a párbeszédeket zene-
ként fogtam fel, úgy tanultam meg.

– Már éltél Párizsban, az egye-
temi néprajz szak elvégzése után, a 
Francia Intézet ösztöndíjasaként. 
Miért pont oda mentél?

– A francia nyelv, Párizs nekem 
egy belső legendám volt, tizennégy 
éves korom óta. Talán nagyon jó 
volt az első franciatanárom, talán 
éreztem valamit ebben a nyelvben 
és kultúrában, ami átrezgetetett en-
gem, ami a lelkem legmélyére hatolt. 
Aztán úgy alakítottam az életem, 
hogy ott kössek ki, kerestem is ezt, 
meg jött is. Indiai zenei ösztöndíjas 
voltam két alkalommal. Inkább ze-
nészként kutattam ott, mint nép-
rajzosként: koncertekre jártam, 
sok-sok különféle zenét hallgattam, 
és konkrét zenei gyakorlatokkal, 
énekskálákkal töltöttem a napjaim 
egy részét.

– Nem kizárólag Franciaország, 
de Mexikó is fontos helyszíne az 
életednek. Hogy jutottál ki Mexi-
kóba, és miért jársz évente a mexi-
kói kis faluba?

– Egy korábbi szerelmem vitt el 
arra a helyre, több mint tíz éve. Ő 
ment, a hely bennem maradt, és most 
már oda is tartozom egy kicsit. A csa-
ládommal része vagyunk annak a kis 
közösségnek, ami ebben a faluban 

verődött össze helyiekből és odajáró 
külföldiekből. Jóga kisebb-nagyobb 
sikerrel való gyakorlása, spirituá-
lis dolgok keresése, a történeteink 
egymással való megosztása, ez mind 
ezekhez a drága emberekhez köt.

– Gyorsan és több irányba fej-
lődik, gazdagodik az alkotói éned, 
ez alkati dolog? Gondolok itt arra, 
hogy például hatodik osztályból 
egyből a nyolcadikba mentél…

– Kíváncsi vagyok nagyon. Akkor 
is az voltam. Lehet bennem valami, 
ami hajt előre, mindig jobbá és jobbá 
válni. Ez talán a generációs vonalon 
is program nekünk. Faluszéli kislány, 
aki bizonyít, teljesít, aztán meg a 
sok bizonyítás és bizonytalanság ta-
laján kifejlődik egy új minőség, egy 
szenvedélyes munkaszeretet, egy 
bátor újító magatartás, ez éltet en-

gem. Ilyen az anyu is, én is. Én csak 
önazonos dolgokat szeretek csinálni. 
Meg talán a sok önismereti munka 
hatása az a bátorság, amivel új dol-
gokba vágok bele. Ez azért jó, mert 
ha egy területen elfáradok egy ki-
csit, belekezdek egy másikba, és így 
gazdagabban térek vissza. Például ez 
a filmezés mindenképp táplálta az 
énekest és a dalszerzőt bennem.

– Már régóta nem csak nép-
dalénekes vagy, hanem dalszerző, 
szövegíró, író is. Hogy születnek a 
dalaid?

– Folyton csinálom. Másrészt ha-
gyom magam inspirálódni. Minden-
ről, ami megérint, elkezdek írogatni 
nekem tetsző szavakat, kifejezéseket, 
rímeket jegyzetelgetek, dallamokon 
gondolkodom, felveszem magam, 
ahogy dúdolok. Aztán az így termelt 
anyaggal elkezdek dolgozni. Ez tölti 
ki leginkább a napjaimat. Született 
dal a forgatási szünetben, de születik 
dal akár úgyis, hogy kislányom, Lili 
mellettem csipog, és egy-egy monda-
ta ötletet ad. Így írtam nemrég egy 
új albumot, a Nappali dalokat, ami a 
vele való viszonyom mostani szaka-
szát foglalja össze.

– Hogyan dolgozol együtt 
Szokolay Dongó Balázzsal, akivel a 
Csiliben is fellépsz?

– Ez egy nagyon régi és gyönyö-
rű kapcsolat, és ha színpadra állunk, 
biztonságban érezzük magunkat, 
ami nagyon inspiráló. Dongó is, én 
is rajongunk a népzenéért, de köz-
ben mindketten nagyon személyes 
öntörvényű előadók vagyunk, a ma-
gunk képére formáljuk a dallamo-
kat. Nagyon szeretem azt, hogy vele 
nincs két egyforma koncert, mindig 
meglepjük egymást, közös zenélé-
sünk egy élettel teli áramlás.

– Milyen műsorral léptek szín-
padra június 24-én?

– Lesznek népdalok, és lesznek 
újabb saját dalok. Dongó Bartók-
lemezéről is játszunk majd. Ezek a 
dallamok – Ha kimegyek arra magos 
tetőre, Sír a kisgalambom – nagy 
kedvenceim, nem véletlenül ragad-
ták meg Bartók fülét. Az elmaradha-
tatlan Rózsa című szaxofonos duó, 
vagy a Ne csicseréssz kezdetű duda 
duó biztos lesz, de addig még renge-
teg dallam, hangszer, ötlet előkerül 
majd. Most például épp a bukovinai 
székely gyűjtéseket hallgatgatjuk. És 
aztán meg csak játszunk…

Ditzendy Attila

„Én csak önazonos dolgokat szeretek csinálni”
Új szerepben, filmszerepben ismerhetjük meg Palya Bea énekest, dalszerzőt, 
aki június 24-én ad koncertet a Csiliben. Persze nem is annyira új ez a sze-
rep, hiszen már láthattuk filmvásznon, a Transylvania című alkotásban. Most 
azonban egy fontos női szerepet kapott, méghozzá egy francia alkotásban. 
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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. áp-
rilis 20. – 2017. március 26., Keddtől 
- Szombatig, 10-18 óráig. 

47. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
május 4. – 2016. június 5. között, 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 
 
Őry Annamária festőművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 

Megnyitó ünnepség: 2016. június 15. 
szerda,  18 óra 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
június 15. – 2016. július 24. között, 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Tajti Eszter festőművész és 
Szentiváni János fotóművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
Megnyitó ünnepség: 2016. június 22. 
szerda,  17 óra 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
június 22. – 2016. július 24. között, 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 

„Interdimenzionális zene” 
Multimédiás előadás
Előadó: Tomasovszki Katalin, a 
Lajtha László AMI tanára
Társelőadó: Tóth Gergely József, 
karmester, nagybőgőművész
Május 24. kedd, 17 óra

Bella Musica Női Kar tavaszi 
koncertje
Karnagy: Czeróczki Judit
Zongorán kísér: Darvassy Andrea
Május 27. péntek, 17 óra

„A dalnak lenge szárnyán” a 
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 
koncertje
Karnagy: Pálffy Krisztina
Zongorán kísér: Balásházi Bálint
Május 31. kedd, 17.30 óra

A 47. Tavaszi Tárlat és a Pest-
erzsébeti Művészeti Napok 
zárórendezvénye valamint a 
közönségdíj átadása
Közreműködik: Canto Armonico 
kamarakórus és barátaik
Karnagy: Rózsavölgyi Ildikó és 
Balásházi Bálint
Június 2. csütörtök, 17 óra

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 27-én Színes ötletek – kreatív klub 
Frisch Tündével (felnőtteknek is ajánljuk)
• Június 3-án Időutazók klubja – Nézzünk szét 
Magyarországon!
• Június 10-én Társasjáték klub 
• Június 17-én Kézműves Kuckó

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logi-
kai és kézműves játékokkal ismerkednének. Legkö-
zelebbi időpontok: június 1, 3, 15, 17, 22, 29.

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban június 6-án, az olasz klubban 
pedig május 30-án, hétfőn várja a nyelvgyakorló-

kat Laczkó-Juhász Mónika. A német klub követ-
kező foglalkozása június 13-án, hétfőn 17 órakor 
lesz. A francia klubban június 20-án, hétfőn 
várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz 
klub következő foglalkozása pedig június 15-én, 
szerdán 17 órakor lesz.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Szarka Bence 3D-s képkiállítását 
láthatják. 
Tárlóinkban pedig Oravecz Györgyné babakiál-
lítását tekinthetik meg „Babák a nagyvilágból” 
címmel.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
szerdai napokon 14.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól

2016. jún. 8-án és jún. 22-én

Kerekítő Divényi Piroskával
hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna
Nyári szünet előtti utolsó: jún. 13-án

Nagy Lászlóné, a 9. sz. egyéni válasz-
tókörzet képviselőjének fogadóórája

2016. jún. 1-én, 18.00-kor
Legközelebb: szept. 7-én

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

Könyvtárunk 
2016. július 4-től 30-ig zárva lesz.
Ezen időszakra is természetesen 

kölcsönözhetnek 
kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy június 13-tól SZOMBATONKÉNT zárva tartunk! 
A hét többi napján a megszokott nyitva tartással várjuk Önöket.

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

Rendezvényeink a 
Gaál Imre Galériában:

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Kiállításainkra,
rendezvényeinkre 
a  belépés díjtalan!
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A megérkezés után megtekintet-
tük a német tájházat, ahol vezető 
vitt végig és magyarázta a látottakat. 
Nagyon megdicsérte a tanulóinkat. 
Mondta, hogy pesti gyerekek nem 
szoktak felismerni a régi tárgyakat.  
A 2.c-sek honismeret órán már sok 
mindennel megismerkedtek, sőt né-
hány dolognak németül is tudták a 

nevét. A tájház végigjárásával új is-
meretekkel bővítették tudásukat.

Ezután az iskolába mentünk jel-
mezbe bújni, díszleteket előkészíteni, 
és izgatottan vártuk, mikor kerül ránk 
a sor. A jelenetünk címe: Új királyt 
választanak Eldorádóban. A gyerekek 

jól érthetően, artikulálva, a német 
kiejtés szabályainak megfelelően ad-
ták elő a jelenetet. Aki éppen nem 
beszélt, mozdulataival, arckifejezé-
sével részt vett a darabban. A díszlet 
megfestését, előállítását a szülők vál-
lalták magukra, és igen jó színvonalon 
kivitelezték.  A jelmezek varrásában is 
ügyeskedtek. 

A gyere-
kek élvezték 
a színjátszást, 
és ez átsugár-
zott a közön-
ségre. Nagy 
taps lett a 
jutalmuk. A 
jelenet után 
a zsűri vé-
leményével 

segítette az objektív megítélést és a 
további fejlődéshez tanácsot adott. 
Nagy dicséretet kaptunk, hibát nem 
találtak a munkánkban.

A felkészítő tanárok Cserti Ka-
rolina és Kelemenné Müller Piroska 
voltak.

Lázárosnak lenni azért jó, mert 
iskolánknak egyedülálló patinája 
van (2017-ben leszünk 100 évesek), 
mert őszinte, mély emberi kapcsola-
tok szövődnek a felnőttek és a gye-
rekek között, és mert eredményesek 
vagyunk.

Lázárosnak lenni azért is jó, mert 
sok hagyományunk van. Ezek között 
én legjobban a Lázár-napot szeretem. 
Ilyenkor a Csili színpadán a gyere-
kek megmutathatják azt az oldalu-
kat is, amire diákként kevesebb a 
lehetőségük. Énekelnek, táncolnak, 
verselnek és színészi képességüket 
is megcsillantják. Miért fontos ez? 
Nekem azért, mert úgy érzem, isko-
lánk ahhoz is hozzásegíti őket, hogy 
közösen gondolkodjanak, heteken 
keresztül kitartó erőfeszítéseket te-
gyenek, és merjék magukat megmu-

tatni. Igényesen és kreatív alázattal, 
ami gyakran a felnőttek világából 
szintén kiszorul. Az idei kínálatunk is 

fergeteges volt, mint, szerénytelenség 
nélkül, minden évben.

Rendezvényünket április 15-én 
tartottuk, ezért a Költészet napjá-

nak megünneplése állt a fókuszban. 
Bódás János: Valahol ki van jelöl-
ve a helyed (Hauk Lilla), Kányádi 
Sándor: Fától fáig (Rónai Sára) és 
Reményik Sándor: Pilátus (Vámos 
Emma) című költeményei méltóan 
teremtették meg a délután hangula-
tát a 2.b és a 3.a osztályosok csibész-
kedő, esőváró verseivel együtt. Sőt, 
még két német versikét is becsem-
pésztünk (Kubiczki Katica, Király 

Bálint). A 
népi kultúra 
megjelení-
tését több 
csoport vá-
lasztotta. A 
k i s k o n d á s 
című ma-
gyar nép-
mese (2.a 
drámásai) , 
a Moldvai 
népdalcso-
kor csángó 

mesével (4.b) és természetesen a 
néptánc szakkör Somogyi barango-
lása minden ember szívét megme-
lengették.

Iskolánk híres rövid színdarabja-
iról. Az idei palettán voltak elgon-
dolkodtatók, az iskolai tananyaghoz 
kapcsolódók és mosolyra csalogatók: 
Frady Endre: A süket király (3.b), 
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gye-
rek (6.a), Békés Pál: Az egyleti gitt 
(Hangyabanda) és a Walesi bárdo-
latlanok (6.b).

Az ének, a zene, a tánc, a rit-
mus lüktetése elengedhetetlen része 
hagyományainknak. Külön öröm, 
hogy nem csak ének-zene tagozato-
saink számára. A legkisebbek (1.a) 
Kőkorszaki kicsi szakikká váltak 
pár percre, de láthattunk Kozák 
táncot (7.a), Michael Jackson fel-
dolgozást (5.b), rokizást a Csókki-
rály zenéjére (5.a), Heim Réka és 
Szekeres-Veresegyházy Hajnal pe-
dig dzsesszbalettet táncoltak a Sway 
című igen népszerű zenére. A jó 
hangulat közben néha kicsit a rend-
re is ügyelni kell, így a söprűk is elő-
kerültek, de a műfaj a Stomp (7.b) 
volt. A legvégén pedig a 8.b osztály 
tagjai Ritmusfantáziájukkal, tudásuk 
és képzeletük sokszínűségével zárták 
a délutánt.           Tóth Márta

INTÉZMÉNYEK

A Lázár Vilmos Általános Iskola szokásos gálaműsorával mutatkozott be áp-
rilis közepén a Csiliben. A Költészet Napja állt az idei rendezvény középpont-
jában, amelyről az iskola alsós humán munkaközösség-vezetője tudósította 
lapunkat. 

Lázár-nap

A pesterzsébeti német nyelvi 
munkaközösség április 21-
én kerületi német nyelvi 

versenyt rendezett a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában. A megmérette-
tésen négy iskola 34 diákja vett részt, 
akik hét kategóriában versenyeztek. 
A rendezvény a kerületi iskolák és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet együttműködésének 
köszönhetően valósult meg.

5. évfolyam (alap szint)
1. Faragó Fanni (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola) Sziráné Tóth Viktória 
2. Szűcs Johanna (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Sziráné Tóth Viktória 
3. Kökény Eszter (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola)Sziráné Tóth Viktória 
5. évfolyam (emelt szint)
1. Iacob Leila (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Sziráné Tóth Viktória 
2. Rácz Ádám (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Csordásné Teleki Krisztina
3. Ferenczhalmi Henrik (Lázár Vil-
mos Általános Iskola) Sziráné Tóth 
Viktória
6. évfolyam (alap szint)
1.Miskey Alfréd (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola) Székely Katalin 
2. Zelenák András (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Sztakóné Rácz Anna

3. Szabó Ádám (Nagy László Általá-
nos Iskola)Krix Angéla
6. évfolyam (emelt szint)
1. Fábián Zsolt (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Balsay Éva
2. Király Bálint (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola)Sztakóné Rácz Anna
3. Berecz László (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Sztakóné Rácz Anna
7. évfolyam (alap szint)
1. Svejda Dániel (József Attila Álta-
lános Iskola)Reszegi Bernadett
2. Padhorszki Ákos (Nagy László Ál-
talános Iskola) Krix Angéla
3. Szűcs Réka (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Sztakóné Rácz Anna
7. évfolyam (emelt szint)
1. Tran Kim Rita (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola)Székely Katalin
2. Kurucz Emese (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
3. Oláh Boglárka (Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina
8. évfolyam (alap szint, emelt 
szint)
1. Lakó Liza (Lázár Vilmos Általános 
Iskola) Székely Katalin
2. Váradi Kevin (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Balsay Éva
3.Falussy Kincső (Nagy László Álta-
lános Iskola) Tóth Tímea

A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2.c osztályos tanu-
lói, miután  fővárosi első helyezést értek el a nemzetiségi iskolák német nyel-
vű kisjelenetek versenyén, részt vehettek az országos színjátszó fesztiválon, 
amelyet április 23-án Sombereken rendeztek. 

Országos kisjelenet verseny Kerületi német nyelvi verseny
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– A családi majális jelleg fonto-
sabb a versengésnél – hangsúlyozta 
Tóth Judit, a Civil Kurázsi szervezője.

Persze azért díjak is akadtak bő-
ven, az egyes versenyszámok első 
négy helyezettje, illetve az összesítés 
dobogósai ajándékokat kaptak, a 
győztes pedig egy évig birtokolhatja 
a vándorkupát, amelyre rá is graví-
rozzák a csapat nevét, a tagok pedig 
hazavihetnek egyet-egyet a kicsinyí-
tett másolatokból.

A főzés szlogenje úgy szólt: „Ke-
ressük Pesterzsébet legfinomabb 
tokányát”. Azaz a mindenkor köte-
lezően elkészítendő fogás a tokány. 
Na ja, pörköltet, halászlét számta-
lan helyen főznek versengve, ámde 

tokányt, csak nálunk, Erzsébeten. 
És hogy mennyi változatosság rejlik 
ebben az ételben, azt bizonyították 
a szakácsok. Tokányleves mellett a 
vadásztokányhoz feladott túrós-sza-
lonnás palacsinta köretet is megízlel-
hette a zsűri. Tegyük hozzá, szakértő 
zsűri! Vincze János mesterszakács 
mellett a gourmand szerepét idén 
Berek Péter, a Csili művelődésszer-
vezője vállalta, a háziasszonyét pedig 
Szeghalmi Ágnes, a Csili Népdalkör 
vezetője. Ugyan az alapanyagokról a 
csapatoknak kellett gondoskodniuk, 
azonban az ihlethez nélkülözhetet-
len vörösbort a művelődési központ 
biztosította. Sztárfellépő sem hiány-
zott a majálisról, maguk a csapatok 

szórakoztatták egymást és az érdek-
lődőket vidám műsoraikkal.

Tóth Judit örömmel újságolta, 
hogy évről évre egyre több csapat 
jelentkezik a Civil kurázsira, mi 
több, bízik benne: jövőre még töb-
ben lesznek.

Most pedig lássuk, milyen ered-
ménnyel szerepeltek a négytusán az 
idei jelentkezők.

A főzőversenyt a Csili Mű-
szak nyerte a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar (PVV) és a Kossuth 
Társaság előtt. A helytörténeti ve-
télkedőben pedig éppen a Kossuth 
Társaság bizonyult a legjobbnak, 
mögöttük holtversenyben a Csili 

Műszak és a Pesterzsébet Itt Lakunk 
végeztek, őket a Mekkdonalc Zene-
kar követte. Az ügyességi játékok 
akadályait a Gitárpont vette a leg-
ügyesebben, azután ismét holtver-
seny alakult ki a második helyen a 
Csili Műszak és a PVV között, csak-
úgy, akár a harmadik helyen Andi és 
csapata és az Önkori közt. A színpa-
di produkció legjobbja a PVV lett, 
mögötte a Bizalom és Mekkdonalc 
Zenekar következtek. Összesítésben 
a képzeletbeli dobogó legfelső foká-
ra a Csili Műszak, a következőre a 
PVV, a harmadikra pedig a Kossuth 
Társaság állhatott.

DIA

MOZAIK

Idén május elsején sem maradt el a Csili Civil Kurázsi elnevezésű négytusa 
versenye, ahol 11 csapat mérte össze tudását helytörténeti ismeretekben, 
ügyességi vetélkedőkön, színpadi szereplésben és tokányfőzésben. A civil 
szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti körök tagjai valódi majális han-
gulatot varázsolták a művelődési központ kertjébe és udvarára. 

Négytusa harmadszor

FELHÍVÁS KREATÍV ISKOLAI KÖZÖSSÉGEKNEK, 
BARÁTI KÖZÖSSÉGEKNEK, CSALÁDOKNAK

Voltatok már a pesterzsébeti Reformkori napon?
Gyertek el idén szeptember 17-én a 8. Reformkori napra 

osztályotokkal, vagy akár családotokkal együtt!

1. Várunk az iskoláktól 10-15 perces szabadtéri színi előadást a 
reformkorhoz, Kossuth és kortársaihoz kapcsolódó témában, 

amelyet a 8. Reformkori napon előadnak.
Jelentkezés: 2016. június 15-ig a Kossuth Társaságnál.

2. Jelmezes versenyt hirdetünk: Melyik iskolából öltöznek be legtöbben 
reformkori ruhába, honnan jönnek, és vesznek részt a nap programjaiban 

legtöbben? A legtöbb résztvevőt és közönséget mozgósító, és 
a legtöbb programban részt vevő iskolát díjazzuk. 

A programok helyszínén pecsételéssel igazoltatható a részvétel.

3. Baráti társaságoknak, családoknak is lehet nyerni a nap reklám-
szórólapján lévő kupon leadásával  Sorsolás a nap folyamán kétszer is a 
jelenlévők között: a délelőtti ünnepi műsor és a délutáni koncert végén. 

Nyeremény: 2 db 10 fős reformkori ebéd a Csili étteremben. 

Érdeklődés: Dr. Sturcz Zoltánné, a Kossuth Társaság elnöke 
Telm: 06-70/327-3928.

A felhívást Pesterzsébet Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Informatikai Bizottsága támogatásával a Kossuth Társaság adja közre.

A Pesterzsébeti Kossuth Társaság és Pesterzsébet Önkormányzatának
 Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Informatikai Bizottsága 

pályázatot hirdet 7. 8. osztályos és középiskolás diákok számára 

HOGYAN HIRDETNÉD A  8. REFORMKORI NAPOT?
KÉSZÍTS REKLÁMOT!

Legyen friss, fiatalos, színes hirdetése 
az egésznapos, történelmi, kulturális programnak!

A beadott anyag – lehet szórólap, plakát, elektronikus felhívás – 
tartalmazza a pályázó nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail cím), 

iskoláját, ha van, felkészítő tanárát.
 

Beküldési határidő: 2016. június 17. 
Beküldési cím: Kossuth Társaság Dr. Sturcz Zoltánné 

1203 Bp. Topánka u. 3. II. em. 25.

A pályamunkákat részben vagy egészben felhasználjuk a 
8. Reformkori nap reklámozására.

A legötletesebb pályamunkákat a 8. Reformkori nap 
emlékülésén jutalmazzuk.

A reklám kulcsszavai: 
8. Reformkori nap Pesterzsébeten                                                                                 

Időpont: 2016. szeptember 17. -  Kossuth Lajos születésnapja emlékére
Gaál Imre Galéria: történelmi előadás, emlékülés

Csili Művelődési Központ: emlékkiállítás 2016. szept. 9-20-ig
Csili étterem: reformkori ebéd

koncert a zeneiskolában
Sétáló utcában: reformkori ruhákban felvonulás,

ünnepi műsor, tánc, zene, kézművesek,
gyermekeknek: 

‚
48-as játszóház, kalandjáték, bábszínház,

történelmi hasonmásverseny,
III. Pesterzsébeti Utcatárlat,

reformkori termelői piac,
Ide süss! verseny
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A Pesterzsébeti Roma 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat (PRNÖ) 

szervezésében április 25-én 
nyílt Ferkovics József grafi-

kus és festőművész „Idolok” 
című roma képzőművészeti 
kiállítása a FSZEK Bíró Mi-
hály utcai könyvtárában. A 
mintegy 60 darabból álló kü-

lönleges portrégyűj-
temény május 7-éig 
volt látható.

A tárlat a PRNÖ 
tavaly májusban 
nyílt, a romaságot 
és annak történetét 
bemutató „A mi vi-
lágunk” című kiállí-
tásának folytatása, 
ezért is kapta az „Ez 
is a mi világunk” al-
címet.              y.a.

INTÉZMÉNYEK

A program célja, hogy 
hazai iskolákat támogasson 
külföldi iskolákkal történő 
szakmai együttműködésben, 
mindamellett, hogy az adott 
szakirányban jeleskedő ta-
nulók szakmai ismereteit 
bővítse és egyben kulturális 
élményeiket is gazdagítsa.

Ennek kapcsán sikerült 
első Határtalanul! utunkat 
2014-ben Szerbiába meg-
szerveznünk. Fogadóisko-

lánk a szabadkai Ivan Sarić 
Műszaki Középiskola volt, 
ahová az Eötvös Loránd 
Szakközépiskola informatika 
szakmacsoportos diákokat 
delegált. A program kétszer 
négy napot ölelt fel, mely-
ben először a pesterzsébeti 
diákok és kísérő tanáraik lá-
togattak el Szerbiába, majd a 

szerb iskola diákjai és tanárai 
jöhettek el Budapestre.

A feladat egy olyan blog 
megalkotása volt, mely fel-
öleli mindkét utazás szak-
mai és kulturális tapasz-
talatait. Egy ilyen vállalás 
kivitelezéséhez, a szakmai 
háttértudás mellett, termé-
szetesen kulturális élmé-
nyekre is szükség volt, ezért 
első két nap a Vajdaság 
legismertebb, és a magyar 

történelem számára is fon-
tos településein jártunk, 
majd vendégiskolánknak is 
gazdag kulturális programot 
szerveztünk.

A program nem burkolt 
szándéka volt az Eötvös 
Loránd Szakközépiskola 
stratégiai partnerekkel való 
kapcsolatainak kialakítása 

és a diákok szakmai fejlődé-
sének előmozdítása. Fontos 
volt iskolánk tanárainak 
iránymutatása, miszerint a 
diákok nemcsak önmagukat, 
hanem iskolájukat, városu-
kat és Magyarországot is 
képviselték az utazás során. 
Kiemelten fontos szempont-
ként kezeltük továbbá, hogy 
határainkon túl vigyük jó 
hírünket.

A 2014. évi Határtala-
nul! program elévülhetetlen 
érdeme, hogy a résztvevő di-
ákok – és reményeink szerint 
iskolánk többi diákja is – rá-
jöttek a szakmai képességek 
fontosságára és azok folya-
matos fejlesztésének igényé-
re, illetve a nyelvtudás nél-
külözhetetlen mivoltára.

Az intézmény feltett 
szándéka, hogy elsősorban 
pályázati forrásból épít ki 
és tart fenn külhoni part-
nerségi kapcsolatokat. A 
2013-ban elnyert Leonardo 
pályázatot Krakkóba 2014-
ben és 2015-ben is sikerült 
megismételni az Erasmus+ 
program keretében, illetve 
2016-ban megvalósult az 
újabb Határtalanul! prog-
ram, ezúttal Szlovákiába. 
Meg kell említeni a 2017. évi 
Erasmus+ pályázatot ugyan-
csak Krakkó célállomással, 
valamint a szintén 2017-es 
Határtalanul! pályázatot, 
amely Erdélybe kívánja utaz-
tatni az iskola arra érdemes 
diákjait.

Május 6-án délelőtt 
közös sportverse-
nyen vettek részt a 

Budapest XX. Kerületi Ady 
Endre Általános Iskolában 
az intézmény szomszédsá-
gában lévő Bóbita tagóvo-

da csemetéi és az iskola 1. 
osztályos diákjai. Az immár 

hagyományos, több mint 5 
éve működő sportjátékon a 
gyermekek érdekes, vicces 
és mindenkit megmozgató 
feladatokban mérhették ösz-
sze tudásukat vegyes csopor-
tokban.

A program 
végén az óvodá-
sok mindannyi-
an meglepetés-
ajándékkal, tele 
élményekkel, ki-
pirulva, kissé el-
fáradva térhettek 
haza.

R e m é l j ü k , 
hogy kisiskolás-
ként köszönthet-
jük majd őket 

intézményünkben 1-2 év 
múlva!         S.P.É.

A Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda Vac-
kor (Lázár utcai) 

Tagóvodája nem csak arról 
híres, hogy a kerület és talán 
a főváros egyik legrégebbi 
óvodája. Az ott dolgozók 
ugyanis kiemelt figyelmet 
tulajdonítanak a népszo-
kások, néphagyományok 
ápolására, ezen belül a régi 
népi kismesterségek megis-
merésére.

Szabó Ilona óvodapeda-
gógus irányításával évtizedek 
óta zajlik eme értékek átörö-

kítése kézműves foglalkozá-
sok keretén belül. A gyerekek 
olyan különleges technikák-

kal ismerkedhetnek meg, 
amelyek valamilyen formá-
ban kapcsolódnak a régi falu-

si élet mindennapjaihoz (pél-
dául nemezelés, gyertyaöntés, 
gyertyamártás, mézeskalács 
készítése, szövés, fonás, var-
rás, kosárfonás, gyöngyfűzés, 
bábkészítés, tojásírókázás, 
üvegfestés, porcelánfestés, 
batikolás, kékfestés).

A foglalkozásokat szer-
vező óvodapedagógus nem 
csupán a régi népi élet kis-
mesterségeit igyekszik át-
örökíteni az óvodás korú 
gyermekek életébe, hanem 
a tevékenységek közben me-
sél a gyerekeknek a régi fa-

lusi élet szokásairól is, mint 
például betlehemezés, regö-
lés, télűzés, májusfaállítás, 
pünkösdikirály-választás.

A havi rendszerességgel 
szervezett foglalkozásokra 
visszavárják a tevékenyked-
ni vágyó szülőket és a régi 
óvodásokat is. Ez nemcsak 
példaértékű közösségi prog-
ram a Vackor óvodában, ha-
nem a tehetséggondozásra is 
kitűnő lehetőség.

Buc-Horváth Gabriella 
intézményvezető és 

Szabó Ilona óvodapedagógus

A pesterzsébeti Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Eötvös Loránd Szakközépiskolájában és Szakiskolájában már 
szinte hagyománya van a külföldi partneriskolákkal folyatott 
közös munkának, hála a Határtalanul! elnevezésű program-
nak is. 

Diákok viszik Pesterzsébet jó hírét a világban Bóbitások az Adyban

„Idolok” a könyvtárban

Kézműves foglalkozások a Vackor oviban
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A Lajtha László AMI 
koncertjei között ki-
emelten fontos sze-

repet tölt be minden évben a 
Tücsök hangverseny az óvo-
dások, illetve alsó tagozatos 
általános iskolások számára. 
Idén április 21-
én délelőtt ke-
rült sor a nagy 
eseményre. Két 
lelkes fiatal 
s zo l f é z s t aná -
runk kalauzolta 
a gyerekeket a 
zene világában 
a hangszerek 
bemutatásával. 
A délután folya-
mán Gyermek-
napot tartottunk az érdeklő-
dőknek. Szabadon lehetett 
ismerkedni az iskolánkban 
tanulható hangszerekkel, 
„hangszersimogatóval” egy-
bekötve. A programok kö-
zött kézműves foglalkozás, 
arcfestés, torna, vetélkedő is 
szerepelt. A vidám napot az 
esti Gyermeknapi Koncert 

koronázta, méltó sikerrel. 
Ezen az eseményen is minden 
hangszercsalád képviseltette 
magát. Zongora, szintetizá-
tor, vonósok, fa- és rézfú-
vósok, ütősök, gitár, citera. 
Színesen összeállított műsor, 

magas színvonalú hangszeres 
darabok és zongorakíséretek 
jellemezték ezt a nagyon szép 
hangversenyt.

Ilyen előkészítés után 
szép számmal jöttek el az ér-
deklődők a felvételi vizsgára, 
amelynek nagy jelentősége 
van, hiszen ez biztosítja in-
tézményünk jövőjét.    Sz. Zs.

A Pesterzsébeti Ke-
rekerdő Óvoda 
nagy hangsúlyt fek-

tet az egészséges életmódra 
nevelésre. Gyermekeink 
a mindennapi gyümölcs-
fogyasztás és mindennapi 
mozgás mellett rendszere-
sen részt vesznek a kerü-
leti sportrendezvényeken 
is, illetve a saját szervezésű 
sportnapjainkon.

Tavaszi Sportnapunk al-
kalmával gyermekeink közös 

bemelegítés után hat kü-
lönböző pályán, változatos 
feladatokkal bizonyíthatták 

ügyességüket, 
rátermettségü-
ket. A játékos 
és ügyességi 
feladatok el-
nyerték a gyer-
mekek tetszé-
sét, szívesen 
végezték a 
gyakorlatokat. 
A Sportnap 

végén minden csoport aján-
dékot és oklevelet kapott. 

Tiglman Ágnes 

A Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvodában 
a Föld napja alkal-

mából a szülők kiemelkedő 
segítségével megszépült az 
udvar. Sziklakertet és fűszer-
kertet alakítottak ki, bokro-
kat ültettek, és megfestették 
a csoportok szimbólumaival a 
virágtartó támfalat.

Ezt követte a „Hozz ma-
gaddal egy virágot!” prog-
ram, amelyen a gyermekek 

a saját jelük-
kel ellátott 
v i r á g o k k a l 
ültették be 
a virágtartó-
kat, valamint 
zöldségesker-
tet is létrehoztak. A kert 
további gondozásában az 
óvoda mind a négy csoportja 
aktívan részt vesz.

Így a gyerekek testközel-
ből ismerkedhetnek meg a 

növényekkel, ezáltal nem-
csak ismereteik gyarapod-
nak, de a közösség érdeké-
ben vállalt munka iránti 
vágyuk is fejlődik.

Tösmaginé Kiss Bernadett

A hagyományokhoz híven a 
Csili Művelődési Központ az 
idei nyári szünetben is kü-
lönféle tematikájú napközis 
táborokba várja az általános 
iskolás gyermekeket, ráadá-
sul tavalyi árakon. 

Június 20-án indul a „Túl 
az üveghegyen” címmel Ho-
moki Anikó üvegművész ál-
tal vezetett üvegfestő tábor.

Szintén ezen a héten 
lesz a „Kisbence” kemen-

cés tábor, amelynek részt-
vevői István pékmesterrel 
sütnek kenyeret és több-
féle kelt tésztát a Csili ke-
mencéjében. Emellett lesz 
bográcsban főzés, valamint 
kézműveskedés – nemezelés, 
agyagozás, papírmerítés, csu-
hékészítés – is.

A Kereszti Csaba bűvész 
által vezetett Bűvésztábor is 
a nyári szünet első hetében 
kerül megtartásra, csakúgy, 
mint Egri Katalin Gyerek-

jóga tábora, ahol a napi két 
jógán kívül a napirend része 
az ebéd utáni relaxáció, a 
mozgás- és egyéb fejlesztő já-
tékok, valamint a kézműves 
foglalkozások, illeszkedve az 
adott nap témájához.

A június 27-ei héten a 
kicsiket Médiatáborba vár-
ják, ahol Mikó Ivett veze-
tésével lesz rajzolás egy kö-
zös mini stop motion videó 
elkészítéséhez, emellett a 
tábor résztvevői riportokat, 

interjúkat készítenek, és 
még egy igazi rádióstúdióba 
is ellátogatnak.

Ugyancsak június 27-én 
indul a Csiliben működő 
Dinamik Aerobik stúdió 
tábora, amelyre 5-12 éves 
lányok és fiúk jelentkezését 
várják.

A július 4-étől kezdődő 
Papírvarázs táborban a gye-
rekek kedvenc mesehőseiket 
készíthetik el quilling tech-
nikával, Koós Jánosné Emi 
néni vezetésével.

Szintén július első he-
tében tartja Holczapfel 
Zsuzsanna rajz- és vizuális 
nevelő művésztanár első 
képzőművészeti táborát. A 
„Kreatív emberek” című tá-
borban az emberábrázolással 
ismerkedhetnek meg a 7-12 
éves gyerekek, akik művészi 
arcképeket és álarcokat ké-
szíthetnek.

Ballai Brigitta játszóház-
vezető a Hagyományőrző 
kézműves táborban a ne-
mezelés, a mozaikozás, a 
gyöngyékszer-készítés, a bő-
rözés és az agyagozás rejtel-

meibe vezeti be a gyerekeket 
július első hetében.

Szintén ezen a héten 
Képregénykészítő tábort is 
szerveznek, ahol Kőhalmi 
Adél illusztrátor segítségével 
készíthetik el a kicsik saját 
képregényeiket.

Az idei év újdonsága a 
július 11-én induló Kezdő 
lovas tábor, ahová azokat a 
6-10 éves gyerekeket várják, 
akik szeretik az állatokat, 
szeretnének megismerkedni 
a lovakkal, és elsajátítani a 
lovaglás alapjait.

A július 11-ei héten lesz 
a „Kreatív mitológia” nevet 
viselő második Képzőművé-
szeti tábor.

Július 18-a és 22-e, vala-
mint augusztus 22-e és 26-a 
között lesz a La Stella Ének-
stúdió nyári tábora, ahol 
napi két énekfoglalkozás és 
egy táncfoglalkozás várja a 
szép hangú, énekelni szere-
tő gyerekeket. Az elkészült 
produkciókat a tábor utolsó 
napján megrendezett kon-
certen be is mutatják.

y.a.

Hangverseny és gyermeknap Sportnap a Kerekerdő Óvodában

Kertész leszek…

Nyári táborok a Csiliben
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Lőrinczy Ferenc plébános úrnak köszönhetően 
20 évvel ezelőtt szerveződtünk újra. A jubile-
umhoz közeledve első lépésként a betiltás előtti 
tagokat kutattuk fel. Nyolc idős hölgyet és urat 
sikerült megtalálnunk, akik beszámolóiból sike-
rült képet alkotni a korábbi eredményes műkö-

désükről. Közülük ma már csak a 89 éves Balogh 
Lajosné (Jutka) ünnepelhetett velünk.
A jubileumi kirándulás gondos előkészítéssel és 
korai keléssel kezdődött. Reggel 6 órakor állt be 

a buszunk arra a helyre, ahol 1937-ben meg-
alakultunk. Asztalokat és székeket rakodtunk a 
busz csomagterébe. Hálaadó szentmisénk fél 
10-kor kezdődött a zalai katolikus templomban. 
Mise után átsétáltunk a Zichy kastélyba, ahol 
gróf Zichy Mihály festőművész állandó kiállítását 

néztük meg. Délben Tabon egy étteremben 
fogyasztottuk el ünnepi ebédünket. Az ebéd 
utáni kávét egyik tagunk közelben lévő hét-
végi ingatlanán fogyasztottuk el. Az előző 
nap felállított sátrak és a diófa árnyékában 
szolgálták fel az üdítőt és a finom sütemé-
nyeket, amelyet a kolpingos lányok-asszo-
nyok sütöttek. Délután a sátrakat elbontot-
tuk, az asztalokat, székeket visszaraktuk a 
buszba. Utolsó állomásunk Veszprém volt. 
Itt Lőrinczy Ferenc nyugalmazott plébános 
urat kerestük fel. Ferenc atya 5 évvel ezelőtt 
vonult nyugállományba, és sokan közülünk 

azóta csak most találkoztak vele ismét.
Mindannyiunk véleménye megegyezett abban, 
hogy egy sikeres, szép napot töltöttünk el együtt.

Takács István elnök

A Pesterzsébeti Pedagógiai In-
tézet által 2002 óta megrende-
zett „Könyvbarátok” verseny 
szervezését ettől az évtől a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Bíró Mihály utcai könyvtára 
vette át. Az április 19-ei meg-
mérettetés témája Bosnyák 
Viktória Tündérboszorkány 
című műve volt.

A versenyzőknek beugró 
feladatként egy plakátot kel-
lett tervezni, amely felhívja 
a figyelmet a versenyre. Az 
elkészült munkákat a gyerek-
könyvtárban tekinthetik meg 
az érdeklődők. 
A szervezőknek sikerült meg-
nyernie a zsűri elnökének 
magát a szerzőt, aki sokat 

mesélt a gyerekeknek arról, 
hogy kikről mintázta a könyv 
szereplőit, és hogyan fogott 
bele annak idején a történetbe. 
Azt is elárulta, hogy legújabb 
könyvének miért az Elképesztő 
címet választotta. 
A kerület iskoláiból 3 fős csa-
patok versengtek, akiknek a 
feladatok megoldása mellett 
egy jelenetet is elő kellett ad-
niuk, melyben továbbgondol-
ták a könyv történetét.
Az első helyen a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola csapata végzett. 
Második a Nagy László Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
diákjai lettek, míg a harmadik 
helyet a Hajós Alfréd Általános 
Iskola tanulói szerezték meg.

y.
Légy tiszta, hogy 
élhess! címmel 
drogprevenciós sza-
badidős rendezvény 
lesz június 10-én 14 
órától a Hársfa ját-
szótéren. Focibajnok-
ság, zsonglőr-fog-
lalkozás, pingpong 
verseny, testfestés, 
kézműves foglal-
kozás, drog-totó, 
ügyességi és logikai 
játékok várják a résztevőket, 
akik előadást is meghallgathat-
nak a drogról, valamint képes 
beszámolót nézhetnek meg a 

káros szenvedélyek hatásairól. 
Fellép Treszkai Fecó rapper. A 
játékok résztvevőit ajándékkal 
jutalmazzák a szervezők.

Június 3-án, pénteken 14 és 19 
óra között Adománynapot tart 
Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Humán Szolgáltatások In-
tézményének Család- és Gyer-
mekjóléti Központja.
Várják a feleslegessé vált, de 
még használható állapotban 
lévő ruhaneműket, cipőket, 
játékokat, törölközőket, füg-
gönyöket, szőnyegeket, lám-

pákat, könyveket, edényeket, 
ágyneműket, plédeket, műszaki 
cikkeket, valamint egyéb hasz-
nálati tárgyakat, amelyeket a 
központ munkatársai továbbít-
hatnak az arra rászorulóknak.
A felajánlásokat a központ 
adományraktárában (1205 Bu-
dapest, Koppány u. 2.) lehet 
leadni.

sz.

2016-ban  az Országos Polgárőr Szövetség az oktatást, képzést 
tűzte ki zászlajára. Ennek keretében vettek részt a Pesterzsébeti 
Polgárőrség tagjai emelt szintű képzésben, a  Pesterzsébeti Pol-
gárőrség elnöke pedig május elején a legmagasabb szintű vezető 
képzésen, a Polgárőr Akadémián.

Az akadémia létrehozásának elsődleges célja a felső szintű vezető-
képzés professzionális, intézményi feltételeinek megteremtése és 
biztosítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, illet-
ve a Közbiztonsági Tanszék közreműködésével.
A május 2-a és 6-a között Pilisszentkereszten megrendezett VIII. 
Polgárőr Akadémián jogi, gazdasági és rendészeti ismeretek mel-
lett másodjára kaptak hasznos információkat az Ifjú Polgárőrök 
toborzásáról és képzéséről az önkéntes bűnmegelőzők, hogy szé-
lesítsék az egyesületek vezetéséhez szükséges ismereteiket.

y.

A Magyar Kézműves Fagylalt napja alkal-
mából a Bíró ovi hat csoportjának ovisait 
és kísérőiket látta vendégül fejenként 2 
gombóc fagyival Róth Péter fagylalttechno-
lógus az intézményhez közeli fagylaltozójá-
ban. A torokfájós gyerekek sem maradtak 
ki az ajándékból, őket tejszínhabgombócok 
várták. Az ovisok nem érkeztek üres kézzel, 
fagyis rajzokkal és egy oklevéllel kedves-
kedtek a vendéglátónak. A fagyizás után 
minden gyerek jókedvűen, maszatos arccal 
sétált vissza az óvodába.                     y.

A Kolping Egyesület 20 éve

Könyvbarátok versengtek

Drog helyett játék

Adománynap

Polgárőr Akadémia

Ajándék fagyi ovisoknak

FOTÓ: SEBESTYÉN JENŐ
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Idén a zuglói Óperenciás 
Óvoda rendezte a 12. 
Német Gyermektánc 

és Gyermekjáték Fesztivált, 
amelyen 14  német nemzeti-
ségi óvoda gyermekei – köz-
tük a Pesterzsébeti Baross 
Német Nemzetiségi Óvoda is 
– képviseltette magát. A fesz-
tiválnak a zuglói Civil Ház 
adott otthont, ahol barát-
ságos környezetben mutat-
hatták meg kicsik és nagyok 
azokat a német gyermekjá-
tékokat, táncokat, melyekre 
méltán büszkék az óvodák.

Ez az alkalom a fogadó-
intézmény és Zugló számára 
is különleges esemény volt, 
mivel ekkor ünnepelte az 
óvoda 60 éves fennállását, 
és megemlékeztünk a ke-
rületben immáron 25 éve 
működő német nemzetisé-
gi nevelésről. Az eseményt 
Bárkányi Judit, a Fővárosi 

Német Önkormányzat el-
nöke nyitotta meg. Szakmai 
munkánkat dicséri, hogy 
ezen a jeles eseményen min-
den évben részt vehetünk.

A gyerekek a fellé-
pés után változatos te-
vékenységek közül vá-
laszthattak: készíthettek 
virágot, melyet szalagokkal 

díszítettek, vagy kékfestő-
be öltöztetett hajas babát 
barkácsolhattak. A kéz-
műveskedés mellett óvó 
nénik által készített ötletes 

játékokat is kipróbálhattak. 
A tartalmas nap után sok 
élménnyel gazdagodva tér-
tünk vissza az óvodánkba. 

Kasza Viktória, Pap Eszter

Április 22-én, hagyo-
mányunk ápolása-
ként immár sokadik 

alkalommal rendeztük meg 
a Föld napi játékos csalá-
di délutánunkat, amelynek 
mottója: „Földünk nem játék 
– ajándék, légy kreatív és kör-
nyezettudatos!” volt. Idén az 
újrahasznosítás jegyében zaj-
lottak a programjaink, ame-
lyeken nagy létszámban vet-
tek részt óvodánk gyermekei 
és szüleik, régi óvodásaink, 
valamint nagy örömünkre a 
leendő kiscsoportos gyerme-
kek és szüleik is.

A megnyitót követően 
színes és interaktív játékok – 
időkapszula elásása, szelektív 
szemétválogatás, vetélkedők, 
akadálypályák – és kézműves 
asztalok várták a látogató-

kat. Ezeknél az asztaloknál 
a kreatív óvó nénik vezeté-
sével hulladék újrafelhasz-
nálásával készíthettek a gye-
rekek ügyességi játékot PET 
palackból, Anyák napjára 
virágos képet palacknyom-
dázással, célbadobós játék-
hoz labdát zokniból, tojástar-
tóból virágot, papírtányérból 
pedig ugró békát, akár csak 
az óvodánk jelképe.

Az óvoda adottságainak 
köszönhetően a medencénk-
ben horgásztak a gyerekek, 
majd akadálypályán próbál-
hatták ki magukat. A dél-

utánt csemegézés és közös 
éneklés zárta, élményekkel, 
saját kezűleg készített játé-
kokkal és ajándékokkal tá-
voztak a résztvevők.

Irénke néni és Lia néni

Intézményünk minden évben 
április végén rendezi zene-
kari hangversenyét. Nagyon 
fontos esemény ez az iskola 
életében, hiszen itt már azon 
növendékeink tudását cso-
dálhatjuk meg, akik alkal-
masak a zenekari munkára. 
Idén április 22-én zajlott le 
a nagyszerű koncert a Csili 
színháztermében. 

A műsort a Tücsökzene-
kar szereplése nyitotta meg. 
Nagyon aranyosak és ügye-
sek voltak a legkisebb vo-
nósok, remekül összeállított 
darabjaikkal. Munkájukat 

évek óta Pável Edit hegedű-
tanár irányítja a vonós kollé-
gák segítségével.

Ezt követően a nagy 
vonószenekar mutatta be 
műsorát Balásházi Bálint 
igazgató vezényletével. 
Nagyszerű kezdeményezés, 
hogy a közös munkába be-
vonták a két kerületi zene 
tagozatos kórust is, így hall-
hattuk a Lázár Vilmos és a 
József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Isko-
la egyesített gyermekkóru-
sait. Üde tavaszi hangulatú 
kórusszámokat választottak, 
kiváló előadásban, vezényel-

tek Heimné Drenyovszky 
Barbara, Czerócki Judit és 
Balásházi Bálint.

Ezt követően somogyi 
népdalokat énekeltek az Er-
zsébeti legények citera kísé-
rettel, tanáruk Juhász Kitti.

Az est egyik fénypontja 
a kimagasló eredményeket 
elérő tanulók jutalmazá-
sa volt oklevéllel és kisebb 
ajándékkal.

A Gaál Zsolt által veze-
tett fuvolazenekar nagyon 
szép műsort állított össze, 
és színvonalasan szólaltatta 
meg a műveket.

Végül szokás szerint a 
Fúvószenekar produkci-
ója zárta az estet Kolossa 
András, valamint volt nö-
vendékünk, Nagy Zsolt 
vezényletével, aki nagyon 
rátermetten veszi át a sta-
fétabotot egykori tanárától. 
Közismert filmzenéket és 
műsorszámokat hallhattunk 
színvonalas előadásban, 
majd, mint mindig, számos 
ráadásszámmal teremtettek 
fergeteges hangulatot.

Sz. Zs.

Német gyerektánc fesztivál Föld napja 
a Zöld Oviban

Zeneiskolai hangverseny

A 
József Attila Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulói és tanárai szeretettel 
várnak minden érdeklődőt 

ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÜKRE, 
GÁLAMŰSORUKRA,

melyet 
2016. június 3-án, pénteken 

16.30 órakor tartanak 
a CSILI Bubik István Színháztermében 

(XX. ker. Nagy Győry István u.4-6.) 

A műsorban iskolánk jelenlegi 
és volt növendékei működnek közre.

A belépés ingyenes. 
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A Gergely-naptár szerint az év 
hatodik hónapja a 30 napos 
június, amely nevét Júnóról, 

a római istennőről kapta, aki Jupiter, 
római főisten felesége volt. A népi 
kalendárium nevezi Szent Iván, vagy 
nyárelő havának is. Június 8-a, azaz 
Medárd napja az egyik legismertebb 
időjósló nap, amely hagyomány év-
százados megfigyeléseken alapul. A 
népi mondás szerint ha ezen a na-
pon esik, negyven napig esik egy-
folytában. Ennek a jelenségnek a 
tudományos magyarázata az, hogy 
kontinensünk belsejében nyár elején 
felmelegszik a levegő, és az óceán 
felől érkező hűvösebb légtömegek 
időnként heves viharokat, esőzése-
ket válthatnak ki.  Ha viszont Me-
dárd napján nincs eső, akkor száraz, 
aszályos idő várható. Idén a nyári 
napforduló június 20-ára esik, ami-

kor is a leghosszabb a nappal 
és legrövidebb az éjszaka. A 
nyári féltekén elkezdődik a 
csillagászati nyár, ugyanis 
ekkor a Föld forgástengelye a 
legkisebb szögben hajlik el a 
Nap sugaraitól.

Az ehhez a naphoz leg-
közelebb eső hétvégén kerül 
hazánkban megrendezésre az 
egyre népszerűbb Múzeumok 
Éjszakája elnevezésű program, amely 
idén június 25-én lesz.

Június 22-én született Weöres 
Sándor költő, író, műfordító Szom-
bathelyen, a Nyugat című folyóirat 
egyik nagy sikerű szerzője.

Június 24-ét, Szent Iván napját a 
termékenység és a bőség ünnepeként 
tartjuk számon. E nap éjszakájának 
elengedhetetlen kelléke az örömtűz, 
mert úgy vélték, hogy a tüzek meg-

védenek a betegségek, leginkább a 
pestis ellen, és megvédik a termést 
a jégveréstől. Szent Iván-éj egyik 
központi témája a pártalálás, hiszen 
az éjszakai virrasztás, tűzugrás alatt 
gyakran szövődtek szerelmek.

Június 29-én, Péter-Pál napján 
kezdődik meg az aratás, ugyanis a 
népi hiedelmek szerint ezen a napon 
„szakad meg a búza töve”.          

KY

Júniusi jeles napok

Mindennapi háztartási, 
irodai eszközeink között 
akadnak olyan tárgyak, 

melyek a szükségesnél gyakoribb 
tisztítást igényelnek, hiszen jóval 
több kórokozó tapad meg rajtuk, 
mint gondolnánk. Az egyik ilyen 
mindennapos használati tárgy a te-
levízió távirányítója. Egy tanulmány 
szerint a megvizsgált távirányítók 
felén megtalálható volt a nátháért 
felelős vírus, hiszen tévézünk, válto-
gatjuk a csatornát, tüsszentünk, ki-
fújjuk az orrunkat, kezünkben ismét 
a távirányító...

A fürdőszoba és a mosdó, valamint 
az előszoba villanykapcsolója is valódi 
bacilustelep, ezért töröljük át ezeket 
is rendszeresen fertőtlenítő kendővel.

Tele van baktériummal mobilte-
lefonunk is, amit ráadásul sokszor 
tartunk az arcunkhoz, szánkhoz kö-
zel. Vannak kifejezetten elektroni-
kai eszközök tisztítására használatos 
kendők, használjuk 2-3 naponta a 
telefonunk megtisztítására.

Ugyanígy kaphatók speciális tisz-
títószerek az irodai íróasztal, a kla-
viatúra és az egér fertőtlenítésére. 
Hetente egyszer szánjunk időt ezek 
letakarítására, hiszen több baktéri-
umot is tartalmazhatnak, mint akár 
egy WC-ülőke.

Ha minden egyes használat után 
beáztatjuk a körömvágó ollót, csi-
peszt, fém körömreszelőt a pati-
kákban kapható 70%-os alkoholba, 
garantáltan megakadályozzuk egyes 
gombás fertőzések terjedését.

A hölgyek havonta egyszer baba-
samponnal és langyos vízzel mossák 
át a sminkecseteket, a bacilusokkal 
teli ecsetek olykor akár pattanásokat 
is okozhatnak.

Sz.K.

Baktériumtelepek

Manapság több embert 
érint a rövidlátás 
problémája, mint a 

korábbi időkben. Ez nem fel-
tétlenül eredeztethető az egész 
napos képernyőbámulásból, a 
probléma forrása az életmó-
dunkban is kereshető. Ha hir-
telen lép fel látászavar, érdemes 
megnézetnünk a vércukorszin-
tünket, hiszen az elmosódást okozó makuláris ödémák 
leggyakoribb oka a cukorbetegség.

Fontos az is, hogy odafigyeljünk a kellő mennyiségű al-
vásra. Ha valaki hosszú időn keresztül nem alszik eleget, 
nehezebben fog tudni koncentrálni a feladataira, ingerlé-
keny lesz. A szem regenerálódására napi 7-8 óra alvásra 
van szükség.

Ha azt tapasztaljuk, hogy szürkületben kevésbé látunk 
jól, együnk több áfonyát, vagy a natúr gyümölcsöt, vagy 

kapszula formájában. A fekete áfo-
nya fogyasztása ugyanis javítja az 
éjszakai látást, és csökkenti az öre-
gedés okozta oxidatív stressz kedve-
zőtlen hatásait.

Aki tartósan monitor előtt dol-
gozik, legalább óránként iktasson 
be egy tízperces szünetet, amikor 
is pihenteti a tekintetét, lehetőleg 
minél távolabbi pontra fókuszálva.

Meglepő, de egy kutatás eredménye azt igazolta, hogy 
a jó minőségű bor mértékletes fogyasztása 49 százalékkal 
csökkenti a látáskárosodás kialakulásának az esélyét.

Talán furcsán hangzik az is, hogy a rövidlátás kialaku-
lásának egyik legfőbb kiváltója a friss levegő hiánya. Oka, 
hogy a szabadban a napfény hatására a pupillák összehú-
zódnak, így látásunk nem mosódik el. Természetesen a 
megfelelő UV szűrővel ellátott napszemüveg használata a 
déli, erős napsütésben ajánlott.        Sz.K.

Eljött végre a jó idő, sokan 
indulnak kirándulni, túrákra 
a természetbe, erdőbe. Az alj-

növényzetben megbúvó kullancsok 
ellen a legjobb védelem a hosszú-
nadrág, a zárt cipő és a magas szárú 
zokni. De néha ez is kevés.

Vannak, akik nem szeretik a 
vegyszereket, kemikáliákat is tartal-
mazó, boltban kapható kullancs- és 
szúnyogriasztó szereket, hiszen ezek 
könnyen irritációt okozhatnak az arra 
érzékenyeknek. Természetes alap-
anyagokból a következőképp készít-
hetünk kullancsriasztó spray-t: egy 
egész citromot, narancsot szeleteljünk 

fel, és öntsünk rá forró vizet.  Hagyjuk 
állni és lehűlni az oldatot, aztán pedig 
öntsük egy spray-flakonba. Ezzel be-
fújhatjuk a ruhánkat és a bőrünket is.

A vérszívók elleni védekezésben 
szintén hatékony megoldás az ecet. 
Az oldat elkészítéséhez keverjünk ösz-
sze 2 csésze vizet, 1 csésze fehér- vagy 
almaecetet egy flakonban. Ha zavaró 

az ecet erőteljes szaga, illatanyagként 
adjunk hozzá néhány cseppet ked-
venc illóolajunkból (levendula, jáz-
min), majd permetezzük be vele a bő-
rünket. Adhatunk a keverékhez pár 
csepp citromot, vagy citrom-illóolajat 
is. A levendulás spray még a szúnyo-
gokat is távol tartja, és a borsmenta 
szintén megbízható védelmet nyújt a 
kullancsok ellen. Borsmenta-illóolaj-
ból tegyünk 10 cseppet 30 ml valami-
lyen alap olajba (olívaolaj, jojobaolaj, 
mandulaolaj), de az is megfelelő, ha 
készítünk egy erős borsmentateát. A 
teát hagyjuk egy órán át ázni, majd 
töltsük szórófejes flakonba.

Itt a kullancsszezon

Szemünk világa

A kullacsszezonban ne feledkez-
zünk meg házi kedvenceinkről sem. 
A fenti, természetes anyagokból elő-
állított védőkeveréket a kutyák sző-
rére is alkalmazhatjuk.          

 KY
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A szent Iván havának is ne-
vezett június a csillagászati 
nyár első hónapja. Ebben 

a hónapban remélhetőleg már nem 
kell tartani a talaj menti fagyoktól, 
így kiültethetjük a dáliagu-
mókat. Mivel naponta kb. 6 
órát kell, hogy érje a nap, vi-
lágos helyet válasszunk neki. 
Ez a növény termékeny, jó 
vízvezetésű talajt igényel. Ha 
a talaj homokos vagy agya-
gos, néhány héttel az ülte-
tés előtt szerves trágyával, 
komposzttal készítsük elő. A 
virághagymákat 10-15 cm-es 
lyukakba helyezzük el, nagy-
jából 5 cm-nyi földdel fedjünk be. 
Felül legyenek a hajtások, alulra a 
gyökérrész kerüljön. Az első hajtások 
megjelenése után takarjuk be még 
egy kis földdel a hagymákat.

Június a rózsa hónapja, a „virá-
gok királynője” ilyenkor pompázik.  
Itt az ideje a rózsák oltásának, ha 
eddig még nem tettük meg. Annak 
érdekében, hogy sokáig gyönyörköd-
hessünk a látványukban, az elnyílt 
virágokat óvatosan távolítsuk el. 

Gondoskodjunk a tápanyag-után-
pótlásról, a szerves trágya alkalmazá-
sával erősebb lesz a tő, és sokkal több 
virágot hoz. A rododendron magszá-
rait törjük ki, ezzel segítjük elő a kö-
vetkező évi virágok kialakulását.

Bár az idei május meglehetősen 
esős volt, a júniusi nagy melegben bő-

ségesen locsoljuk növényeinket, forró 
napokon akár reggel és este is. A talaj 
kiszáradását mulcsozással (takarással) 
előzhetjük meg. Erre a fenyőkéreg 
vagy fűnyesedék is alkalmas. Ugyan-
akkor semmiképp se használjunk ga-
zos szénát talajtakarónak.

Mivel a sövény ebben az időszak-
ban van növekedési fázisban, ez a 
hónap a legalkalmasabb az első sö-
vénymetszésre.

KN

Tavaly, épp szilveszter napján 
került a hazai mozikba az 
ötszörös Oscar-díjra jelölt 

David O. Russell rendező alkotá-
sa, a Joy, az Oscar-díjas Jennifer 
Lawrence (Éhezők viadala, Napos 
oldal, Amerikai botrány) főszerep-
lésével.

Az önmegvalósításra és küzdésre 
ösztönző alkotás középpontjában a 
kétgyermekes elvált családanya, Joy 
Montago áll, akinek gyakorlatilag az 
egész családjáért helyt kell állnia. A 
pincéjében lakik az elvált férje, majd 
visszaköltözik Joy-hoz meglehető-
sen infantilis apja (Robert de Niro), 
és neki kell eltartania a mentális 
problémákkal küzdő, szappanopera-
függő édesanyját. Nagymamája és 
később az exférje talán az egyetlen 
támasza. Egyszerű hétköznapi házi-
asszony, akinek egyszer csak elege 
lesz abból, hogy mindenkiért fele-
lősséget vállaljon, ő legyen a család 
motorja, bejárónője, lelki szemetes-
ládája, szükség esetén ezermestere. 
Ezért elhatározza, hogy megvalósít-
ja gyermekkori álmát, azaz feltalál 
valamit, ami majd kirántja ebből a 

kilátástalannak tűnő és elfuserált 
életből. Találmánya nem más, mint 
egy praktikus és tökéletes nyeles fel-
mosó.

A film végigköveti, ahogy hős-
nőnk egyszerű háziasszonyból ko-
moly küzdelmek és buktatók árán 
sikeres üzletasszonnyá válik, meg-
ismeri az üzleti élet keménységét, 
ahol akár még saját családja is ellene 
fordul a hirtelen jött meggazdagodás 
reményében.

(David O. Russell: Joy, 
Forgalmazó: InterCom 2015.)

K. N.

Júniusi kert Amerikai álom
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Az alsós osztályok 4 héten 
keresztül utazgattak képze-
letben a számukra kisorsolt 

kontinensen. A Föld napjára vissza-
érkeztek az iskolába, és a színpadra 
állva elmesélték egymásnak élménye-
iket, tapasztalataikat. Így mindany-
nyian megismerkedhettünk Európa, 
Ázsia, Afrika, Észak-, Közép-, és Dél-
Amerika, Ausztrália és az Antarktisz 

élővilágával, természeti adottságai-
val, történelmével, az ott élő népek-
kel, kultúrájukkal, szokásaikkal.

Az „utazás” során a gyerekek raj-
zokat, festményeket, hangszereket, 
ékszereket, fejdíszeket, térképeket, 
zászlókat, tablókat készítettek, ame-
lyekből az iskola folyosóin kiállítást 
rendeztünk be.

Kovácsné Juhos Orsolya

Április 13-án rendeztük meg a 
„Felnőtt Ügyeskezek” alkotódél-
utánt a Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvoda Bóbita Tagóvodájában.

 Ez a Pesterzsébet óvodapedagógu-
sainak szervezett ingyenes tevékeny-
ség már több mint 15 éve gazdagítja 
programjainkat. Évente két alkalom-
mal invitáljuk a kerület pedagógusait 
egy közös kreatív-
kodásra, melyen igyek-
szünk új techni-
kákkal, új alapanya-
gokkal megismertetni 
vendégeinket. Törek-
szünk arra, hogy az el-
készült produktumok 
óvodás gyermekekkel 
is megvalósíthatók 
legyenek, illetve az 
évszakhoz, vagy épp 
az aktuális ünnephez 
kapcsolódjanak.

A kellemes időtöltésen és a ga-
rantált jókedven túl remek alkalom 
adódik a szakmai tapasztalatok meg-
osztására, közös ötletelésre is.

Nagy örömünkre idén a vissza-
térő résztvevők mellett pályakezdő, 
fiatal óvodapedagógusok is képvisel-
ték intézményüket.

A közös alkotás zárásaként süte-
ménnyel és gyümölcsteával kedves-
kedtünk vendégeinknek.

Ezúton is köszönjük a megjelent 
óvodapedagógusoknak a részvételt, 

várunk mindenkit nagy-nagy szere-
tettel a következő alkalommal is!

Fényes Dalma  
óvodapedagógus

MOZAIK

– Van egy iratom, amelyre azt 
írták rá előadóművész, táncművész. 
Ez a szó meghatározta az egész pályá-
mat, azt, ami a hitvallásom: a színház 
és emberszeretet, azt, amit a mozdu-
lataimmal közöltem, és amit tanítok 
a Spicc & Flexben – mesél a kezde-
tekről Fásy Ildikó.

Táncegyüttesét 22 évesen ala-
pította. Világéletében a tanítás és a 
tánc érdekelte, és miután megszerez-
te pedagógusi, majd táncpedagógusi 
diplomáját, színházi elfoglaltsága-
it folytatva, úgy gondolta, átadja 
mindazt a tudást, amit mestereitől, 
tanáraitól kapott.

– Olykor nehézségekkel kellett 
megküzdenem azért, hogy ne csak pa-
píron lehessek táncművész, hanem az 
egész lelkem is azzá váljon. Még most 
is ez hajt előre, mert ez egy olyan szó, 
amiért egy életen át kell bizonyítani, 
hogy érdemesek vagyunk rá, mert 
még mindig tudunk adni magunkból 
a közönségnek, a gyerekeknek.

A táncegyüttesben számos 
színpadi táncstílus oktatása mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek az 
előadóművészetre, amelynek segít-
ségével mozdulataikkal érzéseket, 
karaktereket közölhetnek a növen-
dékek. Ildikó fontosnak tartja azt, 

hogy minden táncosuk megtalálja 
a legideálisabb stílust, amelyben a 
testük és a lelkük egyaránt kitelje-
sedhet.

Eredményeik vitathatatlanok: 14 
nívódíj, a Győri Balett Vándorkupá-
ja, a „Tánc világáért, a Világ táncá-
ért” elismerés, megszámlálhatatlan 

versenyhelyezés, növendékeiket pe-
dig rendre felveszik a Magyar Tánc-
művészeti Főiskolára.

– A siker titka maga a tánc szere-
tete, egymás elfogadása, segítése, és 
nemcsak a balett-teremben, hanem 
azon kívül is. No és a folyamatos 

motiváció, a kihívások, amelyek elé 
a növendékeket állítjuk. Büszke va-
gyok minden kicsi és nagy „csibére”, 
mindig úgy érzem, egy kis darabot 
adtam nekik magamból – vallja.

Ildikó hitvallása szerint minden-
kinek a szemét rá kell nyitni a jóra 
és a rosszra egyaránt. Ezt fogalmazza 
meg koreográfiáiban. Úgy véli: egy 
koreográfia megalkotása teljes em-
bert kíván.

– Összességében kell látni egy 
művet. Amikor koreografálok, 
szinte látom, milyen térformában, 
hogyan mozognak majd a tánco-
sok, milyen lesz a díszlet, a kellé-
kek. A koreográfiák témái pillanat-
nyi állapottól, aktuális kérdésektől 
vagy egy vidám pillanattól, esetleg 
egy érdekes zenétől függnek, de a 
lényeg az érthetőség, az, hogy még 
az előadás után is beszéljen róla a 
néző – magyarázza.

A növendékek magukat Spicc 
& Flexesnek tartják. Egy szerető, 
nagy család tagjainak. A sok él-
ményt, amely éri őket, nem felejtik, 
hiszen mindig lesz olyan pillanat, 
amikor eszükbe jut egy koreográ-
fia, szituáció, az, hogy milyen volt 
a dobogó legtetején állni, és örülni 
annak, hogy mindezt megoszthat-
ták egymással.

Ditzendy

Az én dolgom „csupán” annyi, hogy megtanítsam mindazt, amit tudok, és any-
nyit, amennyit képesek ebből befogadni, elsajátítani a növendékeink – vallja 
Fásy Ildikó, a Spicc & Flex Táncegyüttes vezetője, Pesterzsébet díszpolgára. 
A számos díjjal, elismeréssel bíró együttes jelenleg 10 koreográfiával készül 
a június 3-4-5-i EurOpen nemzetközi versenyre. 

Táncos család

Föld napja az Adyban Ügyes kezű óvó nénik
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Május 1-jén a Csepel Hollan-
di úti vízitelepén tartották a 
sárkányhajózók évadnyitó 

versenyét. A pesterzsébeti Römi Sár-
kányhajó Klub, a Csepel Kajak-Kenu 
Szakosztálya és a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által rendezett hosszú távú, 
4 kilométeres versenyen a hajók – 
rendhagyó módon – nem üldözéses 
formában, azaz tíz másodperces kés-
leltetett indulással, hanem egyszerre 
keltek versenyre a Kis-Dunán.

A tizenkét indulót két csoport-
ra osztották, és mindkét előfutam 
első három helyezettje jutott az „A” 
döntőbe. A Römi SK két csapatot 

indított, az első győzött, míg a má-
sik harmadik helyezést ért el, a Kis-
Duna szűkössége és kanyargóssága 
miatt helyenként éles küzdelemmel, 
izgalmas versenyben – tudtuk meg 
Reményi Péter csapatvezetőtől.

A Römi sárkányhajózói már ké-
szülnek a következő megmérette-
tésre, hiszen május 28-án lesz az öt 
fordulóból álló magyar bajnoki soro-
zat első menete Szolnokon. A má-
sik nagy kihívást a szeptemberben 
Moszkvában rendezendő sárkány-
hajó világbajnokság jelenti majd a 
pesterzsébeti csapatnak.

Sz.

A Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség szervezésében Vácott zaj-
lott a Budapest és Vidékbajnokság 
április 29-e és május 1-je között, az 
I-II. osztály, a junior 1-2 és felnőtt 
kategóriában. Zémann Erika tanít-
ványai remek formában, kiváló ered-
ményeket produkáltak.

A serdülő II. osztályban 36 indu-
ló közül Halasi Zsófia összetettben 
1., szabad gyakorlatban 1., labda 
gyakorlatban 1., Fazekas Natália 
összetettben 3., labda gyakorlatban 
3. lett.

III. osztály Junior kategóriában 
238 indulóból Halasi Klementina 
összetettben 1., karika gyakorlatban 
1., labda gyakorlatban 1., Lévay Lili 
összetettben 4., labda gyakorlatban 
5., karika gyakorlatban 2. helyezést 
ért el. Csapatversenyben 1. és 4. he-
lyet szereztek.

Junior 1-ben Ferenczi Bogi ösz-
szetettben 1., labda gyakorlatban 3., 
buzogány gyakorlatban 1. lett.

Gyermek mezőnyben 159 indu-
ló között Szunyogh Emma 3., Fésű 
Boglárka 7. helyet szerzett.

Serdülő korosztályban 55 indu-
lóból Székely Írisz összetettben 3., 
szabad gyakorlatban 4., karika gya-
korlatban 8. helyezett, Bakos Luca 
összetettben 7., szabad gyakorlat-
ban 3. helyezett lett. A csapat a 2. 
helyen zárt.

Szabadidő kategória 2009 Gyer-
mek 2 korosztály Teszlák Szófia 
Arany minősítést kapott, 2. helye-
zést ért el, és övé lett a Koreográfia 
díj is.

2008 Gyermek 1 korosztály Só-
lya Laura Arany minősítés, Garbacz 
Dorina Arany minősítés. 2007 
Gyermek 1 korosztály Králik Bor-
bála Arany minősítés 1. hely, Buda-
pest Bajnok, Mencző Noémi Arany 
minősítés 2. hely, Németh Viktória 
Arany minősítés 3. hely, Koreográ-
fia díj.

2006 Serdülő korosz-
tály: Bakos Kata Arany 
minősítés 1. hely, Budapest 
Bajnok, Deme Luca Arany 
minősítés, Ujvári Nóri 
Arany minősítés, Balog Lili 
Arany minősítés.

2005 Serdülő korosz-
tály Wágner Kitti Arany 
minősítés 3. hely, Koreog-
ráfia díj, Kratochwill Réka 
Arany minősítés.

2004 Junior 2 korosz-
tály Szókán Míra Arany 
minősítés 1. hely, Budapest 
Bajnok, Koreográfiai díj, 
Takács-Hamvas Dorina, 
Arany minősítés 1. hely, 
Budapest Bajnok.

2003 Junior 2 korosztály 
Günther Bernadett Arany 
minősítés.

2002 Junior 1 korosztály Huszár 
Panka Arany minősítés 2. hely.

2001 Junior 1 korosztály Hauk Lil-
la Arany minősítés 1. hely, Budapest 
Bajnok, Szókán Zsófi Ezüst minősítés.

2000 Felnőtt korosztály Adu 
Izabbel Arany minősítés 1. hely, Bu-
dapest Bajnok, Kaszás Réka Arany 
minősítés 3. hely, Előadói díj, Szán-
tó Gréta Ezüst minősítés 4. hely.

D. A.

Idén április 4-10. között rendezték 
meg Olaszországban, Asiago város-
ában a Divízió I/B-s világbajnokságot, 
ahol a magyar felnőtt női jégkorong-
válogatott az első helyen végzett. A 
győzelemmel fennállása óta a legna-
gyobb sikerét érte el, és feljutott a 
Divízió I/A csoportba, a világ 9-14. 
legjobb csapata közé, ahol jövőre 
Japán, Franciaország, Ausztria, Dá-
nia és Norvégia vár a mieinkre.

Ennek a csapatnak a tagja a 
„Budapest” Baptista Külkereske-
delmi Szakközépiskola, Gimnázi-
um és Sportiskola három tanulója, 
Grkovic Jelena, Németh Anikó és 
Németh Berna-
dett, akik nem 
kis szerepet vál-
laltak ebben a 
g yő z e l e m b e n . 
Mutatja ezt az 
is, hogy Németh 
Anikót válasz-
tották a világ-
bajnokság leg-
jobb kapusának, 
Németh Berna-
dettet pedig a 
legjobb hátvéd-
jének. Anikó és 
Bernadett már 

megkapta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott 
Magyarország Jó Tanulója – Jó 
Sportolója címet is. Mindketten 
Pesterzsébeten élnek és tanulnak, 
iskolánk végzős diákjai, akik az első 
évfolyamtól kezdve kitűnő tanulók, 
és teljesítményükkel, szorgalmuk-
kal, közvetlenségükkel és szerénysé-
gükkel kivívták nemcsak a tanáraik, 
hanem diáktársaik elismerését is, 
és igazi példaképpé váltak. Gratu-
lálunk nekik és az egész csapatnak, 
kívánjuk, hogy még sok nagy siker-
ben legyen részük, mind a sportban, 
mind a tanulásban és az életben. 

Tóth Antal

SPORT

Újabb csúcson a magyar női jégkorong

Ismét számos érmet hoztak haza és 
előkelő helyezéseket értek el az 
ESMTK Ritmikus Gimnasztika szak-
osztály versenyzői.

Ritmikus gimnasztika sikerek

Sárkányhajó évadnyitó
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2016 a Riói Olimpia éve. Felnőtt 
szabadfogású válogatott birkózónk, 
Nagy Mihály számára a fő feladat 
idén a kvóta megszerzése volt. Az első 
kvalifikációs versenyen még nem őt 
indította a Magyar Birkózó Szövetség, 
ám a mongóliai és törökországi torná-
kon már lehetőséget kapott a kvóta-
szerzésre. 2016. április 20-22. között 
Ulánbátor adott otthont az első Világ 
Kvalifikációs versenynek. A 74 kg-
osok 25 fős mezőnyében Misi a felső 
ágra húzott, ennek ellenére nem volt 
könnyű sorsolása. Első ellenfele egy 
grúz birkózó volt, akit nagy csatában 
11:10 arányban sikerült legyőznie. 
A negyeddöntőben egy többszörös 
Európa-bajnoki érmes örmény volt 
Misi ellenfele, akit 10:6 arányban, 
pontozással sikerült felülmúlnia. Kö-
vetkezett az elődöntő, ahol már az 
olimpiai kvóta volt a tét. Sajnos Mi-
sin látszott a fáradtság, bolgár ellenfe-
le 7:0-ás előnyre tett szert a mérkőzés 
elején, amit csak lefaragni tudott, és 
7:6-ra kikapott tőle. A későbbiekben 
a bronzmérkőzést is elvesztette, így 
Mongóliában elszállt a kvótaszerzés 
esélye. Két héttel később Isztambul-
ban rendezték a második Világ Kva-
lifikációs Tornát, ahol versenyzőnk 
a legnagyobb számot húzta. Sajnos a 
selejtezőben kikapott ellenfelétől, így 
biztossá vált, hogy ezen a versenyen 

sem szerez kvótát. Misinek az elmúlt 
4 hónapban hatszor kellett lefogy-
nia. A nagy fogyás mind mentálisan, 
mind fizikailag nagyon igénybe vette 
szervezetét, ennek ellenére megmu-
tatta, hogy az egyik legstabilabb bir-
kózója a felnőtt szabadfogású válo-
gatottnak, és minden esélye megvan 
arra, hogy a 2020-as Tokiói Olimpi-
án jól szerepeljen. 

Szakosztályunk másik válogatott 
versenyzője, Deák Bárdos Mihály is 
részt vett Isztambulban a kvalifikáci-
ón, ahol 2 győztes mérkőzést követő-
en az elődöntőben vereséget szenve-
dett, így nem sikerült kivívnia élete 
ötödik olimpiai részvételét.

Április 30-án a Karcagi Városi 
Sportcsarnok adott otthont a Diák 

I-es korcsoport országos kötöttfogású 
bajnokságának. A versenyre 12 bir-
kózónk rangsorolta magát, akik kö-
zül egyedül Kekenj Norbertnek (69 

kg) sikerült bajnoki címet szereznie. 
A dobogó harmadik fokára állhatott 
Takács Zsolt 
(35 kg), Nagy 
Márton (46 kg), 
Fige László (54 
kg) és Varsányi 
László (63 kg).

Május 7-én 
gyermek, diák 
és serdülő korú 
versenyző ink 
egy nemzetkö-
zi meghívásos 
versenyen vol-
tak érdekeltek 

Horvátországban. A versenyen 15 
ország 54 egyesületének 607 birkó-
zója vett részt. Szakosztályunk te-
hetségei megmutatták, milyen remek 
szakmai munka folyik nálunk, hiszen 
indulóink mindegyike érmet szerzett, 
és fölényesen megnyertük a csapat-
versenyt is.

Aranyérmeseink: Birtalan Bende-
gúz, Budai András, Farkas Zsombor, 
Felkai Bendegúz, Jász Bálint, Kertész 
Dominik, Kiss Levente, Matyi Vivien, 
Mohl Richárd, Molnár Botond, Olasz 
Bende, Szabó Borisz, Szenttamási 
Róza, Takács Zsolt, Tösmagi Attila. 

Ezüstérmeseink: Bagosi János, 
Hörcsöki Kamilla, László Nikolett, 
Lovas Botond, Neumann Dominika, 
Ónodi Sándor.

Bronzérmeseink: Farkas Márk, 
Felkai Bendegúz, Kellner Laura, Ko-
vács Bence, Kovács Olivér, Petro 
Zhytovoz, Segyó Marcell.

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. 

A jelentkezés 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!

SPORT

Nagy Mihály

Kekenj Norbert
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Május 1-jén az érdi Arénában 
tartották a 2016. évi Utánpótlás és 
Felnőtt Országos Bajnokságot, ahol 
felnőtt korosztály-
ban kombinációs 
kűr kategóriában 
II.helyezést értek el 
az ESMTK szink-
ronúszói. A csapat-
tagok: Bartók Pet-
ra, Iványi Ágnes, 
Iván Lívia, Ker-
tész Zsanett, Nagy 
Anita, Roszmann 
Imola, Szabó Tün-
de, Székely Kinga, 

tartalék: Kővári Emese. Edzőik: 
Magyari Nóra, Tajti Alexandra, 
Olajos Zsanett.

A Seinchin Karate Sportegyesület 
Pesterzsébet immár V. alkalommal 
szervezte meg az Erzsébet Kupát 6 
ország, 22 hazai és 10 külföldi csa-
patának részvételével. Ezúttal kata 
és kumite versenyszámokban méret-
tethették meg magukat a verseny-
zők, kezdő, középhaladó és haladó 
kategóriákban.

2016. április 23-án a XIII. kerületi 
ELMŰ csarnok adott otthont a ren-
dezvénynek, ahol 5 küzdőtéren, nem-
zetközi és hazai bírókkal került lebo-
nyolításra a verseny. Sensei Harsányi 
László, a Seinchin KSE ve-
zetője köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, csapa-
tokat, sportolókat, majd 
Shihan Miskolczi Attila, 
a Magyar Karate Szakszö-
vetség alelnöke üdvözölte 
a verseny résztvevőit.

A verseny folyamato-
san, zökkenőmenetesen 
zajlott egész nap. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy 
a következő külföldi csa-
patok is megtiszteltek 
részvételükkel: Okinawa Karate 
Klub (Ukrajna), Trstena Karate 
Klub, Miyagi Karate Klub, Sokol 
Ilava Karate Klub, Kosice Union 
Karate Klub (Szlovákia), Bushi-
Tokukai Karate Kendo Sportklub, 
Bede Shoto Karate Klub (Romá-
nia), Askö Steyr Karate Klub, 
SPORTUNION Karate Klub 
(Ausztria), Bushido Karate Klub 
(Horvátország).

Az Erzsébet Kupával szeretnénk 
továbbra bővíteni a színvonalas ha-
zai karate versenyek palettáját, hogy 
a magyar klubok ezzel a versennyel is 

komolyan számolhassanak verseny-
naptáruk összeállításakor.

Ezúton is köszönet partnereink-
nek, akik munkájukkal hozzájárul-
tak a verseny sikeres megszerve-
zéséhez, valamint a szervezésben, 
lebonyolításban részt vevő segítő-
inknek áldozatos munkájukért és 
töretlen lelkesedésükért. 

Köszönjük ezúton is az egyesüle-
teknek, versenyzőknek a részvételt, 
gratulálunk az elért eredményekhez, 
és várunk vissza mindenkit a VI. Er-
zsébet Kupán, 2017 tavaszán. 

Bakosné Valkai Márta

A Seinchin KSE eredményei:
Dobra Milán III. hely kumite
Elek Tamás I. hely kata
Gulyás Zsolt  III. hely kumite
Jakab Dóra III. hely kata
Juhász Zaya III. hely kata és kumite
Pári Marcell III. hely kumite
Sárkány Norbert III. hely kumite
Száray Rebeka III. hely kata és 
kumite
Támba Emese III. hely kata
Varga Renáta III. hely kata és 
kumite
Varga Brigitta III. hely kata és 
kumite

V. Erzsébet Kupa
Április 9-én a budakalászi sportcsar-
nok adott otthont a 12. Országos 
Dinamik Aerobic Kupának, amelyen a 
Csiliben 11 éve működő HRM Dinamik 
Aerobic Stúdió is képviseltette ma-
gát. A pesterzsébeti versenyzők 15 
gyakorlatban indultak, és 12 kupával 
tértek haza. 

– Többek között csapatban, du-
óban, egyéniben, óvodás korcso-
portban és egy free és dance kate-
góriában indultak a HRM Dinamik 
Aerobic Stúdió versenyzői az or-
szágos megmérettetésen, és hoztak 
el 12 számban első, illetve második 
és harmadik helyezéseket, az azzal 

járó kupákkal együtt. A Csilibe járó 
ovisokból és a Gyermekkert óvoda 
ovisaiból álló csapatnak ez volt az 
első versenye, és sikerült az előkelő 
második helyezést elérniük – sorol-
ta büszkén az eredményeket Hor-
váthé Rabóczki Mónika, a stúdió 
vezetője.

A dinamik aerobic olyan, speciáli-
san a gyermekek számára kifejlesztett 
mozgásprogram, amely kíméli az ízü-
leteket. Emellett javítja a kondíciót, 
a térérzéket, a koordinációs készsé-
geket, de a túlsúly és az ebből adódó 
betegségek megelőzésére is nagyon jó.

A stúdió 4 éves kortól várja a gye-
rekeket, fiúkat, lányokat egyaránt, 
akik szeretnének megismerkedni 
ezzel a sportággal. A kicsik játékos 
formában, mondókákkal együtt ta-
nulják meg az alaplépéseket. A ver-
senyzés nem kötelező, de Rabóczki 
Mónika tapasztalatai szerint, amikor 
a gyerekek meglátják a szép ruhákat 
és a jó eredményért járó kupákat, 

kedvet kapnak a megmérettetéshez, 
és félénkségüket legyőzve ők is ver-
senyezni szeretnének.

Edzések korosztályonként egy hé-
ten kétszer vannak a Csili Művelődé-
si Központban, jelentkezni Rabóczki 
Mónikánál lehet a 0620/592 55 08-
as telefonszámon.           sz.

Egy verseny, tizenkét kupa

Szinkronúszó sikerek
Az ESMTK Kajak-Kenu Szakosz-

tálya április utolsó hétvégéjén részt 
vett első versenyén, ami ráadásul 
nemzetközinek mondható, hiszen 
Bécsben, egy maratonversenyen sze-
repeltek a fiatal sportolók. Háromféle 
távon mérettették meg magukat, a 
legkisebbek 1,5 kilomé-
tert, míg a kicsit nagyob-
bak 4,2, illetve 16,8 kilo-
métert eveztek végig.

Több 4., 5. és 6. hely 
született, a 2004-es kor-
osztályban pedig a bő 
négy kilométeres távon a 
legfényesebb érmet (egy 
kupával egyetemben) az 
ESMTK kajakosa, Bíró 
Barna szerezte meg. 

– Büszke vagyok minden sporto-
lónkra, hiszen remekül helytálltak 
első versenyünkön, ami bizakodásra 
ad okot egy sikeres 2016-os szezonra 
– summázta az eredményeket Mol-
nár Gábor szakosztályvezető.       

  y.

Megvan az első arany
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek 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 10-17 óráig. 
Őrsi Marika 283 10 71

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

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

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

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

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

HÁZHOZ JÁRÓ fodrász – női, férfi hajvá-
gás, festés, dauer. 290 43 82

HAJDU márkaszerviz, háztartási készü-
lékek javítása. 20 év tapasztalat, meg-
bízhatóság. Hargitai Gábor 285 12 18, 
0630/225 12 71

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. 0620/288 51 48

INGATLAN

VÖRÖSMARTY UTCA 3/B szám alatt 
33 négyzetméteres egyszobás tég-
lalakás eladó. Ár: 12.500.000 Ft. 
0630/530 04 10

VEGYES

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, 
festményeket, dísztárgyakat, órákat, ki-
tüntetéseket, bizsukat, csillárokat, hang-
szereket, ruhaneműt, könyveket, teljes 
hagyatékot. 0670/651 10 28. Hétvégén 
is hívható.

REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat- és 
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kos-
suth L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 
99 81

BALLAGÁSI akciók 2016 – Személyre 
Szóló Ajándékok Boltja. Kossuth L. u. 
31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81

EGYÉB

Vállalom idős emberekről gondosko-
dást, takarítást, főzést, bevásárlást, 
vasalást. Igény szerint heti vagy kétheti 
rendszerességgel. 0620/278 18 65

HIRDETÉS

19-20. századi magyar és régi kül-
földi festmények, műtárgyak vétele 

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

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

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

Tel.: 0630/914 11 41

Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, szegés, 

kézi perzsák, gyapjú szőttesek 
javítása, rojtozása, háztól házig 

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

TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELMI 
SZABÁLYZATÁNAK, HÁZIRENDJÉNEK 
ELKÉSZÍTÉSE. Minden, ami tűz- és 

munkavédelem, tűzoltókészülékek, 
tűzcsapok ellenőrzése. 

Kis Róbert, 0630/475 63 02, 
tuzrob5@gmail.com
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INTELLIGENS, 185/88/61, magára igé-
nyes rokkantnyugdíjas vállal ingyenesen 
9-11 óráig ügyintézést, kísérést, könnyű 
fizikai munkát, kulturális programok 
szervezését, valamint kísérést bármelyik 
estére. Korrekt, megbízható. 0630/553 
21 44

OKTATÁS

Tanulási nehézségek kezelésé vállalom 
bármilyen korosztálynak speciális és 
hatékony módszerrel. 0670/621 86 01, 
fehervari.maria@freemail.hu

A Humán Szolgáltatások Intézménye 
házi gondozói munkakörbe munka-
társat keres OKJ-s szociális gondozói 
vagy egészségügyi végzettséggel. 
Szakmai tapasztalat előny, de nem 
elvárás, pályakezdők jelentkezését is 
várják. Olyan terhelhető, empatikus, 
megbízható, precíz személyt keresnek, 
aki felhasználói szintű számítógépes 
ismeretekkel is rendelkezik.
A feladat idősek házi segítségnyújtá-
sának ellátás a Szociális tv. előírása 
szerint. Bérezés a közalkalmazotti 

törvény kategóriái alapján. Magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet, orvosi 
alkalmasság, munkába lépéskor pedig 
erkölcsi bizonyítvány bemutatása szük-
séges.
Jelentkezni lehet elektronikus úton 
Ódor Terézia szakmai vezetőnél  odor.
terezia@hszi20.hu vagy postai úton a 
HSZI 1205 Budapest, Jókai Mór u. 74-
76 címen.
Az állással kapcsolatos további felvilá-
gosítás Vojnits Gabriellától kérhető a 
284-3440-es telefonszámon.


