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Környezetszépítők délutánja

Sportgála

Május 15-én adták át a „Az év sportolója” kitüntetést, „Az év edzője”,
„Az év sportvezetője” címet, valamint jutalmazták a kiemelkedő
eredményeket elért sportolókat.
3. oldal

A Kiserdő megmentése

Május 4-én 10. alkalommal tartották a „Mentsük meg a Kiserdőt!”
akciót, amelyen a lelkes résztvevők
az esővel és a sárral dacolva tették
rendbe az erdőt és környékét.
8. oldal

Tavaszi Tárlat

Május 10-én a Gaál Imre Galériában
nyílt meg a 48. Tavaszi Tárlat, és ezzel a Pesterzsébeti Művészeti Napok
rendezvénysorozat. A megnyitón
nyolc művészt díjaztak.
9. oldal

A legszebb kerekesszékes

Erzsébeti lány, Parti Angéla nyerte
a Miss Spinner International 2017
kerekesszékes szépségversenyt. A fődíj
mellett ő egy évig ő a Kerekesszékesek
Alapítványa nagykövete.
11 . oldal
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– A mobil térfigyelő kamerarendszer működését a Rendvédelmi
Osztály munkatársai figyelik. Eddig
9 esetben tettek szabálysértési feljelentést a szabályszegőkkel szemben.
A helyszíni megfigyelések és a kamerák hatására az ellenőrzött területen
csökkent az illegális települési hulladék kihelyezése – mondta el Szabados Ákos polgármester a két ülésszak között eltelt időszak munkájáról
szóló beszámolójában.
***
A képviselők döntése alapján
bruttó 1 millió 952 ezer forinttal támogatja önkormányzatunk a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórházat. Az öszszeget az intézmény a kiemelkedő
munkát végző egészségügyi dolgozók
Semmelweis-napi jutalmazására fordítja.
***
A közétkeztetés rendkívül rossz
minőségére hívta fel a figyelmet a
Humán Szolgáltatások Intézménye
a Szociális Bizottság ülésén – jelezte
Komoróczy László. A képviselő elmondta, az intézmény tapasztalatai
szerint, bár az idősek körében nagy

igény lenne a szolgáltatásra, sokan
a mind mennyiségében, mind minőségében kívánnivalót maga után
hagyó ebédet néhány hét után lemondják, ezért javasolja a szolgáltató Pensio Kft.-vel való egyeztetést.
Juhász Lajosné hozzátette: a havonta tartott óvodavezetői megbeszélésen – amelyen a közétkeztető cég
képviselője is jelen van – állandó
napirenden van ez a kérdés, javulás azonban nem következett be.
Kovács Eszter, csatlakozva az előtte
szólókhoz, hozzátette: az idősellátásban dolgozó szakemberek is rendszeresen jelzik a kifogást a szolgáltatónak, szintén eredmény nélkül.
Szabados Ákos elmondta: az intézményekben folyamatosan készülnek
a jegyzőkönyvek az ételek minőségéről, Fekete Katalin, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Informatikai
Bizottság elnöke rendszeresen jár
ebédet kóstolni az intézményekbe. Egyelőre az önkormányzatnak
még nincs lehetősége kötbérezésre,
ugyanakkor olyan tömeges méretben érkeznek a kifogások, hogy az
már nem elfogadható. A polgármes-

ter jelezte az illetékes osztálynak,
hogy a szolgáltató és az önkormányzat következő egyeztetésére a képviselők is kapjanak meghívást.
***
Kevesebb bűncselekmény, javuló
eredményesség – röviden így foglalható össze Pesterzsébet közbiztonsági helyzete. Amint a XX.-XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság 2016.
évi munkájáról szóló beszámolóból
kiderül, mind az élet, a testi épség
és az egészség, mind a vagyon elleni
bűncselekmények száma csökkent,
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Képviselő-testületi ülésen történt
hasonlóan a lopásokhoz, a gépjármű-feltörésekhez, a lakásbetörésekhez és a rablásokhoz.
A kapitányság nyomozási eredményességi mutatója a 2015-ös 36,3
százalékról 39,7 százalékra nőtt, a
legnagyobb mértékű javulás a zárt
gépkocsi-feltörések felderítésében
történt.
Az elmúlt évek kedvezőtlen baleseti statisztikája is javult tavaly, az
összes baleseti fajta csökkent az előző évekhez képest.
Sz. A.

FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz
azon természetes, vagy jogi személyeknek,
akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak
kerületünk fejlődéséhez.

Pesterzsébet Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait

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: 2017. június 30.
Cím: Polgármesteri Hivatal
(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság)

a

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
alkalmából

2017. június 2-án, pénteken 14 órára
a kopjafás emlékparkba
az Országzászlóhoz
(Kossuth Lajos utca-Helsinki út kereszteződésénél)
a Trianoni békediktátum 97. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre.
Közreműködik:
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
művészeti csoportja,
Varga Mária énekes,
Gyöngyvirág Néptánckar
Berzsenyi László és Sátori Júliakoreográfiájával.
Rendező: Kovácsné Teczli Éva.
Szabados Ákos
polgármester
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Pesterzsébet sportéletének kiválóságait jutalmazták
Czanik László és Dobay Anna Dóra, a RÓK and ROLL SE akrobatikus rock and
roll párosa kapta 2017-ben „Az év sportolója” kitüntetést. „Az év edzője”,
„Az év sportvezetője” címet pedig Halász József Attila edző, a Békés Harcosok Dojo Egyesület sportvezetője vehette át a második pesterzsébeti Sportgálán, május 15-én.

ta Ecsedi Nagy Andrea protokoll- és
sajtóreferens, a gála háziasszonya.
Szabados Ákos külön köszöntötte Somodi Klárát, az Egészségügyi és
Sport Bizottság elnökét, aki a rendezvény szervezője és elindítója volt
egy évvel ezelőtt. A polgármester így
fogalmazott: – Reményeim szerint
a Sportgála már hagyománnyá vált

– A képviselő-testület 2013. március 1-jei ülésén fogadta el a kitüntető címek adományozásáról szóló rendeletének módosítását, és létrehozta
„Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője”,
és „Az Év Sportvezetője” kitüntető
címeket. Az Egészségügyi és Sport
Bizottság elnökének kezdeményezésére a tavalyi évtől az elismeréseket
nagyközönség előtt adjuk át – mond-

Pesterzsébet
Önkormányzatánál,
amely az elmúlt évek során számtalan olyan kezdeményezést és erőfeszítést tett, amelynek eredményeként büszkék lehetünk mindazokra
a gyerekekre, fiatalokra és felnőtt
sportolókra, akik elvitték Pesterzsébet hírnevét az országon belül és
határain kívül. Több sportlétesítménnyel gazdagodott a kerület, az
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Több mint kétszáznyolcvan pesterzsébeti sportoló, edző és sportvezető gyűlt össze a Csili Művelődési
Központban, ahol a Magyar Sport
Napja alkalmából nagyszabású ünnepség keretében részesítette Pesterzsébet Önkormányzata kitüntető címekben és jutalmakban kerületünk
sportéletének kiválóságait.

utánpótlás-nevelés eredményes,
sőt, sok esetben
kiemelkedően az.
Ezért
köszönet
jár a sportért elkötelezett kerületi vezetőknek,
sportembereknek,
edzőknek és nem
utolsósorban szülőknek.
Az Egészségügyi és Sport Bizottság döntése
alapján 2017-ben
„Az év sportolója” kitüntető címet Czanik László
és Dobay Anna
Dóra, a RÓK and
ROLL SE akro- Halász József Attila edző, a Békés Harcosok Dojo
batikus rock and Egyesület sportvezetője
roll párosa kapta.
Tavalyi évi eredményeik: háromszo- a fogyatékkal élők és az épek közös
ros Budapest bajnokok, háromszoros edzésével, versenyeztetésével. Ez
országos bajnokok, magyar bajnoki a módszer a fogyatékossággal élők
cím tulajdonosai, kétszeres nem- teljes skálájára nyitott: értelmi akazetközi meghívásos verseny arany- dályoztatásban, autizmus zavarral
érmesei, Világkupa ezüstérmesek, élőknek, látáskorlátozottaknak, kenégyszeres Világkupa aranyérmesek, rekesszékeseknek egyaránt művelEurópa-bajnokok, világbajnokok, hető. 2015-től hazai és nemzetkövalamint a 2016-os év Világranglista zi sikerei fokozódnak, olyannyira,
hogy a Nemzetközi Szövetség őt és
1. helyezettjei.
A bizottság „Az év edzője” kitün- a Békés harcosok Dojo-t kérte fel a
tető címet 2017-ben Halász József 2018-as Világkupa megrendezésére
Attila edzőnek, a Békés Harcosok itt, Pesterzsébeten, a Benedek Elek
Dojo Egyesület sportvezetőjének iskolában.
Az Egészségügyi és Sport Bizottadományozta. A sensei Magyarországon 4. éve foglalkozik integrált ság 2016. januári ülésén úgy döntött,
vagy inkluzív karate edzéssel, azaz hogy külön jutalomban részesíti az
elmúlt időszakban kiemelkedő eredményeket elért sportolókat.
Elismerő oklevelet, ajándékcsomagot és 10 ezer forint értékű
vásárlási utalványt vehetett át
Fojt Sára, az ESMTK kajakosa,
Elekes Emese és Szőke Alex, az
ESMTK birkózói, Eberhardt Júlia, az ESMTK fitness versenyzője,
Gulyás Ádám, a Seinchin Karate
SE karatékája, Pataki Gergő, az
ESMTK labdarúgója, Sándor Boglárka, a Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet versenyzője, Sándor Pál
László, a Rejtőzködő Tigris kung-fu
iskola sportolója, valamint Galcsó
Vencel, a FEC evezőse. Különdíjat
kapott Szuhorukov Viktor, a Gyermekmosoly Óvoda országos sakk
bajnokságának győztese.
Sz.A.
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Az édesanyákra gondoltunk

Május 16-án tartotta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága a hagyományos Szent
Flórián-napi ünnepségét, amelyen jutalmakat, elismeréseket
vehettek át Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatai jóvoltából a kiemelkedő munkát végző lánglovagok.

„Állj meg és gondolj Édesanyádra!” – olvasható a Magyar Vöröskereszt által a Szent Erzsébet téren 1933-ban emelt Anyák szobra talapzatán, amelynél a szervezet kezdeményezésére
minden évben ünnepélyesen megemlékeznek az édesanyákról, a nagymamákról és nevelőanyákról.

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium művészeti csoportjainak műsora után
Szabados Ákos és Geiger Ferenc polgármesterek átadták
a legkiválóbb munkát végzett
lánglovagoknak a két önkormányzat által felajánlott jutalmakat.
Az átadásokat követően
Varga Ferenc dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója így fogalmazott: – A mai
alkalom egyrészt azt jelenti
számomra, hogy Pesterzsébet
és Soroksár önkormányzatai
kiemelt figyelemmel kísérik a
tűzoltóparancsnokság működését. Támogatási szándékukat nemcsak a jutalmazásban
érzékelhetjük, hiszen a két
kerület évek óta hozzájárul a
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Tűzoltók ünnepe

parancsnokság fejlesztéséhez.
De bizonyítja azt is, hogy az
állomány úgy dolgozik, hogy
azt elismerésre méltónak tartják, mint ahogy azt is, hogy
olyan közösség alakult itt ki,
amelynek fontos a hagyományok tisztelete, ápolása.
y
Vezetői
dicséretben,
valamint Pesterzsébet
Önkormányzata jutalmában részesült:
Bodnár Tünde százados,
Szabó Zsolt főtörzszászlós,
Fejér Attila főtörzsőrmester, Szabados József
főtörzsőrmester, Acsai
Sándor főtörzszászlós, Őz
Attila Balázs főtörzsőrmester

tunk egy, a nagycsaládosok
életét könnyítő támogatási
rendszert, az év végén pedig
külön köszöntjük a nagycsaládosokat – mondta.
– A mai alkalom az édesanyákról, az ő munkájuk és

szeretetük elismeréséről szól,
amelyet mindenki szubjektíven él meg – folytatta a
polgármester, majd a gyerekekhez fordulva így szólt:
– Szerencsére elmondhatom,
hogy édesanyám jó egészségnek örvend, június 3-án tölti
be a 97. évét, és a mai napig
rendszeresen irányít engem,
úgyhogy ne legyetek meglepődve, ha az előttetek álló
sok-sok évtizedben egy-egy
jól irányzott anyai intelem

hász Lajosné alpolgármester
helyezte el a virágokat, majd
a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága, Budapesti Szervezete, XX.-XXIII.
kerületi Szervezete, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt,
valamint a Magyar Nők Szövetsége képviselői.
A szervezők a rendezvény
végén egy-egy szál virággal
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Sz. A.

fellépett énekesként Deákné
Szabó Anett tagunk.
Az ugráló várak és a pattogatott kukorica is nagy
sikert aratott a gyerekek körében. A PSZCE Egyesület

kreatív klubjának tagjainak
vezetésével a gyerekek kézműves foglalkozás keretében ajándékokat készítettek
édesanyjuknak, nagymamáiknak.

Az egyesület tagjai az általuk készített, mintegy 250
ajándékot osztottak szét a
jelenlévő édesanyák és nagymamák között.
Szedlacsek Ferenc
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Az ünnepségen Szabados
Ákos polgármester köszöntötte a megjelent szülőket,
nagyszülőket,
gyermekeket, a szervezetek és az önkormányzat
képviselőit.
– Minden évben barátok,
ismerősök jönnek össze itt,
a kerület e kedves pontján,
hogy megfogalmazzák azokat
az érzéseket, gondolatokat,
amelyeket május első vasárnapján az országban oly sokan megtesznek. Tesszük ezt
mi is, és nem csak ezen a napon, hiszen az önkormányzat
próbál más alkalmakat is
teremteni a hála és köszönet kifejezésére, amely nem
másokkal van összefüggésben, mint gyermekeinkkel.
Minden év elején köszöntjük
Pesterzsébet első újszülöttjét
és szüleit, májusban pedig a
Baba parkban találkozunk
mindazokkal, akik az elmúlt
évek során itt látták meg a
napvilágot, és közös faültetéssel emlékezünk a számukra meghatározó eseményre.
Egyéb tevékenységeink során
is igyekszünk a kisgyermekes
családokat támogatni, ezért
mind az óvodákban, mind a
bölcsődékben komoly beruházásokat végzünk, kidolgoz-

beígérésre kerül. Édesanyámat innen, e szavakkal is köszöntöm, és köszönöm neki,
amit értem tett.
A hagyományos koszorúzáson az önkormányzat nevében Szabados Ákos és Ju-

Anyák napja a piacon

A

nyák napja lévén
még az időjárás is
kegyeibe fogadta a
Tátra téri piacon május 6-án
szervezett családi eseményt,
amelyen a vártnál sokkal
több gyerek jelent meg, a
szervezők nagy örömére.
Az ünnepséget Potoczky
Attila, az Integrit XX. Kft.,
igazgatója, Turczer Zoltán és
Lajánné Suhajda Erzsébet, a
Kereskedői Tanács tagjai és
Szedlacsek Ferenc, a Pesterzsébeti Szabadidős Civil
Egyesület (PSZCE) elnöke
nyitották meg. A rövid be-

szédekben hangsúlyozták:
szeretnék, hogy a pesterzsébeti piacok még élhetőbbek,
emberközelibbek legyenek,
és ezt ilyen rendezvényekkel
kívánják erősíteni.
A beszédek után az Otthon Theátrum társulatból
Puskás Dániel és Nagy Anita
operett- és musicalslágereket
adtak elő. Ezután Fashion
Dance táncegyüttes ifjú
csillagai adtak elő látványos
bemutatót, Szluka Krisztina vezetésével, majd a Mr.
Bagira együttes szórakoztatta a nézőket. Az együttesben
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Környezetszépítők délutánja a Baba parkban

Nyáriasan meleg idő, szikrázó
napsütés, sok-sok színes lufi és virág, valamint a „hangulatfelelős”
Zűrzavar Zenekar (Hevesi Tamás és
Szabó Dániel) vidám zenéje fogadta az uszoda mellett található Baba
parkba érkező gyermekcsoportokat
és felnőtteket.
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A már hagyományosnak mondható helyszínen, a Baba parkban tartotta a
madarak, fák napi ünnepségét május 16-án Pesterzsébet Önkormányzata. A
késő délutánba húzódó rendezvényen vehették át az elismeréseket a környezetükért legtöbbet tevő nevelési és oktatási intézmények képviselői, valamint a kertes és családi házak részére is kiírt környezetszépítő pályázatok
nyertesei.

az ellenkezőjét teszik annak, amit a
délelőtt során többször is megtapasztaltam. Az álmom az lenne, hogy
ne a szemét elszállítására kelljen az
önkormányzatnak tengersok pénzt
elkölteni, hanem ezekre a gyerekekre, akik itt vannak velünk, azokra a
közösségekre, amelyek építik, szépíkoztatta a résztvevőket az értékelési
szempontokról.
A díjátadások után a szórakozás
vette át a főszerepet; a gyerekeket

Személyes, rossz élménnyel kezdte köszöntőjét Kovács Eszter alpolgármester az ünnepség megnyitóján. Mint mondta, reggel, munkába
menet az út mentén sok helyen
szemétkupacokkal találkozott. Délelőtt pedig egy olyan helyszínre
kellett kimennie körzetében, ahová
szintén hulladékot tettek le, köztük

tik környezetüket. Ez pedig csak öszszefogással valósulhat meg a későbbiekben is – mondta.
Ezt követően a Baross Német
Nemzetiségi Óvoda Izgő-mozgó csoportja, a Gyermekmosoly Óvoda Topogók csoportja, valamint a Nyitnikék
Óvoda Maci csoportjának előadását
nézhették meg a résztvevők.

Eredmények

Kiemelt jutalomban részesült
óvodák és iskolák:
• Pesterzsébeti Baross Német
Nemzetiségi Óvoda Tagóvodája
• Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
Vackor Tagóvodája
• Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvoda
• Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda
Kincskereső Tagóvodája
• Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Békaporonty Tagóvodája
• Budapest XX. Kerületi Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskola
• Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Társasházak:

veszélyes anyagot. – Ami viszont a
mai napban nagyon jó, hogy most
viszont olyan gyerekekkel és felnőttekkel találkozhatom, akik éppen

A bemutatók után Mach Péter,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a pályázatokat bíráló bizottság elnöke tájé-

ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogató
bohóc, valamint friss pogácsa, sütemény és limonádé várta.
Sz. A.

I. díj:
Alsóteleki utca 24-30.
Alsóteleki utca 40-46.

II. díj:
Wesselényi u. 19-25.
Helsinki út 88.
Alsóhatár út 95.
III. díj:
Szerdahely utca 2.
Helsinki út 3.
Bíró Mihály utca 2-6.
Családi házak:
I. díj:
Piros László
Miskó Éva
II. díj
Becker Henrik
Jakab Katalin (Filep Sándor)
Klementné Koncz Klára, dr. Koncz
Zsuzsanna, dr. Ila Zsuzsanna
III. díj:
Nagy József Antal
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Egyeztetés az orvosokkal és az egyházvezetőkkel

Szabados Ákos mindkét találkozón ismertette az idei év költségvetését. Elmondta, hogy a 2017-es
költségvetés 11 milliárd 186 millió
forintos bevétellel, illetve kiadással számol. Bár ez a keret nagyobb
a tavalyinál, a lakosságszámhoz viszonyítva még mindig nem nagy,
ennek ellenére idén is számíthatunk

nagyobb beruházásokra. Ezek közé
tartoznak többek között a 100 éves
Csili Művelődési Központban tervezett felújítási munkák. Folytatódik a
Hullám Csónakházak rekonstrukciója is, és a tervek szerint a már elkészült csónakház mint vendéglátóhely

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Április 24-én a kerület egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosokkal,
másnap pedig a Pesterzsébeten működő egyházak elöljáróival találkozott
az önkormányzat vezetése. Szabados Ákos polgármester tájékoztatót tartott
a 2017-es költségvetésről, az önkormányzat előtt álló feladatokról, majd a
résztvevők eszmét cseréltek a területek problémáiról és a lehetséges megoldásokról.

és konferenciaközpont megnyitja
kapuit. Elkezdődhet a Kossuth Lajos utcát és a Duna-partot átívelő
gyalogos és kerékpáros híd építése,
valamint a Pesterzsébeti Jódos-sós
Gyógyfürdő korszerűsítése.
A polgármester elmondta továbbá, hogy a lakosság számára fontos
területen, a közbiztonság terén Pest-

erzsébeten további javulás tapasztalható, amint azt a BRFK statisztikái
is mutatják.
Az orvosokkal való egyeztetésen
ismét szóba került az utánpótlás hiánya, amely mind a gyermek, mind
a felnőtt háziorvosok körében ko-

moly gondot jelent. Jobb a helyzet
a felnőtt fogorvosi praxisoknál, ahol
az elmúlt időszakban folytatódott a
fiatalítás. A jelenlegi 10 körzetből 4
év alatt 8 cserélt gazdát, így a több
évtizedes tapasztalatot csupán két
fogorvosnő képviseli. A gyermekés ifjúsági fogászat helyzete azonban az elmúlt egy évben jelentősen
romlott, miután tavaly év végén
két orvos és egy asszisztens vonult
nyugállományba. A 6 orvosi állásból csak 4 betöltött, bár ebből egyet
2016. március óta gyermekvállalás
miatt átmenetileg helyettesítéssel
látnak el.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Pesterzsébet Önkormányzata közötti megállapodás értelmében az
önkormányzat idén is támogatja a
helyi fekvő- és járóbeteg-ellátást,
4 millió forinttal pedig az Országos
Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomását.

Az egyházvezetői találkozón Szabados Ákos kiemelte, hogy két új
templom építése, illetve fejlesztése
kezdődhet meg 2017-ben Pesterzsébeten, a Mátyás király téren tervezett Makovecz-féle református
templomé, valamint a Klapka téri
református templomé.
A reformáció 500. évfordulója
alkalmából október végére két új
emlékpark létesül kerületünkben. A
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség kezdeményezésére az Ady
Endre utcában található templomuktól északkeletre lévő közterületen alakítják ki a Luther Márton emlékparkot. A Pesterzsébet-Központi
Református Egyházközség javaslatára
pedig a János utcában létesül a Kálvin Jánosról elnevezendő emlékpark.
A kerületi egyházak – hasonlóan
a tavalyi évhez – idén összesen 15
millió forintos támogatást kapnak
működésükhöz.
Sz. A.

Sporteszközöket kaptak a rendőrök

A

Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány 100 ezer forint értékben adományozott sporteszközöket a kerületi rendőrkapitányságnak. A felajánlásnak köszönhetően a
kapitányság aulájában lévő konditerem többek között tricepszrúddal, medicinlabdával, két kettlebelllel, kézi súlyzókkal, felfüggesztett hevederrel bővült.
– Nagy öröm számunkra ez a felajánlás, hiszen
a konditermet szinte az állomány valamennyi
tagja használja. Egyrészt szabadidős sportolási lehetőségként, másrészt az itteni edzések segítik a
rendszeres erőnléti vizsgákra való felkészülést –
mondta Makádi Katalin rendőr ezredes, kapitányságvezető.
Az eszközöket az alapítvány kuratóriumának
négy tagja, Krisztán Gyula elnök, valamint Marton Sándorné, Rostagni Attila és Rovó László adta
át május 10-én.
Sz.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Idén 27. alkalommal adományozott a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért és
Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) a Rendőrség napja alkalmából Sárkányölő Szent György-díjat a XX. és XXIII. kerület közrendjének és közbiztonságának megszilárdítása érdekében a legmagasabb szintű munkát végző személyeknek. Pesterzsébet és Soroksár Önkormányzata pedig pénzjutalomban
részesítette a két kerületben legmagasabb szintű rendőri, és közalkalmazotti
munkát végző munkatársakat.

A hagyományoknak megfelelően
a két kerület felváltva ad otthont
a rendezvénynek, az idei ünnepség
házigazdája Soroksár Önkormányzata volt. A Galéria 23-ban április
27-én Geiger Ferenc soroksári polgármester köszöntötte a két önkormányzat nevében a megjelenteket,
beszédében felidézte Sárkányölő
Szent György történetét, majd így
folytatta: – Szent György lovag a
bajtársiasság jelképe is volt, egyben
a lovagoké, a fegyverkovácsoké, a

lovas katonáké és a vándorlegényeké. A lovagok mindig erős, józan
életű, bátor emberekből kerültek
ki, úgy, mint korunk mindennapi
hősei, a rendőrök, akik állandó készenlétben állnak, és a nap 24 órájában ugrásra készen élik életüket.
Míg Szent György a királylányt szabadította ki, a rendőrök az állampolgárok életét védik, a közterületek rendjét biztosítják. A mai, egyre
globalizálódó világunkban, amikor a
határok kinyíltak, még összetettebb

Sárkányölő Szent György-díjban részesült:

Lantos Péter címzetes rendőr alezredes, őr- és kísérőőri alosztályvezetői
Keresztes László rendőr őrnagy, vizsgálati alosztályvezető
Görbe Attila rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Hármas Bevetési
Főosztály Lovas és Kutyás Szolgálati Osztályának vezetője
Ecsedi Nagy Andrea, a XX. kerületi Polgármesteri Hivatal protokoll- és
sajtóreferense, a Sárkányölő Szent György-díj és a Pesterzsébet Közbiztonságáért kitüntető cím átadó ünnepségek szervezője, műsorvezetője, a
PE-SO Alapítvány által rendezett Zsarubál háziasszonya
Sedlák Tibor, a Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztályának
vezetője
Litkei Róbert vállalkozó, a PE-SO Alapítvány és baráti kör, valamint a
pesterzsébeti iparkamara és ipartestület tagja, a rendőr bál és alapítványi
rendezvények kiemelt támogatója.

a feladatuk. A napjainkban zajló
népvándorlás, a migráció miatt a
közbiztonság, az állampolgárok biztonságérzetének megtartása fokozott figyelmet és felelősséget jelent
számukra. Az erőszak, a társadalmi
feszültségek sajnos jelen vannak a
mindennapjainkban, a politika viharai pedig már az ünnepnapjainkat sem kímélik. A rendőrségnek
nagyon sokszor újra kell értelmezni
a kérdést, hogy miként védje meg
állampolgárait, sokszor önmagukkal szemben is. Sajnálatos tény,
hogy a bűnelkövetők életkora egyre
alacsonyabb, egyre több fiatalkorú
tölti ideje nagy részét az utcákon.
Ez a jelenség nemcsak a társadalom
perifériájára szorult gyermekeknél
észlelhető, hanem a jobb körülmények között élő fiatalok is egyre
gyakrabban keverednek rossz társaságba. Az elmúlt években nőtt a
családon belüli erőszakok száma, és
egyre nagyobb gondot okoz az idősebb generáció terhére elkövetett
bűnelkövetés is.
Geiger Ferenc végül kitért arra,
hogy azoknak, akiknek ezekkel a
gondokkal nap mint nap meg kell
küzdeniük, sem az anyagi, sem az
erkölcsi elismerése egyelőre nem
megfelelően biztosított. Pesterzsébet és Soroksár Önkormányzata, valamint a PE-SO Alapítvány
évek óta igyekszik részt vállalni a
rendőrség munkájának elismertetésében, anyagi ösztönzésében. Bár

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Elismerések Szent György napján

ezek nem oldják meg az anyagi gondokat, de talán jelzés értékű lehet
mások felé.
A beszédet követően került sor a
Sárkányölő Szent György-díjak és a
jutalmak átadására. A kitüntetetteket Makádi Katalin kapitányságvezető köszöntötte, és köszönte meg
nekik lelkiismeretes és fáradhatatlan
munkájukat.
Sz. A.
Szabados Ákos polgármestertől
tizennyolc pesterzsébeti rendőr
vehetett át jutalmat:
Dorogi Sándor rendőr százados
Pogonyi Kata r. zászlós
Tóth Dániel László r. főtörzsőrmester
Csonka Dániel Róbert c.r. törzsőrmester
Egyed Lajos r. őrmester
Jóbi Gergő r. őrmester
Kiss Gábor r. őrmester
Bodai Tibor c.r. őrnagy
Bozzay Zsolt r. hadnagy
Ravasz Gergely r. hadnagy
Rigó Péter c.r. főtörzszászlós
Hrubi Viktória r. főtörzsőrmester
Harsányi Ákos c.r. törzsőrmester
Galambos Dávid r. őrmester
Lévai Tamásné közalkalmazott
Jeszenszky Zsuzsanna közalkalmazott
Luter Zoltánné közalkalmazott
Horváthné Hübner Piroska közalkalmazott
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Akik megmentették a Kiserdőt

A Vécsey lakótelep szélén és a
Kiserdőben az első órában a zuhé
miatt esőkabátban dolgoztak a
gyermekekből és felnőttekből álló
csoportok, amelyek füvet nyírtak,
gereblyéztek a házak melletti zöldterületeken, valamint megtisztították a Kiserdőt. Az összegyűjtött
szemetet, ahogy a korábbi években

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Az időjárás sajnos nem kedvezett a Szociális Foglalkoztató által 10. alkalommal szervezett, a Föld napjához kapcsolódó „Mentsük meg a Kiserdőt!”
akciónak, amelyen – a reggeli zivatarok miatt – öt általános iskolai osztály,
egy ovis csoport, valamint egy nyugdíjas szervezet vett részt. A lelkes brigádok az esővel és a sárral dacolva tették rendbe a Kiserdőt és környezetét.

is, zsákokba összegyűjtve a FKF Zrt.
szállította el, a zöldhulladékot pedig
komposztálóba vitték a szervező Szociális Foglalkoztató munkatársai.
A takarítás után kezdődtek a játékok. Volt többek között madáretető-építés, növény-, zöldség- és gombafelismerés, madártani ismeretek,
valamint KRESZ ismeretek.

A rendezvényen részt vett Szabados Ákos is, aki egy fiatal facsemetét ültetett el, ezzel gyarapítva
az erdőt. – Személy szerint minden
közösséget formáló rendezvényt támogatok, legyen az kulturális, sport
vagy környezetbarát, mint ez a mostani, ahol óvodások, iskolások, felnőttek és idősek együtt munkálkodnak egy közös célért. Amellett, hogy
ez a program a szabadidő eltöltését
biztosítja, még hasznos is, hiszen a
Kiserdő közös értékünk, amelyet a
fenntartó nem kezel megfelelően,
bár az is igaz, hogy az ide hordott

Nagytakarítás a kis-Duna partján
Az „Átalakuló Duna-part” szervezésében és a Pesterzsébeti Szociális
Foglalkoztató támogatásával civilek, dél-pesti lokálpatrióták, futók,
kerékpárosok, kisgyermekes szülők
lepték el a Duna-partot április 29-én
délelőtt, hogy megtisztítsák a sok
szeméttől.

A Föld napja alkalmából harmadik alkalommal szervezett akción
elsősorban a közvetlen partszakasz
és a nádas megtisztítása volt a cél,
amelyet hordók, pillepalackok,
sörösdobozok leptek el.
– A tavalyi nagyszabású akciónak
és a zöldfelületek rendezésének kö-

szönhetően idén érezhetően kevesebb volt az illegális hulladék a pesterzsébeti szakaszon, persze ennek
ellenére idén is megtelt egy konténer
szeméttel. Találtunk olajos kannát,
televíziót és használt kerti bútorokat
is – tudtuk meg Mach Pétertől, az
akció főszervezőjétől.
Pesterzsébet Önkormányzata idén
eddig 16 millió forintot költött az egyre gyarapodó illegális szemét elszállítására, a legszennyezettebb területeket ma már kamerákkal figyelik. Ezzel
együtt a zöldfelületek és a közterületek tisztán tartásához arra is szükség
van, hogy az itt élők óvják és védjék
közvetlen környezetüket.
y.

hulladék részben pesterzsébetieknek
köszönhető. Ez a nap legalább korrigál a helyzeten, és élhetőbbé teszi a
lakótelep közvetlen környezetében
lévő erdős területet – mondta lapunknak a polgármester.
A munka és a játékok után szabadban főzött gulyáslevesre invitálta a Szociális Foglalkoztató a
résztvevőket. Miután mindenki
jóllakott, a résztvevők megkapták
jól végzett munkájuk jutalmát, emléklapot, egy-egy egynyári virágot és
édességet.
SZ.
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Tavasz és művészet
Klein Judit énekével nyílt meg május 10-én a Gaál Imre Galériában a 48.
Tavaszi Tárlat, és ezzel a június 7-éig tartó Pesterzsébeti Művészeti Napok
rendezvénysorozat. A megnyitóünnepségen nyolc kiállító művész vehetett át
elismerést.

Szabados Ákos köszöntőjében úgy
fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a művészeti
napok sikeres rendezvénysorozat.
– Most inkább azokhoz címzem a
szavaimat, akiket várunk ide a galériába, mert szeretnénk, hogy minél többen vegyenek részt a művészeti napok
eseményein – mondta a polgármester,
majd kifejtette: ez az igazi tavaszi virágba borulás Pesterzsébeten.
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke
megnyitóbeszédében kiemelte: a
Gaál Imre Galériában színvonal alatti kiállítást sosem rendeztek.
– Irigykedem a kiállítókra, és sohasem fogom megbocsátani magamnak, hogy az idén nem jelentkeztem
– jegyezte meg, majd megjegyezte: a
művész nem csak úgy lesz, valahonnan küldik; egyszer, valahol, valamikor elszámoltatják, hogyan használta képességeit. A művészembernek

olyan üresen kell távoznia, ahogy
született.
Fekete
György
felidézte
Freund Tamás, Széchenyi-díjas
neurobiológus közelmúltbeli előadását az MMA-n, ahol a tudós leszögezte: az öröm az az emberi tulajdonság, amelyik orvos és gyógyszer
nélkül fenntartja az embert magát.
A neurobiológus akkor kijelentette:
a kortárs művészetekben az öröm
forrása csökkenőben van, mintha
lemondana az örömokozásról, átvéve a világ sötétségét, agresszivitását.
Szerencsére a hazai művészet jobban
áll örömokozás tekintetében.
A folytatásban az MMA elnöke hangsúlyozta: a kiállítás anyagát
végignézve kitűnik az alkotások
emberközpontúsága, míg agresszív
munka nem szerepel a falakon. Mint
mondta: látszik, hogy ezek a gondolatok a városrész vezetésében, kulturális irányításában megvannak.

FELHÍVÁS KIRÁNDULÁSRA
A Kossuth Társaság a „Kossuth és a ’48-as hősök nyomában”
buszkirándulásra hívja tagjait és minden érdeklődőt.
Időpont: 2017. június 10. (szombat).
Útvonalterv: Budapest - Bánk - Horpács - Mohora - Csesztve (Balassagyarmaton át) - Szklabonya (Mikszáth falva) - Alsósztregova Somoskő - Szécsény - Budapest.
Indulás: reggel 7 órakor a pesterzsébeti INTERSPAR mellől
(Bíró Mihály utca).
Visszaérkezés: legkésőbb 21 órakor.
Költségek: a buszköltség (49 fős busz) az utazók létszámától függően,
ha tele lesz a busz: 3.100 Ft/fő.
A belépők előreláthatóan felnőtteknek: 3.400.- Ft/fő, diákoknak,
nyugdíjasoknak: 2.000.- Ft/fő és 4 euró a szlovákiai belépők.
Étkezés: napközben a hozott úticsomagból,
Szécsényben tervezünk vendéglői étkezést, ami nem kötelező.
Jelentkezési határidő: 3.000 Ft-os előleg befizetésével május 28-ig a szervezőknél: dr. Sturcz Zoltánnénál a 284-66-48-as vagy a 06-70/327-39-28-as
telefonon, Weidinger Máriánál a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolában, Nagy Máriánál és Dr. Bényi Árpádnénál telefonon egyeztetve.

– Az európai művészet éllovasa
Magyarország – mutatott rá Fekete
György. – Az egymillió kilencszázezres Budapestnek kétszer annyi a zenekara, mint a világ bármely másik
kétmilliós városának. Budapesten
kétszer annyi a színház, mint a többi
fővárosban, Magyarországon tízmillió emberhez képest kétszer annyian
énekelnek kórusban, mint a rangsorban utánunk következő országban.
Megnyitóbeszéde végén az elnök a Nobel-díjas német fizikus, a

kvantummechanika egyik alapítója,
Werner Heisenberg gondolatait hozta elő, melyek szerint a tudomány
dolga az, hogy a végeláthatatlan és
befoghatatlan méretű mindenségből a létezőt megtalálja, a művészet
lényege, hogy létrehozza a sohasem
voltat.
– Itt születtek és születnek olyan
dolgok, amelyek sohasem voltak –
mutatott körbe a kiállított művek
felé a Művészeti Akadémia elnöke.
D. A.

A díjazottak:
Móder Rezső szobrászművész
Pesterzsébet Önkormányzatának
elismerésében részesült.
Aknay János festőművész Pesterzsébet Önkormányzatának elismerésében részesült.
Eszes Zoltán Sándor festőművész Pintér Gyula, Pesterzsébet mecénásának felajánlásában részesült.
Fejes-Tóth Gábor festőművész
Pintér Gyula, Pesterzsébet mecénásának felajánlásában részesült.

Szkotniczky Péter festőművész
Czúni Imre fotóművész, Pesterzsébet Aranykezű Mesterének elismerésében részesült.
B. Molnár Zsuzsa festőművész
az Oázis Kertészet ajándékutalványában részesült.
Majoros Áron Zsolt szobrászművész a Redel Elektronika Kft.
kulturális utalványában részesült.
Pánti Imre festőművész az
ESMTK felajánlásában részesült.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő fogadóórája június 1-jén, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Kövessen minket a Facebookon!

A kerület életét érintő hírekről, eseményekről tájékozódhat
az önkormányzat Facebook oldalán is.

A kirándulástól való elállás esetén a befizetett előleg csak akkor kapható
vissza, ha más utazót szervez maga helyett a jelentkező,
illetve ha marad a tervezett összegből.
Minden tagunkat, minden érdeklődőt szeretettel várunk a kirándulásra!
dr. Sturcz Zoltánné elnök

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Gábor Vincénét köszöntötte 100.
születésnapján, április 25-én Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Kovács Eszter alpolgármester.

Gábor Vincéné Takács Ilona
néven látott napvilágot 1917. április 25-én Erzsébetfalván. Édesapja,

Takács Géza cipészsegédként dolgozott, édesanyjával, Kovács Annával Sopronban ismerkedtek meg.

Ilonka néni hatodik gyermekként
született a családba.
Édesapja 6 éves korában elhunyt,
így édesanyjára hárult a család eltartása. Kézimunkával foglalkozott,
melyért nagyon kevés pénzt kapott.
Egy kiló krumplit kellett a héttagú
családnak havonta beosztani. A szűkös anyagi lehetőségektől
függetlenül Ilonka néni
kijárta a 4 polgári iskolát,
méghozzá szép eredménynyel, és még 2 főiskolai
évet is elvégzett.
A Luther utcába is
járt iskolába, nővérével
és barátnőjével együtt
szűcsnek tanultak. 24
éves korában férjhez
ment Gábor Vincéhez,
két gyermekük született, ifjabbik
Vince 1943 őszén, két évvel később
pedig László.

Verselő nyugdíjasok

I

dén a Humán Szolgáltatások
Intézménye (HSZI) Marót utcai
Szociális Szolgáltató Központban
6. alkalommal rendeztük meg Versmondó Versenyünket a Költészet
Napja alkalmából.
A HSZI négy Idősek Klubjának
tagjai, összesen 17 fő vett részt a versenyben. Számtalan szebbnél szebb
magyar és külföldi költő versét (József Attila, Ady Endre, Petőfi Sándor, Szergej Jeszenyin) hallgathatta
meg a közönség és a háromtagú
zsűribizottság.
Nagy megtiszteltetés, hogy zsűritagként köszönhettük Somogyváry
Gézát, Pesterzsébet díszpolgárát,
Kelemenné Farkas Zsuzsát, a Csili
Művelődési Központ könyvtárának
vezetőjét és Szakali Tibort, a HSZI

intézményvezető-helyettesét, gyermekjóléti szakmai vezetőt.
A döntés ezen a napon sem volt
egyszerű, hiszen mindegyik elhangzott vers felejthetetlen élményt
nyújtott a hallgatóság számára. Első
helyezést ért el Gagyi József, a Lajtha
utcai klub tagja, míg 2. helyen
Forgách Ferenc, Nagy Győry utcai
klubtag, 3. pedig Wolf Mihályné,
Marót utcai klubtag lett. Különdíjat
kapott Fehér János Györgyné, a Marót utcai klub tagja.
Az Idősek Klubjának tagjai bebizonyították a közönség számára,
hogy a nagy költők versei a mai rohanó világban is létjogosultsággal
bírnak, és fontos értékeket, érzelmeket tudnak számunkra közvetíteni.

Férje orosz hadifogságba került,
ahonnan szerencsésen hazatért szerető családja körébe. Ilonka néni
1994-ben özvegyült meg.
Aktív éveiben több mint 10 évig
szűcsként dolgozott a Pannónia szőrme kikészítő és szőrme konfekcióban, Csepelen. Nyugdíjas korában is
évekig dolgozott, akkoriban a Zrínyi
nyomda sportkörének mosónője volt.
Hosszú évtizedekig kertes házban élt, a virágairól és az állatairól
való gondoskodás töltötte ki nyugdíjas hétköznapjait.
Ilonka néni 2013. március 11-én
költözött be a Virág Benedek utcai

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Ilonka néni száz éve

idősek otthonába, azóta egy szobában lakik druszájával, Pálföldiné
Ilonka nénivel, akivel jó szomszédi
kapcsolatot ápolnak.
László fia rendszeresen látogatja,
segíti, teljesíti kívánságait. Megfőzi
kedvenc ételeit, időnként még azt is
lehetővé teszi édesanyjának, hogy a
család német juhász kutyusaival találkozhasson.
Ilonka néni a mai napig nagy
örömmel fogadja a látogatókat,
dolgozókat, önkéntes szolgálatot
teljesítő segítőket, diakónusokat,
lelkészeket, és szívesen beszélget
emlékeiről.
-sz-
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A legszebb kerekesszékes

– Nem áll öntől messze a szépségverseny, hiszen divattervező.
– Divat-stílustervezést végeztem,
de nem helyezkedtem el a szakmában. Magamtól kreáltam kollekciókat, nem divattervező keze alatt
dolgozva. Gyerekkoromban nagyon
szerettem rajzolni és öltözködni,
ezért ruhaipari szakközépben tanultam tovább. Egy ideje már nem foglalkozom tervezéssel. Máshogy alakultak a dolgok. Egy kullancs miatt.
– Mi történt?
– 14 éves koromban, erdei iskolai
táborban ment a tarkómba. Két nap
múlva éreztem meg, akkor kikapartam. Nagyon hosszú volt a lappangási idő, lassanként jelentkeztek a
tünetek, egyre több. Toxoplasma,
magyarul macskakór, gyerekkori
chlamydia, ami szexuális úton terjed, azonban akkor én még nem éltem nemi életet, állandóan influenzás voltam, folyt az orrom.

– Nem kezelték antibiotikummal, ami a Lyme-kór esetén szokás?
– Nem. 2006-ban szklerózis
multiplexet diagnosztizáltak, mivel
annak tünetei teljesen azonosak a
Lyme-kóréval. Az állandó fájdalom
is annak a hozadéka. A szklerózis
multiplexre kapott gyógyszeres kezelés, amivel gyengítik az immunrendszert, egyértelmű állapotrosszab-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Erzsébeti lány, Parti Angéla nyerte a Miss Spinner International 2017
kerekesszékes szépségversenyt. A fődíjat, a Spinner széket, a versenyt kitaláló Kazány Tibor – aki 2002-ben baleset miatt került kerekesszékbe – tervezte.
A díj mellett Angéla egy esztendeig a Kerekesszékesek Alapítványának nagykövete.

bodást okozott nálam, ami szintén
alátámasztotta a Lyme-kórt, ugyanis
az immunrendszert erősíteni kell,
hogy védekezni tudjon a paraziták
ellen. Tehát elsődlegesen az alapbetegséget, a Lyme-kórt kell kezelni.
2008-ban leszázalékoltak, mert a
kezeletlen Lyme-kór miatt felszaporodtak a szervezetben a paraziták,
amik elkezdték felélni a szervezetem. 2011-ben egy internetes fórumon olvastam, hogy nincsen szklerózis multiplex, a tünetek az esetek
hatvan százalékában Lyme-kórra
utalnak, ezért akinél ezt a betegséget
diagnosztizálták, menjen el az Istenhegyi Klinikára, kullancsvizsgálatra.
Elmentem, ott kimutatták, hogy fertőzés van bennem.
– Ennyi évvel később?
– Igen. Megtudtam, hogy az alapproblémát kellene, kellett volna kezelni. Felkerestem Esztó Klára doktornőt, a legnagyobb hazai Lyme-kór
specialistát. Tőle megkaptam az antibiotikumos kezelést. Bozsik
Béla doktor úr egy száz
kérdést tartalmazó ívet
tett elém. Döbbenten
láttam, hogy az elmúlt
10 évben rajtam megjelent összes tünet szerepel a kérdések közt.
– Egyik napról a
másikra nem tudott
lábra állni?
– Tudok mozogni
minimálisan, de iszonyatos fájdalmak árán.
Egyre gyengülnek az izmaim. Abbahagytam a
rajzolást, a vezetés. Már
nem tudom nyomni a
pedált, sem az autóban,
sem a varrógépen. A
csuklóm sokszor elgémberedik, ezért
inkább festek, amikor rajzolnék, és
ruhát veszek, amikor varrnék.
– Nem lehet a parazitákat kihajtani a testéből?
– Nehezen. Most éppen frekvencia-generátor kezeléssel próbálkozom. Azt mondják, ez a szerkezet
képes kipusztítani a gombákat, fertőzéseket.

– Akkor e helyzet nem reménytelen?
– A remény hal meg utoljára.
– Kerekesszékből nézve más a
világ…
– Ezért is örülök, hogy fődíjként
megnyertem a Spinner széket. Ennek a súlya fele a hagyományosnak,
ráadásul a székben tartani kell magamat a hát- és a hasizmommal.
– Amúgy egy ilyen szék menynyibe kerül?
– Egymillió forint. Amikor anyukám ki-be emelgeti a kocsiba, látom
rajta, mennyivel könnyebb.
– Édesanyja a versenyre is elkísérte?
– Nem. Önállóan kellett részt
venni az ötnapos felkészítő táborban.
Fantasztikus volt a tatai tábor, ahol
együtt élhettem kerekesszékes versenytársaimmal, akik nem is voltak
igazán versenytársak. Ott láthattam,
hogy élnek mások, akik például születésüktől fogva mozgáskorlátozottak.
– Hogyan élte meg a tragédiát?
– fordulok Angélát elkísérő édesanyjához.
– Éppen dolgoztam, amikor Angi
zokogva felhívott, hogy szklerózis
multiplexe van. Egy ismerősünk
szenvedett ebben a betegségben, így
volt róla fogalmam. Elkéredzkedtem
a főnökömtől, és Fótról elindultam
haza. A Hungária körútig potyogtak
a könnyeim, ott belém hasított: nem
azért szültem ezt a gyereket, hogy
bármi baja legyen. Mire hazaértem,
megnyugodtam, így tudtam Angit
vigasztalni.
– Mit lehet ilyenkor mondani?
– Nem sokat beszéltünk. Gyönyörű idő volt, kivittem egy szivacsot a
kertbe, leültünk és öleltük egymást.
– Az életmódjuk teljesen megváltozott, olyan, mintha lenne egy
pici gyereke.

– Igen, de ő már egyszer kirepült.
Határozott egyéniség volt tízéves korától. Most, ha elesik, fel kell emelni,
fel kell adni rá a cipőt. 12 év alatt
rengeteg hullámvölgyet éltünk meg,
hol én törtem össze, hol ő, a remény
azonban végig megmaradt.
Sokáig nem néztem szembe a tényekkel, struccpolitikát folytattam.
Angi nem. Ő hamarabb elfogadta a
helyzetet. Valamiért a sors ezt akarta.
Tanulnunk kell belőle, de erőt is ad
hozzá.
– Hogyan jelentette be, hogy indul a szépségversenyen?
– Azt mondta, szeretne egy aktív
kerekes széket, azért indul. A felkészülés alatt kérdezgették tőlem: Angi
izgul? Nem, én izgulok, válaszoltam.
– Nem izgultam, mert aminek
meg kell történnie, az megtörténik –
veszi vissza a szót Angéla.
– Mit érzett, amikor kimondták
a nevét?
– Nem hittem el. Van itt még
öt ember, akinek mondani kéne a
nevét.
– A nyeremény mellett ön lesz
egy esztendeig a kerekesszékesek
nagykövete. Mit fog tenni?
– Próbálom elfogadtatni az ép
emberek körében, hogy nem vagyunk zombik, ugyanolyan érző emberek vagyunk, mint bárki más.
Nagyon fontos számomra az akadálymentesítés. Az új székemmel
körbegurulom a várost, és összegyűjtöm a tapasztalataimat. Időm van
bőven.
– És a bőséges idejében mindvégig a várost járja?
– Szeretnék elköltözni anyukáméktól, önálló életet élni. Meg is
pályáztam már egy önkormányzati
lakást. Valamint online végezhető
munkát keresek.
Ditzendy Attila
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:

• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-0263
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Időszaki kiállításaink
„Főúr fizetek!” - Vendéglátás története Pesterzsébeten, helytörténeti
kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 2017. április
19. – 2018. április 1.
48. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
A kiállítás megtekinthető: 2017. május
10. – 2017. június 11. között,
„Doktor úr kérem…” Egészség-ügyek
és orvos történetek Pesterzsébeten a
XX. században helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria
A kiállítás megtekinthető:

Rátkay - Átlók Galéria

1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

2016. november 30. – 2017. július 30.
között
Fekete Emese festő – és grafikusművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2017. június 21.,
szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria
A kiállítás megtekinthető: 2017. június
21. – 2017. július 23. között.

Rendezvényeink
2017. május 23., kedd, 17 óra
„Kreatív tudat a műalkotásokban”
Multimédiás előadás
Előadók: Tomasovszki Katalin, a Lajtha
László AMI tanára és Tóth Gergely József
karmester - Gaál Imre Galéria

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

Gaál Imre Galéria

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

2017. május 25., csütörtök, 17 óra
Bella Musica Női Kar tavaszköszöntő
koncertje
Karnagy: Czeróczki Judit
Zongorán közreműködik: Darvassy
Andrea - Rátkay-Átlók Galéria
2017. május 30., kedd, 17 óra
„Szeretem a nyíló orgonát”
Lajtha László AMI énekes növendékei
Vezető: Tassonyiné Zalay Lídia
Zongorán közreműködik: Karmanóczki
Tünde - Rátkay-Átlók Galéria
2017. június 1., csütörtök, 17.30 óra
A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar és
zenész barátai évadzáró koncertje
Karnagy: Pálffi Krisztina
Zongorán közreműködik: Karmanóczki
Tünde - Rátkay-Átlók Galéria

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

PROGRAMJAINK
Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Új
foglalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat és szüleiket június 16-án, pénteken, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Tóthné Kéri
Barbara tartja!
Színes ötletek klubja: gyereknapra készülünk május
26-án, pénteken, 16 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.
Földön, vízen, levegőben – hétfői kézműves klub:
június 19-től hétfőnként, 16 órától a közlekedéssel
kapcsolatos játékra és kézműveskedésre hívunk benneteket! Első alkalommal a hajózással fogunk foglalkozni.
Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden páros
hét péntekén 15 órától újra várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logikai és kézműves játékokkal ismerkednének. Legközelebb: május 24-én, 31-én, június
2-án, 7-én, 14-én, 16-án, 21-én, 28-án és 30-án.

Kézműves Kuckó: afrikai maszkot fogunk alkotni
június 9-én, pénteken, 16 órakor. Várunk szeretettel!
Idegennyelvi klubok: Az angol klubban június 12én, az olasz klubban pedig május 29-én, hétfőn 17
órakor várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A német klub következő foglalkozása június 19én, hétfőn 16 órakor lesz. A francia klubban június
26-án, hétfőn 16 órakor várja a beszélgetőtársakat
Megyeri Béla. Az orosz klub következő foglalkozása
pedig május 24-én, szerdán 17 órakor lesz.
Kiállítás: Galériánkban Fábián Mária festményeit, tárlóinkban pedig május végéig Oravecz György
különleges macskaportréit, majd Sárkány Istvánné
babakiállítását tekinthetik meg.
Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés,
wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás,
felolvasószoftver, NAVA pont.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy június 3-tól 6-ig, zárva leszünk! Kellemes ünnepeket kívánunk!

• 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
2017. június 7., szerda, 17 óra
A Pesterzsébeti Művészeti Napok záró
rendezvénye és a 48. Tavaszi Tárlat
közönségdíjának átadása
Közreműködik: Canto Armonico kamarakórus
Karnagy: Rózsavölgyi Ildikó és Balásházi
Bálint
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
hangszeres növendékei
Gaál Imre Galéria

Természetgyógyászattal az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
jún. 19-én, 17.00 órától
TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk németül!
jún. 14-én, 17.30-tól
Beszélgessünk angolul!
máj. 31-én, jún. 28-án 17.30-tól
Viselkedjünk, de hogyan?
Illem, etikett - foglalkozás a Lázár
Vilmos Általános 4.a osztályosainak és a
téma iránt érdeklődő Olvasóknak
Előadó: Tóth Tamás protokollszakértő
máj. 30-án 10.00 órától
Kézimunka Klub csipetnyi sóval szóval közben Főzőcske Klub
Pénteki napokon 14.30-tól
Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás
móka; 10.10: Bábos torna
Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választókörzet képviselőjének fogadóórája
2017. jún. 7-én, 18 órakor

Kedves Olvasóink június 5-én,
hétfőn ZÁRVA leszünk!

2017. május 23.
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2. I-Karate Global Európa Kupa

Csapatépítés Kárpátalján

Strasbourgban április 29-én rendezték
meg az idei év legnagyobb I-Karate
versenyét, melyre 10 ország 170 versenyzője nevezett. Hazánkat 29 fogyatékkal élő versenyzővel képviselte a
Pesterzsébeti Benedek Elek EGYMI –
Benedek20 Tehetségpont keretén belül
működő Barátságos Dojo Karate Kör,
ezzel a harmadik legnagyobb létszámú
csapat voltunk a szervező franciák és a
belga csapat után.
A hagyományos kata, valamint
ipponkumite és az önvédelmi versenyszámok
mellett voltak látványos páros formagyakorlatok,
csapat katák és fegyveres formagyakorlatok.

Az EMET Határtalanul Kárpátaljai Akcióprogramjának támogatásával
2017. április 5-9. között a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum húsz tagiskolájának pályázatíró tanárai kárpátaljai csapatépítő
kiránduláson vettek részt. A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziumot Pleszel Sándorné és Molnár Mónika képviselte. A program

A pesterzsébeti csapat az éremtáblázaton a 10
résztvevő ország közül 6 arany, 12 ezüst és 6
bronzéremmel a 3. helyen végzett.

Fenntarthatósági hét az Adyban
Az Ady Endre Általános Iskolában 2017 áprilisának utolsó
hetében
„Fenntarthatósági
Témahetet” tartottunk, melynek keretein belül sok színes,
érdekes feladat várta a kis- és
nagy diákokat. Ennek legkiemelkedőbb és legizgalmasabb
eseményeként ellátogatott iskolánkba Dr. Juhász Árpád geológus, számos könyv szerzője, a
tévés ismeretterjesztés egyik
legfontosabb személyisége.
4. évfolyamos tanulóink nagy
izgalommal, várakozással fogadták az immár 81 éves, ám
aktív és nagyon kedves tudóst.
Árpi bácsi – miután szuahéli
nyelven köszöntötte a gyerekeket – először arról mesélt, milyen nehéz körülmények között
telt a gyermekkora. Akkoriban
nem jelentett problémát a Föld
fenntarthatósága, nem kellett
spórolni a Föld energiáival,

hiszen gyakran
még víz sem volt
az otthonokban.
Meghallgathattuk, hogyan került már gyermekkorában közel a természethez,
hogyan
töltötte
idejét
„indiántársaival”
az erdőben. Elhozta
nekünk
megmutatni azt
a
csodálatos
indián fejdíszt, mellyel barátai
lepték meg 80. születésnapján.
Mesélt még arról, hogyan lett
geológus, majd hogyan került
kapcsolatba a televíziózással.
Hallhattunk az utazásairól – 109
országot járt be –, emberekről,
vulkánokról, és még hosszan
sorolhatnánk. Megmutatta a
gyerekeknek kőzetgyűjteménye

keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképzési Intézetének munkáját anyagi és tárgyi (könyv) adománnyal segítették, valamint szakmai együttműködésben vettek részt.

„Ciao, ragazzi!”

két darabját: egy vulkáni kőzetet és egy olyan kőzetet, melyen
egy ősállat lenyomata látható.
Az érdekes előadás a gyerekek
kérdéseinek megválaszolásával, majd autogramosztással
zárult. Árpi bácsi nagyon örült
a gyerekek által készített ajándéknak.
Mechlerné N. Krisztina

Sváb Bál
A Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége
Egyesület Pesterzsébet szervezésében, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet támogatásával tartották április 22-én a Csili Művelődési Központban a hagyományőrző Sváb Bált,
melyet Szabados Ákos polgármester nyitott
meg, fővédnöke pedig Juhász Lajosné alpolgármester volt.
A bál nagy sikerrel zajlott, 300 fő részvételével.
A résztvevők között voltak a pesterzsébeti német
nemzetiségi nevelési és oktatási intézmények,
így a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi
Óvoda, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola, valamint a Német Nemzetiségi
Gimnázium és Kollégium pedagógusai, a szülők
és gyerekek, továbbá az egyesület és a nemzeti-

Fehérné Jékel Gabriella pályázati referens átadja adományunkat Beregszászon

ségi önkormányzat tagjai. A Dél-Pesti Regionális
Együttműködési Megállapodás keretében eljöttek
újhartyáni, soroksári, mányi, tatabányai, budaörsi, császártöltési, csepeli, bajai és garai érdeklődők is.
A bál a Soroksári Vidám Favágók nyitó műsorával kezdődött, mellyel az est hangulata felszabadult, vidám bálozássá alakult. Fellépett a Soroksári Schwung Német Nemzetiségi Tánccsoport
és a Schütz Zenekar, amelynek muzsikáját a sváb
identitást őrző vendégek nagy tetszéssel fogadták. Kicsik és nagyok együtt mulattak, a résztvevők között szülinapot ünneplők is voltak. A vendégeknek vacsora állt rendelkezésre, a gyerekek
kézműves foglalkozáson vehettek részt.
Lászlóné Ammer Klára

Nemrégiben két héten keresztül
hallottuk olasz barátainktól a vidám köszönést. Egy hétig ők láttak vendégül bennünket Olgiate
Comascóban, Pesterzsébet testvérvárosában.
Nem sokkal később mi fogadtuk
a Liceo Terragni középiskolás
diákjait iskolánkban, a BGSZC
Pesterzsébeti
Közgazdasági
Szakgimnáziumában. Az olasz
diákok örömmel kóstoltak bele
iskolánk életébe: részt vehettek
szakórákon, fociztak, kosaraztak, röpiztek a „vargás” diákokkal, sőt még a magyar néptánc
néhány alaplépését is kipróbálhatták. Minden nap változatos
programokkal töltöttük időnket,
melyek közül a legnépszerűbb a
Parlament megtekintése volt, de
vendégeink ámulva csodálták a

ápoló Maria Luisa Gessaga és
Enrico Cesana kísért, valamint a
húsz diák osztályfőnöke, Fulvia
Vercellini. A gazdag programot
iskolánk hagyományos alapítványi estje zárta, ahol Havas János
igazgató-helyettesünk köszöntötte az olasz díszvendégeket.
A programban résztvevő diákok
közül néhányan így összegezték
élményeiket:
Horváth Henriett: „Nagyon sok
szuper barátot szereztem. Cserepartnert vártunk és barátokat
kaptunk.”
Tóth Krisztián: „Nagyon jó élmény volt. Sokkal jobban tudok
beszélni angolul, nagyon sok
barátot szereztem, gyönyörű helyeken jártam. Örömmel láttam,
hogy az olasz diákok is jól érzik
magukat Budapesten.”

Szent István bazilikáról nyíló kilátást és az Operaház lenyűgöző
díszítésű páholyait is. Kerületünk
polgármestere, Szabados Ákos
is köszöntötte olasz vendégeinket, akiket ezúttal is a cserekapcsolatot töretlen lelkesedéssel

Szaszkó Zoltán: „Életem eddigi
legjobb két hete volt!”
Virág Detti: „Örülök, hogy a sok
új barát mellett megismerhettem egy ország szokásait, ételeit, tájait.”
Mészáros Kinga
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Csillagocska fesztivál
Hagyományteremtő szándékkal április 24-én rendezték meg a pesterzsébeti
óvodák tehetséges gyermekeinek első tehetségnapját, a Csillagocska fesztivált a Csili Művelődési Központban. A Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával megvalósult rendezvény célja nem volt más, mint hogy a szülők, az
óvodapedagógusok és az érdeklődők megismerjék a Pesterzsébet óvodáiban
működő tehetséggondozást, tehetségsegítést.

lamint a szülők és érdeklődők
zsúfolásig megtöltötték a Csili színháztermét.

Kerületünk három akkreditált
Tehetségpontja, a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda, a Pester-

zsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita
Tagóvoda, valamint a Pesterzsébeti
Baross Német Nemzetiségi Óvoda

által szervezett programot Szabados
Ákos polgármester, a rendezvény
fővédnöke nyitotta meg. – Minden
egyes alkalommal, amikor gyermekeink tehetségével dicsekedhetünk, a
szívünk örömmel telik meg. Mindenkinek a saját gyermeke a legokosabb,
legügyesebb, és ez így is van rendjén.
Az is rendjén van, hogy az óvodapedagógusok is elfogultak a saját nevelésű gyermekeikkel, és amikor majd
évek, évtizedek múlva találkoznak
a már felnőtté vált emberrel, akkor
is azt a kis, tehetséges rosszcsontot
látják, akivel hosszú éveken keresztül a szülők segítségével dolgozott, és

próbált belőlük olyan felnőttet nevelni, aki örömet okoz családjának és
környezetének. Még mindig gyakorló
édesapaként és volt pedagógusként
azt gondolom, hogy nincs is szebb tevékenység, mint gyermeket nevelni –
mondta, majd megköszönte a kerület
valamennyi pedagógusának a hosszú
évek, évtizedek óta végzett áldozatos
munkáját, végül köszönetet mondott
a szülőknek gyermekeik és az óvodapedagógusok támogatásáért.
A beszédek után a kerület óvodásainak gyermektánc, néptánc, dramatikus játék, nemzetiségi néptánc,
zenés torna, versmondás és hangszeres játék színpadi produkcióit tekinthették meg a vendégek, majd Juhász
Lajosné e szavakkal fordult a gye-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

A Pesterzsébet 17 óvodájából
érkezett több mint kétszáz gyermek, ötven óvodapedagógus, va-

rekekhez: – Kedves Csillagocskák!
Rólatok szólt a mai délután. Nagyon
szépen köszönjük az előadásokat,
gondolom, hogy nevelőiteknek és
szüleiteknek is nagy boldogságot
okoztatok.
Az oktatásért felelős alpolgármester gratulált a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Tehetségpontjának és a Baross Óvoda Hétszínvirág
Tehetségpontjának, amelyek március végén megszerezték a Kiváló
Akkreditált Tehetségpont címet,
valamint a Kerekerdő Óvoda Bóbita
Tagóvodájának, amelyek az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett.

Juhász Lajosné ezt követően a kerület hat bázisóvodája képviselőinek
emléklapot adott át.
A gyerekeknek a délután további részében lehetőségük volt az
óvodások munkáiból, valamint a
pedagógusok által készített fejlesztő eszközökből összeállított kiállítás
megtekintésére, valamint a műhelyekben kézműves, mozgásos, természettudományos tevékenységek,
informatikai fejlesztő és képességfejlesztő játékok kipróbálására.
Az óvodások vendéglátása sem
maradt el; a kerületi támogatók által
felkínált finomságok gyorsan gazdára találtak. A rendkívül jó hangulatú
program a Téka Együttes táncházával zárult.
Sz.
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Tánc Világnap és levelező verseny
Hetedszer rendezte meg a Csiliben a Pesterzsébeti Művészeti Stúdió PMS Dance tánciskolája
Tánc világnapi fesztiválját, kerületi általános iskolások részére.
Szabados Ákos polgármester megnyitója után 8
csoport mutatta be változatos, színes produkcióját. A siker nem maradt el, a közönség a zenék
ütemére tapsolva jutalmazta a fellépőket. A műsort a Gyulai István Általános Iskola 4.c osztálya
indította. Fellépésük valódi örömtánc volt. A Zrínyi Miklós Általános Iskola két együttese country
tánccal örvendeztette meg a publikumot. A Lázár
Vilmos iskola 2.a osztálya, a Verőcei Edina vezette PMS Dance csoportja és az Adysok két
csoportja is a fellépők között szerepelt. A Lázár
suli 6.a osztálya a Grease musical részlettel igazi
színpadi élményt varázsolt a szép számú érdeklődő elé.
A hagyományoknak megfelelően a táncgálán
adták át a Verőcei Gáborné szervezte olvasás-szövegértés levelező csapatverseny díjait.
3. osztályos kategóriában első helyezést ért el

a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 3.b osztálya: Ladányi Dávid, Labodi
Marcel, Kendrovics László. Felkészítő pedagógusuk Major Judit volt.
4. osztályosok között az első helyet a Hajós Alfréd
Általános Iskola 4.a osztálya nyerte. A csapat tagjai Terényi Brúnó, Fábián Barna Rajmund, Katona
Márton. Sulyok Andrea készítette fel őket.
Különdíjban az Ady Endre Általános Iskola 3.b
osztálya részesült.
D. A.

Az ER(d)Ő legyen Veled!
Ezzel a mottóval hirdettük és rendeztük
meg a Zöld oviban április 21-én a Föld
napi játékos családi délutánunkat.
A hét folyamán különböző technikával
elkészültek a fák, melyek a folyosókat
díszítették, valamint segítették a ráhangolódást.
Sajnos az idei évben az időjárás nem
kedvezett nekünk, de kedvünket ez sem
szegte, mert az udvarra tervezett programjainkat a termekben tartottuk meg.
Örömünkre szolgált, hogy óvodánk
gyermekei és szüleik mellett régi óvodásaink, valamint a leendő kiscsoportos
gyermekek és szüleik is eljöttek. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Fekete Katalin önkormányzati képviselő is megtisztelte rendezvényünket.
A gyerekek mellett, apukák, anyukák is együtt
játszottak, kézműves tevékenységeket folytattak
gyermekeikkel.
A fészekrakó játék, melyet valamennyi gyermek
együtt végzett, segített a kezdeti félénkség fel-

oldásában. A kreatív tevékenységeket az óvó
nénik segítségével, irányításával a csoportokban lehetett kipróbálni pl.: tavasztündér, csipesz
béka, stb.
A délutánt finom falatok, szörp és a közös éneklés zárta. Reméljük, sok élménnyel tért haza mindenki, és jövőre is velünk ünneplik ezt a fontos
napot!
Ildikó néni, Zöld ovi

2017. május 23.

Gyermekcsalogató
programok
Zeneiskolánk április 20-án rendezte meg hagyományos Tücsök hangversenyét a Csiliben.
Igazi interaktív koncert volt,
melynek során a gyerekek
mindjárt az elején elénekelhet-

A tanév legreprezentatívabb
koncertje minden évben a zenekari hangverseny. Idén április
28-án tartottuk meg a koncertet
a Csili Bubik István termében.
Ez alkalommal a zeneiskola

tek két kis gyerekdalt citera kísérettel. A műsort Suba Dorotytya és Szöllősi Rita vezette. A
program során sorra kerültek a
különböző hangszerek, zongora, hegedű, cselló, gitár, fa-és
rézfúvósok.
A délután folyamán zajlottak a
Gyereknap színes eseményei az
iskola termeiben. Volt léggömbös könnyed zenei torna, arcfestés, kézműves foglalkozás,
valamint „hangszersimogató”,
ahol a tanulható hangszereket
ki lehetett próbálni. A délután
hangversennyel zárult, ahol a
megismert hangszereket hallhatták, rövid, frappáns zenedarabok által.

különböző együttesei mutatják
be műsorukat. A programot a
Tücsök zenekar kezdte Pável
Edit vezetésével. A zenekar
munkáját Balásházi Bálint igazgató irányítja. Hangulatos volt
a fuvolazenekar által előadott
összeállítás is Gaál Zsolt közreműködésével.
Végül a nagy fúvószenekar kalauzolt el minket a filmzenék
csodálatos világába. A közönség vastapssal jutalmazta a remek, szuggesztív előadást a két
nagyszerű karmester, Kolossa
András zenekarvezető és Nagy
Zsolt régi növendékünk vezénylésével.
Sz. Zs.

Gospel fesztivál
A Pesterzsébeti Gyülekezet Roma Keresztény Gospel Fesztivált
rendez 2017. május 26-án 16 órai kezdettel a Városháza előtt, a
sétáló utcában. Fellépők: salgótarjáni keresztény Gospel együttes,
Sabbatshong Klezmer Band és Balogh Mihály énekes-zeneszerző. A
rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Nyuszi kupa
Iskolánk, a Hajós Alfréd Általános Iskola idén is megrendezte
a kerületi óvodásoknak a Nyuszi kupa sportversenyt. A kerületből 11 óvoda, tagóvoda vett
részt a már hagyományosan
megrendezett játékos, mozgásos versenyen. A kicsik izgatottan várták a verseny kezdetét,
voltak, akik az elsőnek berendezett feladatot játszották végig
bemelegítésként, de akadtak

figyelmesen nézelődők. A rendezvényt Őrfi Krisztina igazgató nyitotta meg. A testnevelő
tanárok (Éva néni, Emma néni,
Gábor bácsi, Balázs bácsi és
Ádám bácsi) elsősök segítségével bemutatták a feladatokat.
A csapatok nagyon fegyelmezetten viselkedtek a délután folyamán, melyet a végén Kriszti
néni ki is emelt. Az ovisok az
elején kissé visszafogottan

szurkoltak, de aztán a végére
belemelegedtek, áthatotta őket
a versenyszellem. A feladatokat nagyon ügyesen csinálta

végig minden kisgyermek. Az
esemény végén felolvasták a
helyezéseket, kiosztották az
okleveleket és a kis csokikat,

de az igazgatónő kiemelte, nem
a helyezés számított, hanem
az aktív részvétel, így minden
óvodást nagyon megdicsért.
Megköszönte a szülőknek is a
lelkesítő szurkolást, valamint az
iskola két tanulójának az előkészítésben és elpakolásban vállalt szerepét. A délután nagyon
jól telt el, kellemesen elfáradt
minden óvodás és kísérőik, az
óvodapedagógusok.
Csaba Krisztián,
6.a osztályos tanuló
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Kerületi siker az országos versenyen

A pesterzsébeti őszi versenyről a
legjobbakat a Kossuth Társaság benevezte az országos versenyre, amelyen a kötelező szöveg választhatóan
egy Kossuth- és egy Széchenyi-szöveg, valamint egy reformkori nagyság szövege lehetett a szabadon választott 3-4 percben. Sárospataktól

FOTÓK: HARANGI MIHÁLY

Április 7-én a Kossuth Szövetség immáron 20. alkalommal rendezte meg
az országos Kossuth-Széchenyi szónoklatversenyt, amelynek a Józsefvárosi Galéria adott helyet.

Pápáig majd’ félszáz 7.-8. osztályos
diák, illetve középiskolás „szónokolt” a szigorú, ám igazságos zsűri és
a közönség előtt. A nagyon jól felkészült versenyzők a reformkori nyelvet beszélték hiteles módon, szónoki
vénával megáldva.
A verseny végén, a záróünnepségen a zsűri (színészek és tanárok)
nevében Nemcsák Károly, a József
Attila Színház igazgatója méltatta
ezt a különleges, hagyományőrző
versenyt, a jól felkészült diákokat és
a kiváló tudású, lelkes tanáraikat,

A Lázár Vilmos Általános Iskola diákjai adták az országos versenyen
a műsort

a szervezőket (melyben
a pesterzsébeti Kossuth
Társaság is részt vett),
valamint a szíves vendéglátást.
Köszönet a zsűri minden tagjának, különösen
a zsűri további színésztagjainak, Kopácsi Miklós
szinkronszínésznek, Jakus
Szilviának és R. Kárpáti
Péternek, mert a diákok
örömmel vették, hogy beszélgethettek velük.
Bár csak az első 3 helyezettet emelték ki mindhárom
csoportban (az általános iskolások
két csoportban versenyeztek a nagy
létszám miatt), de minden versenyző
és a felkészítő tanárok is kaptak jutalmat és dicséretet.
A Költészet napja előtt a magyar
nyelv ebben a versenyben is megmutatta sokszínűségét, kiművelt, érett
megjeleníthetőségét.
Külön élmény és öröm számunkra
a XX. kerületiek sikere: az általános
iskolai kategóriában első helyezést
ért el Duna Dorottya, a József Attila

Duna Dorottya
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola tanulója (felkészítő tanára
Pongráczné Krizmanits Mária), a középiskolások között Körösköi Emese
harmadik helyezett lett, ő a Kossuth
Lajos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Takaró Mihályné.
Jövőre, illetve már ősszel ismét
belevághatnak diákjaink ebbe a bravúros, csodás szereplésbe!
Dr. Bényi Árpádné
a Kossuth Szövetség alelnöke, a
Kossuth Társaság elnökségi tagja, az
országos verseny főszervezője.
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Napozni vagy nem napozni…
… ez itt a kérdés. Vágyunk a fényre, melegre, ami nem véletlen, hiszen
a nap közérzetünket, kedélyünket
javítja, azonban a napozás veszélyei
miatt egye többen fontolóra veszik,
kockáztassák-e egészségüket pár
percnyi boldogságért.
A szakemberek álláspontja is egyre kevésbé oszlik meg a napozással
kapcsolatban, egyre több az egyértelmű tiltás, a tény ellenére is, hogy a
napfény segítségével állítja elő szervezetünk a csontképződéshez nélkülözhetetlen D-vitamint.
A napozás az UV-sugárzás miatt
veszélyes. Az már régóta tudott, hogy

a napozás elősegíti a bőr idő előtti
öregedését – gondoljunk csak azokra
az emberekre, akik idejük nagy részét
a napon töltik, akiknek arcbőre egy
idő után megvastagodik, így próbálva
védekezni a káros sugárzás ellen.
A túlzott napozás, a rendszeres
leégés azonban a bőr megvastagodásánál sokkal súlyosabb kimenetellel
járhat, hiszen az ultraibolya sugárzás
hozzájárul a bőr rákos elváltozásainak kialakulásához.
Éppen ezért bánjunk nagyon csínján a napozással. Lehetőleg 11 és 15
óra között ne tartózkodjunk a napon,
ebben az időszakban keressük a hűvös,

Mikor mit együnk?
„Reggelizz úgy, mint egy császár, ebédelj úgy, mint egy
király, vacsorázz úgy, mint egy koldus!” – tartja a mondás, nem véletlen. A reggeli ugyanis a legfontosabb étkezés, így ilyenkor még bátran fogyaszthatunk szénhidrátot, természetesen annak lassan
felszívódó változatát. A legjobb
egy kis zabpehely gyümölccsel
vagy fahéjjal, de ugyanilyen
tápláló a zöldséges rántotta egy
szelet teljes kiőrlésű kenyérrel.
Délelőtt nem árt egy kis tízórai, egy joghurt vagy egy alma,
ami segít szinten tartani a vércukorszintet, így elkerülhetjük,
hogy hirtelen ránk törjön az éhség. Ebédre ajánlottak a sovány
húsos, halas ételek valamilyen
egészséges körettel, mint például a barna rizs, kuszkusz, bulgur

vagy akár a párolt zöldség. Uzsonnára egy kis marék olajos
maggal (dió, sózatlan mandula, pisztácia vagy kesudió)
gondoskodhatunk az éhség elűzéséről, ugyanúgy egészségünkről, hiszen ezek nagy mennyiségben tartalmaznak
rostot, magnéziumot és egészséges zsiradékot. Mivel azonban a magvak kalóriatartalma nagyon magas, naponta
legfeljebb 20 grammot ajánlott belőlük fogyasztani.
A nap utolsó étkezése a vacsora, amire a leginkább oda kell
figyelni. Nagyon fontos azt a szabályt betartani, hogy este leginkább fehérjét együnk, a szénhidrátokat pedig kerüljük, mint ahogy
azt is, hogy lefekvés előtt 2-3 órával együnk utoljára. Jó alternatíva a tonhalsaláta vagy egy szelet
grillezett csirkemell zöldségekkel,
mint ahogy a sovány túró vagy a
cottage sajt.
y.a.

Edzés otthon

V

égre közeledik a strandidő. Ez
egyrészről jó, hiszen azt jelenti,
hogy lassan kezdődik a nyár,
másrészt a nőknek többletfeladatot is
ad, hiszen a meleg beköszöntével lekerülnek rólunk azok a ruhadarabok,
amelyek hosszú hónapokon keresztül
jótékonyan takarták testünket.
Ha nem tudjuk rávenni magunkat, hogy edzőterembe vagy futni

árnyékos helyeket, és vegyük azt is figyelembe, hogy a felhők nem jelentenek védelmet, mert azokon a sugarak
átjönnek. Ha pedig mégis huzamosabb
ideig tartózkodunk a napon, mindig
kenjük be magunkat a bőrtípusunknak megfelelő faktorszámú naptejjel,
napolajjal. Ezt ismételjük meg többször is, hogy elkerüljük a leégést.
Bármennyire is vagyunk óvatosak, bárkivel előfordulhat, hogy
megégeti a nap. Ha ez bekövetkezik,
nagyon fontos, hogy kerüljük a napozást, amíg bőrünk meg nem gyógyul.
A gyulladt bőrre tegyünk hideg borogatást, majd többször kenjük be
hidratáló, esetleg hűsítő, pantenolt
tartalmazó krémekkel. Ezeket a ta-

járjunk, mozgassuk át testünket otthon. Fontos, hogy minden nap szánjunk egy kis időt a gyakorlatokra.
Álljunk egyenesen, egy szék támlájának támaszkodva, közben emelgessük egyik, majd másik lábunkat
hátra annyiszor, ahányszor bírjuk.
Ezt követően ismételjük meg a feladatot, ezúttal előre nyújtogatva a
lábakat.
Feküdjünk az oldalunkra és támaszkodjunk alkarunkra.
Emelgessük a lábunkat,
megfeszítve izmainkat
úgy, hogy közben ne
homorítsunk, de ne is
görnyedjen a hátunk.
Természetesen ezt a
gyakorlatot is minkét
oldalra végezzük el, ha
bírjuk, 100-100-szor.

Hanyatt fekve a földön emeljük
fel mindkét lábunkat a magasba, miközben a két karunkat rakjuk a tarkónk alá! Nyissuk szét a lábat, majd
zárjuk össze – ebből is legalább 100at próbáljunk megcsinálni. Ezután
jöhetnek „levezetésként” a felülések.
Persze tudni kell, hogy ezek a
gyakorlatok „gyorssegélyt” jelentenek, ahhoz, hogy látványos és hoszszan tartó eredményt érjünk el, zsírégető pulzusszám mellett folytatott,
huzamosabb ideig tartó (több mint
30 perc) edzésre van szükség. A
séta, a futás, valamint az úszás vagy
a lépcsőzés is rendkívül hatékony,
narancsbőrgyilkos gyakorlatok, amelyekhez még személyi edzőt sem kell
megfizetnünk. Rásegíthetünk egykét doboz narancsbőr elleni vagy
bőrfeszesítő krémmel, valamint fürdés vagy zuhanyozás után speciális
masszázs körömkefével.
y-a-
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nácsokat már csak azért is érdemes
megfogadni, mert szakemberek szerint már egyetlen komolyabb leégés
végzetes folyamatokat indíthat el,
azaz a bőrrák kialakulásához, vagy a
bőr helyrehozhatatlan károsodásához vezethet.
-nd-

Gyógyító
gyümölcs

A

z édes, finom hazai eper,
amelynek végre eljött a szezonja, nemcsak sokak kedvence, de kutatók szerint az egyik
legegészségesebb gyümölcs. Már
nyolc szem elfogyasztásával több
C-vitamint juttathatunk a szervezetbe, mint mondjuk, ha megeszünk
egy narancsot. Ráadásul egy ekkora
adag feleannyi kalóriát tartalmaz,
mint egy alma, és több rostot, mint
egy körte. A C-vitamin mellett B6vitamint, folsavat és káliumot is tartalmaz, a benne lévő flavionok pedig
antioxidáns és gyulladáscsökkentő
hatásúak.

A fogyókúrázóknak is kifezetten
ajánlott, nemcsak alacsony kalóriatartalma miatt, hanem azért is, mert
fogyasztása telítettségérzetet kelt, vértisztító hatása pedig segít a salakanyagok és a felesleges zsír távozásában.
Talán nem sokan tudják, de
az eper rendszeres fogyasztása segít megelőzni a szív- és érrendszeri
megbetegedések kialakulását, csökkenti a vérnyomást és a szívinfarktus kialakulásának, valamint a kor
előrehaladtával nagyobb eséllyel
kialakuló, szellemi leépüléssel járó
betegségek kockázatát is.
y.

KIKAPCSOLÓDÁS
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Zöldsarok

Elő a metszőollót!

A

z elmúlt hetek csapadékos időjárásának köszönhetően
a szokásosnál gyorsabban
fejlődnek a növények, ami
jócskán ad tennivalót a
kiskerttulajdonosoknak. A
rendszeres gyomlálás, a gyakori fűnyírás mellett gondoskodnunk kell a virágok
és a díszcserjék
levéltetvek és
levéldarazsak
elleni permetezéséről is.
Ha már a
virágoknál járunk, a rózsákat első virágzást követően
metsszük le, de
ne túlságosan, csupán két levélig, hogy kihajthassanak a
következő virágot hozó hajtások. Rendszeresen öntözzük őket, és gondoskodjunk
a tápanyag-utánpótlásukról,
ezzel is serkentve az újbóli,
illetve a folyamatos virágzást.
A magasabb évelők közül érdemes az elvirágzott
szarkaláb, a zergeboglár és a
küllőrojt szárát körülbelül 15
centivel a föld fölött visszavágni. Ekkor új hajtásokat

nevelnek, és megfelelő gondozás és kedvező időjárás
esetén még egyszer virágba
borulhatnak.
Szintén metsszük le a
késő tavasszal nyíló cserjéket, a fagyalt és a buxust,
ezzel elkerülhetjük a felkopaszodásukat. Az orgona
hajtásait is ritkítsuk meg.

Ajánló

Második esély

E

gy férfi a londoni metrón ülve, egyik
pillanatról a másikra mindent elfelejt.
Nemcsak azt, hogy hová indult, de
azt is, hogy ki ő, honnan jött, a szó átvitt és
szoros értelmében egyaránt. Egy hetet tölt a
kórházban, mint „Ismeretlen fehér férfi”, és
diagnosztizálják a betegségét, azt azonban,
hogy a pszichogén amnézia nevű állapotból
hogyan lehet, egyáltalán ki lehet-e törni,
nem tudják a gyógyítók.
Időközben előkeveredik egy régi jó barátja, akitől sok mindent megtud „előző” életéből. Többek között azt, hogy van egy gyönyörű felesége, egy kamasz fia és egy lánya.
Vaughan (merthogy így hívják főhősünket),
amikor „először” megpillantja nejét, egyből

beleszeret, és sehogy
sem érti, miért akart
elválni tőle. Újraépítendő élete második
legfontosabb feladatának – memóriája
visszaszerzése után –
szerelme visszaszerzését tűzi ki célul…
John O’Farrell
brit humorista regénye nemcsak vicces, de elgondolkodtató, romantikus, de nem csöpögős. Olvasás közben
elmerenghetünk mindennapi játszmáinkon,
a férfi-női szerepeken és azon, hogyan tartsuk életben házasságunkat, kapcsolatunkat.
s.a.
(John O’Farrell: A férj, aki elfelejtette a feleségét – Cartaphilus Könyvkiadó)

Sudoku
Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
A gyeppel is vannak teendők ebben az időszakban. Ha
eddig nem tettük meg, még
elvégezhetjük a fű levegőztetését, majd jöhet a gyeptrágyázás, és ha szükséges, még
egyszer utoljára a felülvetés.
A fűnyírásra hetente szakítsunk időt, és fokozatosan
állítsuk egyre alacsonyabbra
a kések magasságát, egészen
addig, amíg szárazabbra fordul az idő, mert akkor hagyjuk magasabbra nőni a füvet.
-nd-
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Gasztronómia

Toszkán paradicsomleves
Következő számunk 2017. június 20-án jelenik meg
Lapzárta: 2017. június 6. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés,
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest,
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató • ISSN 2060-6044

Hozzávalók:
70 dkg paradicsom, 1 kis db vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma, 7 ek olívaolaj, 1 marék
bazsalikom, 10 dkg kenyér (szikkadt, rusztikus
fehér), 1 kk só, 0.5 kk fekete bors (frissen őrölt)
Egy lábasban vizet forralunk. A megmosott paradicsomok tetejét X alakban bevagdossuk, majd a lobogó vízbe dobjuk 1-2 perc-

re. Onnan kivéve könnyedén lehúzhatjuk a
héjukat. Miután kivágtuk a csumájukat is,
felaprítjuk a paradicsomokat.
A megpucolt, finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát 3 evőkanálnyi olívaolajon megfuttatjuk, és hozzáadjuk a paradicsomot. Lefedve, pár perc alatt megpuhul.
Ekkor fogjuk a botmixert, vagy az egészet
turmixba öntjük és pürésítjük.
Sóval, borssal ízesítjük, és hozzáadjuk a
felaprított bazsalikomleveleket.
Végül a nagyobb darabokra vágott, szikkadt kenyérdarabokat is belekeverjük, és
addig főzzük (kb. 5-10 perc), míg a kenyér
teljesen megpuhul. Ha túlságosan sűrűnek
találjuk, fél-egy deci vízzel felönthetjük.
Lehúzzuk a tűzről, 3-4 evőkanálnyi finom
olívaolajjal nyakon öntjük, és azonnal tálaljuk.
További receptek: www.kellegyrecept.hu
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Április 1-jén szakosztályunk Zágrábba, egy meghívásos utánpótlás
kötöttfogású versenyre utazott. A
28 egyesület 180 birkózója között 7
ESMTK-s versenyző mérlegelt. A
színvonalas versenyen Takács Zsolt
(40 kg), Kovács Olivér (44 kg), Molnár Botond (59 kg) és Kekenj Norbert (73 kg) nem találtak legyőzőre,
a verseny végén aranyérmet vehettek át, Mányik Dávid (40 kg) és
Kosovics Ádám (49 kg) a harmadik

helyen végeztek, míg Kovács Bence
(49 kg) kiesett a versenyből.
Április második hétvégéjén az
idén először megrendezésre kerülő
serdülő Európa-bajnokság részvételi
jogáért küzdöttek birkózóink mindhárom szakágban, a budapesti Körcsarnokban. Ez a verseny különösen
fontos volt sportolóinknak, hiszen a
válogatók első két helyezettje képviselheti Magyarországot a májusban
megrendezésre kerülő szerbiai Európa-bajnokságon.
Serdülő kötöttfogású Eb-válogató:
Aranyérmeseink: Tösmagi Attila
(53 kg), Birtalan Bendegúz (73 kg).
Bronzérmeseink: Mányik Dávid
(38 kg), Takács Zsolt (38 kg), Németh Milán (53 kg), Mohl Richárd
(85 kg).
Serdülő szabadfogású Eb-válogató: Aranyérmesünk: Takács Zsolt
(38 kg), ezüstérmesünk: Mányik Dávid (38 kg).
Serdülő leány Eb-válogató:
Aranyérmesünk: Matyi Vivien (40
kg), bronzérmesünk: Kellner Laura
(57 kg).
A fenti eredmények alapján
kötöttfogásban Tösmagi Attila és
Birtalan Bendegúz, szabadfogásban
Takács Zsolt és Mányik Dávid, a lányok között pedig Matyi Vivien képviselheti szakosztályunkat a serdülő
Európa-bajnokságon.
Ugyanezen a hétvégén szintén a
Körcsarnokban rendezték meg a kadet és junior szabadfogású birkózók
válogatóját. Kadet korcsoportban

Losonczi Dávid (85 kg) aranyérmet,
Horváth Zsolt (76 kg) ezüstérmet,
Szilágyi Erik (100 kg) pedig bronzérmet vehetett át a verseny végén.
Losonczi Dávid ezzel a győzelmével
kivívta a kadet szabadfogású válogatottságot. Junior korcsoportban
Tóth Bendegúz (84 kg) és Atkári
Tamás (120 kg) első helyen, Asharin
Roman (66 kg), Mester Milán (74
kg) és Orosz Tibor (96 kg) második
helyen, Magnucz Richárd (55 kg)
pedig a harmadik helyen
végzett.
Április 14-én a junior
kötöttfogású birkózók válogatóját rendezték meg
Tokodon, ahol szakosztályunk képviseletében
mind Racolta Eduárd (96
kg), mind Orosz Tibor
(120 kg) a harmadik helyen végzett.
A következő hétvégén szintén
a junior szabadfogásúak válogatója
következett, ezúttal Köröstarcsán.
Atkári Tamás (120 kg) ismét meg
tudta nyerni súlycsoportját, és ezzel
megszerezte a jogot, hogy ő képviselje Magyarország a világversenyeken.
Ez rajta kívül Tóth Bendegúznak
(84 kg) már az előző válogató versenyen sikerült. A versenyről Asharin
Roman (66 kg) tudott még aranyéremmel távozni Köröstarcsáról,
Mester Milán (74 kg) kiesett a versenyből.
A hétvége másik versenye a diák
I-II és serdülő kötöttfogású Budapest-bajnokság volt, amely a korosztályos országos bajnokságokra volt
selejtező verseny. Szakosztályunk
komoly létszámmal képviseltette
magát, összesen 44 fő vett részt a
Budapest-bajnokságon, ahol az alábbi eredmények születtek:
Aranyérmeseink: Jász Bálint
(diák II, 26 kg), Fige Levente (diák
II, 29 kg), Nagy Gergely (diák II,
63 kg), Kis Mátyás (diák II, 69 kg),
László Mózes (diák I, 29 kg), Takács
Zsolt (diák I, 38 kg), Kosovics Márton (diák I, 46 kg), Barta Dominik
(diák I, 50 kg), Ónodi Sándor (diák
I, 69 kg), Tösmagi Attila (serdülő,
54 kg), Birtalan Bendegúz (serdülő,
76 kg).
Ezüstérmeseink: Zhytovoz Petro
(diák II, 29 kg), Olasz Bende (diák
II, 32 kg), Felkai Bendegúz (diák II,
38 kg), Vincze Benedek (diák II, 42
kg), Budai András (diák II, 46 kg),

Kovács Olivér (diák I, 42 kg), Takács Zsolt (serdülő, 38 kg), Németh
Milán (serdülő, 54 kg), Molnár Botond (serdülő, 58 kg).
Bronzérmeseink: László Mózes
(diák II, 29 kg), Kovács Barna (diák
II, 35 kg), Kosovics Márton (diák
II, 46 kg), Fábián Barna (diák II,
50 kg), Máltsik Zsombor (diák II,
58 kg), Mányik Dávid (diák I, 38

(85 kg). Ellenfelei közül szinte mindenkit fölényesen győzött le, kivéve
egy ukrán birkózót, aki nem túlzás,
majdnem egy számmal nagyobb
volt, mint Dávid. Az ukrán tetemes
előnyre tett szert a mérkőzésen, Dávid azonban egy percig sem adta fel,
óriási hajrát követően végül 13-9-re
legyőzve ellenfelét jutott a döntőbe,
ahol egy hazai versenyzővel szemben
is diadalmaskodott,
így aranyérmet akasztottak a nyakába.
Ugyanezen a versenyen Szilágyi Erik
(100 kg) kisebb sérülést
összeszedve
döntőbe jutott, ott
azonban nem tudott
100%-os
teljesítményt nyújtani, végül
ezüstérmes lett. A
dobogó második fokára állhatott fel
Luckenwaldéban a 76 kilogrammos
Horváth Zsolt is, aki fantasztiku-

kg), Simon Bence (diák I, 38 kg),
Kovács Bence (diák I, 46 kg), Nagy
Gergely (diák I, 63 kg), Kekenj Norbert (serdülő, 76 kg),
Mohl Richárd (serdülő, 85 kg).
Április utolsó hétvégéje igen őrültre sikerült szakosztályunknak, hiszen három
külföldi és három hazai versenyen voltak
érdekeltek birkózóink.
A sok verseny komoly Losonczi Dávid (középen)
logisztikát
igényelt
szakosztályunk edzőitől és vezetőitől, san menetelt a döntőig, ahol 5:1-re
de tisztességesen helytálltunk mind a vezetett ellenfelével szemben, ám
hat helyszínen.
feleslegesen kockáztatott, végül veKadet válogatottjaink Magyaror- reséget szenvedett.
szág színeiben külföldön jeleskedtek.
A szlovákiai Somorján Birtalan
Világbajnokunk, Szőke Alex a török- Bendegúz egy csapatbajnokságon
országi Izmirben mutatta meg tudását. vett részt a serdülő válogatottal,
A 85 kilogrammosok között hihetet- ahol a dobogó legfelső fokára állhalen magabiztossággal, remek küzdel- tott a csapattal.
mek után, a döntőt technikai tussal
A hazai versenyeket tekintve
megnyerve aranyérmet szerzett.
Köröstarcsán junior kötöttfogású
Ugyancsak kiemelkedően telje- válogatót rendeztek, ahol Racolta
sített Európa másik felén, Német- Eudárd (96 kg) első helyen, Orosz
országban a szabadfogású nemzeti Tibor (120 kg) a harmadik helyen
csapat tagjaként Losonczi Dávid végzett. Kiskunhalason és Győrben
utánpótlás korosztályú
versenymeghívásoknak
tettünk eleget. A két versenyen összesen 47 gyermek, diák I-II. és serdülő
korcsoportú versenyzőnk
indult el, végül 18 arany,
12 ezüst és 10 bronzéremmel gyarapítottuk
Szőke Alex (középen)
éremgyűjteményünket.
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Pingpong, a kortalan sportág

– A pingpongról az a téves nézet
terjedt el, hogy az csak játék, pedig
ugyan olyan nehéz sport, mint a
többi – mesélte Ehrlich Márta. Indoklásként pedig hozzátette: nem
kevés kitartást, energiát, idegmunkát igényel.
A 2007-ben alakult szakosztály
februárban ünnepelte tizedik születésnapját. Egy évtizeddel ezelőtt
mindössze ketten voltak, ma a tagok
száma harmincöt-negyven főre duzzadt. Második esztendeje foglalkoznak utánpótlás-neveléssel is, mintegy húsz gyerek jár a péntekenkénti
edzésre.

– Nem olyan sportág az asztalitenisz, ahol hirtelen nagyot lehet fejlődni – avatott be Szabados Márta,
aki a jövőről szólva megjegyezte: a
lehetőségek akkor nyílhatnak meg
igazán a fiatalok előtt, ha majd saját
terme lesz a szakosztálynak, és nem
kell alkalmanként felállítani, majd
összecsukni az asztalokat, hanem az
állandóan berendezett pingpongteremben a hét több napján, hosszabb
időben lehet edzéseket tartani.
A gyerekek munkáját szakképzett edző irányítja, azonban anyagiak híján, a felnőttek magukat edzik.
Noha azt gondolnánk, a pingpong

NYÁRI SPORTTÁBOR

GYERE HOZZÁNK TÁBOROZNI!
AZ ESMTK JÚNIUS 19-TőL - AUGUSZTUS 11-IG
HETES TURNUSOKBAN HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG
SPORTTÁBORT SZERVEZ.
Sportági foglalkozások: úszás, öttusa,
vízilabda, szinkronúszás, foci.
A tábori gyülekező helye:
PESTERZSÉBETI USZODA – Bp. XX. ZODONY UTCA 1.
Gyülekezés: reggel 7.00 – től 8.30-ig az uszodában
Hazamenetel: 16.15 és 17.00 között.
A tábor díja: 22.000 Ft / hét/fő
Az ár magában foglalja a háromszori étkezést
(reggeli, meleg ebéd, uzsonna)
a napi kétszeri edzéseket + játékos foglalkozásokat
edzői oktatással, irányítással.
Vízi foglalkozások, vízi játék napi 2x 2 órában,
1x sárkányhajózás iskola korúak részére
TÁBORI REFERENS:
TÁNCZOS TÜNDE – ESMTK KOORDINÁTOR
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS ÉS JELENTKEZÉS 04.03-TÓL
06-30-280-22-72-ES TELEFONSZÁMON.
A TÁBORI LÉTSZÁM KORLÁTOZOTT!!!!

olcsó sport, ez nem állja meg a helyét. A labda darabja 300 forint, és
hamar elhasználódik, ütőről, borításról, cipőről mindenki maga gondoskodik. Mezeket, tréningfelsőt az
egyesület biztosít sportolóinak.
A sportág egyik fő vonzereje az
lehet, hogy nincsen életkori megkötés, ameddig bírja valaki, addig asztalhoz állhat. Hetven fölötti játékos
is lejár az Adyba edzésekre. Ráadásul
a Budapest bajnokságban nincsenek
korcsoportok, mi több, a két nem
képviselői is megmérkőzhetnek egymással.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az Ady Endre Általános Iskola tornatermének nyitott ajtaján kihallatszó, öszszetéveszthetetlen zaj tudósít arról: odabent pingpongedzés zajlik. Belépve
pedig kiderül, nem felkészülés, hanem verseny. Ameddig az ESMTK Asztalitenisz Szakosztályának vezetőjével, Szabadosné Ehrlich Mártával beszélgettünk, a háttérben a bajnokság befejező fordulójának csapatai vettek körbe
két asztalt.

– A különböző budapesti bajnokságokban 7 csapatunk játszik.
Az I-es csapat a Budapest I/A-ban
szerepel, és reményeink szerint az 5.
helyen végez.
A többi csapat is egész évben szépen küzdött, és jó eredménnyel zárja
a szezont – mondta el a szakosztályvezető.
Szívesen várnak mindenkit, aki
csatlakozni kíván egy remek hangulatú csapathoz. Jelentkezni Szabados
Mártánál lehet a 06 20/580 7137-es
telefonszámon.
DIA
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Ez történt az NB III-ban
Rákosmente KSK ellen, ezzel
ismét a 10. helyre került a tabellán. A május eddig sajnos
kevésbé volt szerencsés a
pesterzsébeti csapat számára,
a
sikerszériának, úgy tűnik, egy időre
vége szakadt.
A hónap első
vasárnapján
az éllovas, a
Kazincbarcikai
BSC FC (KBSC)
Privigyei Ádám gólja a KBSC elleni vizitált az Ady
mérkőzésen
Endre
utcai

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Április 22-én Monort fogadta
az ESMTK, és szenvedett el
tőlük 1:0-ás vereséget. Április 29-én a Rojik Sporttelepen
2:1-re győzött az ESMTK a

pályán. A Liza szerezte meg
az első gólt, aztán a Barcika
egyenlített, majd az utolsó harmadban ismét a hálóba talált,
így a végeredmény 2:1 lett a
vendégek javára. A piros-fehérek ezzel a 12. helyre csúsztak
vissza a tabellán.
Május 13-án ismét idegenben
játszott az ESMTK, mégpedig
a kiesés ellen menekülő Hatvan
csapatánál, ahonnan 1:1-es
döntetlen után egy ponttal tért
haza. Május 21-én Nyírbátor
csapatát fogadta a Liza, a végeredmény ismét döntetlen lett
(2:2), így maradt a 12. helyen.
Sz

VI. Erzsébet Kupa
A nemzetközi gyerek és ifjúsági karate versenynek a Soroksári Sportcsarnok adott otthon április
29-én. Az egész napos megmérettetésre hazánkon kívül Ausztriából, Szlovákiából, Horvátországból és Ukrajnából is érkeztek, 31 klub 435
versenyzője mérte össze tudását.
– Nemcsak a rendezők, hanem a hazai és a külföldi csapatokkal érkezett bírók is kitettek magukért,
így nagyon színvonalas, nívós versenyt sikerült
összehozni. Ezúton szeretném megköszönni
Slezák Anikónak, Valkai Mártának, Utas Viktornak, valamint minden kedves tanítványomnak
és szüleiknek a kiemelkedő munkáját, amellyel
hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához
– mondta Harsányi László, a Seinchin Karate SE

elnöke, aki hozzátette: mind a hazai, mind a külföldi csapatok gratuláltak a színvonalas versenyhez, és viszik a Pesterzsébetiek jó hírét.
y.
A Seinchin Karate SE eredményei:
Molnár Papp Blanka – kata III. hely
Nádas András – kata III. hely
Elek tamás – kata I. hely
Márta Rebeka – kata III. és kumite III. hely
Száray Rebeka – kata II. hely és kumite III. hely
Támba Emese – kata II. és kumite II. hely
Száray Zsombor – kata II. hely
Tirtl Márk – kumite II. hely
Márta Kira – kata és kumite IV. hely
Kanizsai Maya – kata és kumite IV. hely

Sárkányhajós sikerek

Túl vannak a sárkányhajósok
idei első megmérettetésükön.
Május 1-jén a Soroksári Dunaágban rendezték a tradicionális
Vass István emlékversenyt,
amelyre 15 egység nevezett,
és hosszú távon, 4 kilométeren
mérték össze tudásukat.
A Römi Sárkányhajó Klub egyik
egységét erősítette a háromszoros olimpiai bajnok Kovács
Katalin is. Az erzsébeti klubnak
a nap komoly sikereket hozott,

a
dobogó
első két fokára az ő
hajósaik állhattak.
–
Meglett
volna a harmadik is, de
egy bójatévesztés miatt kizárták
csapatunkat
– tudtuk meg
Reményi Péter csapatkapitánytól, majd hozzátette: – Rendkívül színvonalas versenyt láthatott a közönség, és egyben jó
ráhangolódás is volt a május
közepén rendezendő Sárkányhajó Európa-bajnokság válogatójára, ahol szeretnénk minél
több helyet megszerezni.
A versenyen az ESMTK sárkányhajósai a 4. helyen végeztek.
y.a.

Testépítés
Medek Tibor, a Fitness 2000 testépítője az előkelő második helyet
szerezte meg super masters
50+ kategóriában a május 7-én
megrendezett Bodysport Kupa
kvalifikációs versenyen. – Hihetetlen öröm számomra az
+50-es korosztályban 61 évesen
ezüstérmet nyerni – nyilatkozta a
sportoló, aki a május 20-ai IFFB
Európa Bajnokságra és Magyar
Kupára való jó felkészülési versenynek tartotta a megmérettetést.
y.

2017. május 23.

Focitorna a Duna-parton
Május 1-jén immáron 5. alkalommal rendezték meg a
Borka Kupát. A Puebla Focisuli
Pesterzsébet és a Csep-Gól FC
által szervezett utánpótlástor-

Dalnoki csapatai képviselték.
A tornán egyszerre öt pályán
folytak a küzdelmek, és öt korosztályban mérettették meg
magukat a fiatalok. Az egész

nán mintegy negyven csapat
vett részt. Az ország számos
pontjáról érkeztek csapatok,
többek közt Nyíregyházáról,
Ceglédről, Tiszakécskéről –
csak hogy a legtávolabbiakat
említsük. Budapestet a két
házigazda mellett a KISE, a
Pénzügyőr, az ASI, a Budafok,
a Ferencvárosi Torna Club és a

napot kitűnő időjárás, parádés
mérkőzések, küzdelmes, szoros játék és gyönyörű gólok
jellemezték. A Puebla Focisuli
4 korosztályban indított csapatokat. Az U8 az első, az U9
a hetedik, az U11 a harmadik,
az U12 pedig a második helyen
végzett.
y.a.

Kajakos szezonkezdet
Április utolsó hétvégéjén az
ESMTK Kajak-Kenu Szakosztálya megkezdte az érmek gyűjtését. Újpesten a hagyományos
Öbölkör Bajnokságon idén is
megmérettették magukat a
kajakosok, és Biró Barna első,
Boda Márkó harmadik, Fojt
Sára és Kaiser Kristóf negyedik,
Juhász Máté ötödik, míg Tribol

osztrák versenyzési szabályok
miatt szűkebb csapattal indultunk útnak, a külföldi rendezés
ellenére a magyarok hozták el a
legtöbb érmet – tudtuk meg Molnár Gábor szakosztályvezetőtől.
Természetesen az ESMTK is
kivette részét a dobogós helyezésekből: Fojt Sára és Biró
Barna nem talált legyőzőre,

Bence hatodik helyen zárt saját
korosztályában a mintegy 2000
méteres versenytávon.
Május első szombatján az erzsébeti kajakosok hazánk határain
túlra utaztak, a Bécsben megrendezett maraton versenyre.
– A megmérettetés rendkívül jó
tapasztalatszerzési lehetőséget
jelentett az idei Maraton Országos Bajnokság előtt. Ugyan az

míg Boda Szilvána – aki még
csak 10 éves – a harmadik helyen zárt. Érmet nem szerzett,
de a saját mezőnyének első
felében végzett Mezey Luca,
Dráviczki Dóra, Kardos Lívia,
Boda Márkó, Fojt Zalán, Juhász
Máté, Kaiser Ádám, Bardócz
Barnabás, Pingor Patrik, Tribol
Bence és Bertalan, valamint
Gőgh Vince.
y.a.
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SZOLGÁLTATÁS
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
RUHA- és textilfelvarrást, átalakítást, felhajtást, szegést vállalok. XX.
kerület, Lázár u. 45. Nyitva: H-K-Cs
10-17 óráig. Őrsi Marika 283 10 71
HÁZHOZ JÁRÓ fodrász női-férfi hajvágás, festés, dauer. 061/290 43 82
VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres keresése, javítása. 0630/914
35 88
VILLANYSZERELÉS,
víz-gázfűtésszerelés, vízóraszerelés, tervezés, mérőhelyek szabványosítása,
anyagbeszerzés. Rövid határidők
garanciával! 0630/224 79 10
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS rejtett költség nélkül. Nincs borítékba
pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint
500 elégedett család. Személyi kölcsön 9,99% kamattal lakáshitel 4%
alatt. Hívjon 0630/985-5000
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 260 70 90, 0630/296
55 90, Rácz Mihály. raczmi0711@
citromail.hu
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró,
takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás, 1 év garancia!
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrész-

csere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-24-70
email:szerviz@szerviz.info
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-,
csatornacsere lakásban és udvaron.
Kerti csap csréje ásással. Csőfagyasztás. 0670/544 40 50

ÁLLÁS
SÍRKÖVES SZAKMÁBAN dolgozni
tudó munkavállalót jó keresettel felveszek, esetleg betanítok. XX.-XXIII.
kerületiek előnyben. 061/283 31 12

EGYÉB
ELAKADT az életed? Kérj segítséget,
fordulja szakemberhez! Mentálhigiénikus, mediátor, párkapcsolati tréner, coach. 0670/516 03 30

INGATLAN
SÜRGŐSEN ELADÓ 196613/14 hrsz.
4597 négyzetméter szántó Pesterzsébeten a Vízműnél. 0630/416 18 26
SÜRGŐSEN ELADÓ 196099/182
hrsz. 13611 négyzetméter szántó
Pesterzsébeten. 0630/416 18 26

Hirdessen a
Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Apróhirdetések felvétele
Hétfőnként 14-16 óra között,
szerdánként 12.30-16 óráig.
a Csili Művelődési Központban
(Nagy Győry István utca 4-6.,
I. emelet 2.)
Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa,
11 szótól 25 szóig
szavanként 150 Ft+áfa.
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