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Sószoba a Nyitnikék oviban

Új emlékmű
Március 27-én, a „Márciusban Újra 
Kezdjük – MUK” mozgalom 60. év-
fordulóján leplezték le Vizsolyi János 
Memento Vivere című szobrát a Ju-
ta-dombi ’56-os harcok helyszínén.

3. oldal

Minősített big band Fehér Miklós kupa
Az erzsébeti zenészekből álló Coda 
Nostra Big Band a stílusban járó leg-
magasabb kitüntetést, „A” kategó-
riában arany helyezést kapott a Big 
Band Szakmai Napon.

Március 24-én immár 13. alkalom-
mal rendezte meg a Pesterzsébeti 
Hajós Alfréd Általános Iskola a Fe-
hér Miklós kupát az olimpiai bajno-
kok neveit viselő iskoláknak.

7. oldal 15 . oldal

Főúr, fizetek!
A vendéglátás pesterzsébeti történe-
tét bemutató helytörténeti kiállítás 
nyílt április 19-én a Pesterzsébeti 
Múzeumban. A tárlat 2018. április 
1-jéig látogatható.

9. oldal
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Budapest Főváros XX. Kerület

Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi és Sport Bizottsága

Pályázatot hirdet

„Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesü-
letek, továbbá Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, 
egyéni sportolók sporttevékenységének pénzügyi támogatása” címmel.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 15. napja 17 óra 00 perc

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, és elektronikus formában 

(e-mail), a Közművelődési Egészségügyi és Szociális Osztálynak címezve, 
személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban 

elhelyezve lehet benyújtani.

A borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni az alábbiakat:
• A Pályázati Felhívás címe, 

• a pályázó neve és címe,
A pályázat magyar nyelven, 

kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be,

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

• Közművelődési Egészségügyi és Szociális Osztály 
• Polgármesteri Hivatal, földszint 12., II. emelet 91. szoba

• postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.;
• e-mail cím: oktatas@pesterzsebet.hu

          
A pályázati dokumentációt a www.pesterzsebet.hu honlapról lehet 

letölteni, továbbá a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán, 

félfogadási időben lehet hozzájutni papír alapon.

Tisztelt kerületi lakosok, érintett partnerek!

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. március 9-i ülésén döntött arról, hogy elkezdi 

az új településképi arculati kézikönyvének (továbbiakban: TAK), a 
településképi rendeletének, valamint ezzel kapcsolatosan Kerületi 

Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) módosításának elkészítését 
(együtt: Dokumentumok). A Dokumentumok véleményezési eljárásába 
a pesterzsébeti lakosokat, civil és gazdasági szervezeteket, egyházakat 

is bevonjuk, a vélemények kezelésének szabályairól a partnerségi 
egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet szól. 

A TAK szemléletformáló eszköz, legfontosabb tartalmi elemei a 
településkép szempontjából meghatározó és védett településkarak-

terek lehatárolása, ezek alapján a településképi illeszkedés, valamint 
követendő példaként szolgáló épületek bemutatása, ismertetése. 
A TAK alapján készül a településképi rendelet, mely szabályozza 

a településkép védelmének és továbbépítésének helyi illeszkedési 
rendjét. A KÉSZ módosítása során a településképi rendeletbe átkerülő, 
illeszkedésre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.

A Dokumentumok egymással összefüggésben készülnek, ezért az 
előzetes partnerségi egyeztetést mind a 

három dokumentum készítéséhez egyszerre kérjük. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a készülő Dokumentumok kidolgozásá-
val kapcsolatban előzetesen kérése, adata, javaslata van, azt a meghirde-
téstől számított 8 napon belül – 2017. május 3-ig – küldheti el írásban, 
papír alapon a 1201 Budapest,  XX. ker. Kossuth Lajos tér 1. Főépítészi 

Iroda címre, vagy email-ben a foepitesz@pesterzsebet.hu címre.

2017. május 8-án, hétfőn, 16:30 órakor lakossági fórumot tartunk 
a Csili Művelődési Központ Vízvári termében, amelyen bemutatjuk az 

elkészült településképi arculati kézikönyv anyagát.

Tisztelettel:
Szabados Ákos 

polgármester

Pesterzsébet Önkormányzata 
március 20-án a Városházán 
fogadott egy, az európai uni-

ós ERASMUS program keretében 
Budapestre látogató diákcsoportot, 
majd 30-án olasz testvérvárosunk, 
Olgiate Comasco egyik középiskolás 
csoportját – derült ki a két ülésszak 
között eltelt időszak munkájáról szó-
ló polgármesteri beszámolóból.

* * *
Az április 13-ai képviselő-testüle-

ti ülésen Szabados Ákos arról is tájé-
koztatta a képviselőket, hogy a TÉR_
KÖZ 2016-os városrehabilitációs 
támogatásra beadott önkormányzati 
pályázat 150 millió forintos támoga-
tásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés 
2017. április 5-én. A támogatásból, 
valamint az önerőből megújulhat az 
utolsó felújításra szoruló, helyi véde-
lem alatt álló csónakház is. A fejlesz-
tés során a csónaktárolás felújítása 
mellett szállásokat, edzőtermet, kar-

bantartó műhelyt alakítanak ki az 
épületben.

* * *
Miután a képviselő-testület tulaj-

donosi hozzájárulást adott rá, meg-
épülhet az ESMTK Ady Endre utcai 
pályáján a vendéglelátó fölé terve-
zett tető, amelyet a Magyar Labda-
rúgó Szövetség előírásai értelmében 
szükséges megvalósítani.

* * *
Lengyel testvérvárosunk, Nowa 

Slupia polgármesterének meghívá-
sára önkormányzatunk delegációja 
képviselteti magát a május 26-a és 

29-e között megrendezendő Nowa 
Slupia Városi Napokon. A 15 fős 
delegáció tagjai Marton Sándorné és 
Gémesi Emese önkormányzati kép-
viselők, Marosiné Benedek Ildikó 
nemzetiségi és rendezvényi referens, 
egy tízfős néptánccsoport, a kísérő-
jük, Bögi Balázs, valamint Nánássy 
Tibor tolmács.

* * *
Összesen 103,3 millió forint tá-

mogatást kapott Pesterzsébet Ön-
kormányzata a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Programra 
benyújtott pályázaton. A pénzből, va-
lamint 121,3 millió forintos önkor-
mányzati önrészből a Kerekerdő 
Óvoda hőszigetelését és tetőszigetelé-
sét, a Nyitnikék Óvoda Békaporonty 
Tagóvodájában a nyílászárók cseré-
jét, a Vas Gereben utcai gyermekren-
delő nyílászárócseréjét, tető- és hő-
szigetelését, valamint a Lajtha László 
utcai Gyermekvédelmi Központ és az 

Idősek Átmeneti Gondozóháza nyí-
lászáróinak cseréjét, homlokzat- és 
tetőszigetelését oldják meg.

* * *
A képviselők döntése alapján 

Pesterzsébet Önkormányzata – az 
előző évhez hasonlóan – 15 millió 
forinttal támogatja 2017-ben a ke-
rületben működő egyházjogi szemé-
lyeket. A támogatást az egyházak 
működési és felhalmozási célra for-
díthatják.

* * *
A Szociális Foglalkoztató a 2017. 

március 6-a és 2018. február 28-a 
közötti időszakban 70 fővel működ-
tetheti közfoglalkoztatási programját 
– határoztak a képviselők. A köz-
foglalkoztatás keretében végzendő 
feladatok nem módosultak.

* * *
A testületi ülésen Gémesi Emese 

bejelentette, hogy független képvise-
lőként folytatja munkáját.          Sz. A.

A képviselő-testületi ülésen történt
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Az irodában kicserélték a pult-
rendszert, teljesen új technológiát 
alakítottak ki, érintőképernyős ipa-
ri panel váltotta ki a korábbi kap-
csolótáblát, az eddig a földön futó 
kábeleket alagútba helyezték, új 
monitorokat vásároltak, kicserélték 
a burkolatot és szigetelték a helyisé-
get. A két önkormányzat összesen 4 
millió forintos támogatásából emel-
lett felújították a híradós pihenőszo-
bát és a pincei generátort, új ablakot 
építettek be a híradós helyiség és a 
szertár közé, a szertárba is monitort 
helyeztek, új ágyakat vásároltak a 

legénységi hálóba, valamint kamera-
rendszert építettek ki az épület köré.

Az eseményen részt vett Szabados 
Ákos polgármester, Orbán Gyöngyi, 
Soroksár alpolgármestere, valamint 
Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes. A 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének vezetője köszö-
netet mondott a két önkormányzat 
vezetőjének a tűzoltóság folyamatos 
támogatásáért, amelynek köszönhe-
tően évről évre szépül és korszerűsö-
dik a pesterzsébeti tűzoltóság.

y.a.

– Nagyszerű alkalom ez a mai, 
mondhatni, családi összejövetel, 
hiszen erzsébetiek és soroksáriak 
vagyunk együtt, köztünk olyanok-
kal, akik ezeknek az időknek szem-
tanúi, megélői voltak. Magunké-
nak érezzük az ’56-os eseményeket, 
ezért ez a mi emlékművünk, a mi 
tisztelgésünk a szovjet tankokat 

megállító hősök előtt – fogalma-
zott megnyitóbeszédében Szaba-
dos Ákos, majd kifejtette: sokan, 
akik erre közlekednek, talán nem 
tudják, mi is a konkrét esemény, 
amely miatt az alkotás ide került, 
de biztosan megérzik a szabadság 
szellemét, ami a forradalmárokat 
hajtotta.

A polgármester 
megköszönte a szob-
rászművésznek, hogy 
művébe belevitte 
valamennyiünk kö-
zös ügyét, a hazasze-
retetet.

Köszöntője után 
Szabados Ákos az 
alkotóval közösen 
leleplezte az emlék-
művet.

A továbbiakban 
P. Szabó Ernő művé-
szettörténész méltat-
ta Vizsolyi János és 
Jahoda Ernő István 
formatervező alko-
tását.

– Az ’56-ra em-
lékező művek meg-
rendelői sok esetben 

saját vizuális közhelyeiket akarják 
viszontlátni a szobrokban, ezért szá-
mos esetben nem a magyarságot ösz-
szefogásra buzdító alkotások, hanem 
a közösség számára idegen emlékje-
lek születtek – hívta fel a figyelmet, 
majd a pesterzsébeti műről megálla-

pította: a Memento Vivere drámai 
történés kőben és bronzban elbe-
szélve, amely epikus tartalom, száj-
barágós felsorolás nélkül, az anyag 
és a formák párbeszéde révén hat a 
nézőre.

– 1956. november 2-án a Juta-
dombnál állították fel azt a páncél-
elhárító körletet, amellyel a szovjet 
csapatokat kívánták megakadá-
lyozni, hogy a fegyverszünet elle-
nére visszatérjenek a fővárosba – 
idézte fel a történelmi drámát már 
dr. Marossy Endre. A környékbeli 
harcokat több művében feldolgozó 

hadtörténész hozzátette: Mecséri 
János ezredes a lövegeket arccal 
Soroksár irányába ásatta be. Haj-
nal felé megérkeztek az ellenséges 
páncélosok.

– November 4-én ez volt az egyet-
len győzelem, amit a Magyar Nép-

hadsereg zárt alakulata szovjet csa-
patok felett aratott, együtt harcolva 
a pesterzsébeti és soroksári nemzet-
őrökkel – emelte ki a történész.

Az avatóünnepségen fellépett 
Nemcsák Károly színművész és 
Geiger György trombitaművész.

A programot az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott Emlékbizottság támogatja.

D. A.

Új híradós helyiség a tűzoltóságon

Szobor emlékeztet a győztes csatára

Március 16-án adták át ünnepélyesen a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság 
új híradós helyiségét, amelyet Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatainak 
támogatásából korszerűsítettek.

Március 27-én, a „Márciusban Újra Kezdjük – MUK” mozgalom 60. évfordu-
lóján leplezték le a Juta-dombi csatának emléket állító szobrot a Helsinki 
út és a Lenke utca kereszteződésénél, az egykori Juta-dombi ’56-os harcok 
helyszínén. A Memento Vivere című monumentális alkotás Vizsolyi János, 
Pesterzsébet díszpolgárának munkája, akinek művei ismertek az erzsébetiek 
előtt, hiszen többek közt a Kosuti és a Városháza környékén, az uszodánál, az 
Ady Endre téren és a Tátra téri piac területén találkozhatunk velük. 
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FELHÍVÁS
Kérjük, hogy támogassák a Kossuth Társaság közhasznú 

kulturális, hagyományőrző programjait, a Társaság műkö-
dését személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

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

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

Kedves Pesterzsébetiek!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága? 

Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával 

a Pesterzsébeti Közbiztonsági Közalapítványt! 

Adószámunk: 18255171-1-43.

Köszönettel: PKK Kuratóriuma

MEGHÍVÓ 
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE

Pesterzsébet Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait

Hősök Napja alkalmából
2017. május 25-én, csütörtökön 14 órára

az Emlékezés terére

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

Közreműködik a Pesti Zenés Színpad:
Udvarhelyi Boglárka, Szabó Gyula Győző, Pánti Anna.

A kerületi egyházak képviseletében
Börzsönyi János református tiszteletes úr mond beszédet.

A megemlékezésen a hozzátartozók 
mécsesgyújtással és egy-egy szál virággal 

róhatják le kegyeletüket a Hősi emlékműnél.

Szabados Ákos polgármester

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

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

„Az év német pedagógusa Pesterzsébeten” címmel.

A 2016. évi díjra Pesterzsébet iskolái terjeszthetik fel német 
nyelvtanáraikat 2017. május 10-ig az alábbi feltételekkel.

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

dokumentálja az iskola,
- német nyelvi versenyeken való részvétel, különös tekintettel a tanulók 

versenyeredményeire,
- legyen nyelvvizsgát tett tanítványa 

(csak középiskolai tanárra vonatkozó kitétel).

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

Feltételek: 
- a pedagógus beszéljen németül,

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

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

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

Határidő: 2017. május 10.

A díjazott, emlékplakettet és Ötvenezer forintot kap.

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

dr. Fekete Károlyné s.k. elnök

Amint arról korábban is ír-
tunk, a lakossági felhívásra 
érkezett jelölések, valamint 

a kerületi kereskedelmi és iparka-
mara felterjesztése alapján tavaly 
év végén tizennyolc, kerületünkben 
példaértékűen tevékenykedő vállal-
kozó, szolgáltató vehette át a „Pest-
erzsébet Aranykezű mestere” kitün-
tető címet. Olvasói kérésre most 
közöljük a mesterek neveit:
Angyal Antal kőműves
Balogh József ács
Balogh Sándor autószerelő
Banka Zoltán víz- gázszerelő
Bertalan Attila villanyszerelő

Bögi Lászlóné kozmetikus
Egri Gyula kulcsmásoló kisiparos
Eisen Zoltán autószerelő
Fekete György fodrász
Felföldi Tibor villanyszerelő
Gáspárné Ihász Zsuzsanna látsze-
részmester és optometrista
Havasi József villanyszerelő
Jászonyi Ferenc fémtömegcikk-gyár-
tó és -értékesítő
id. Koncz László fuvaros
Sass Gergely Ádám szobrász és deko-
rációs szobrász
Schwarz István bőrdíszműves
Sebők Judit játékszerész
Dr. Tölgyesi Zoltán állatorvos.

Aranykezű mestereink
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nyílt árverést 

hirdet az alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő értékesítésére:

cím helyrajzi szám ingatlan jellege kikiáltási ár ajánlati biztosíték

Bp., XX. Sebestyén u. 2/A fsz. 5. 172389/0/A/5 szükséglakás 3.000.000,- Ft 300.000,- Ft

Bp., Szabadság u. 56. fsz. 3. 176926/0/A/3 szükséglakás 3.900.000,- Ft 390.000.- Ft

Bp., Valéria u. 15. fsz. 3. 173067/0/A/3 szükséglakás 2.100.000,- Ft 210.000,- Ft

        
Az árverés időpontja: 2017. május 2. (kedd) 13.00 órától a felhívás sorrendjében.
Az árverés helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

(1201 Bp., Kossuth Lajos tér 1., I. em. 61. sz. Kistárgyaló) 
A részvételi szándékot tartalmazó nyilatkozatokat a Városgazdálkodási Osztályhoz 

(1201 Bp., Kossuth Lajos tér 1. félemelet 39-40. ajtó) kell benyújtani 2017. április 28. 12.00 óráig. 
A részletes árverési felhívás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján. 

További információ a 06 1 283 0646-os telefonszámon kérhető.

MOZAIK

Az FKF Nonprofit Zrt. idén 
tavasszal ismét megkezdi 
Budapest zöldövezetes ke-

rületeiben a zöldhulladék begyűjté-
sét. A zöldhulladék begyűjtésének 
időtartama 2017. március 20-tól 
2017. december 1-ig tart. Az elszál-
lítás hetente egyszer, a képen fel-
tüntetett, a szolgáltatási körzetekre 
vonatkozó napon történik. 

A szolgáltató a zöldhulladékot 
kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. 
logójával ellátott KERTI ZÖLD-
HULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK fel-
iratú, biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákokban szállítja el, amelyek 
megvásárolhatók a két ügyfélszol-
gálati irodában, a lakossági hulla-
dékgyűjtő udvarokban, valamint a 
szolgáltató értékesítő partnereinél. 
Ezen zsákok szavatossága anyagukból 
adódóan rövidebb, így a megvásárlást 
követően mielőbb felhasználandók. 
A gyűjtőzsákok ára tartalmazza az 
elszállítás és a komposztálás költségét 
is. A régebben vásárolt, nem lebomló 
zsákokkal kapcsolatban a www.fkf.hu 
weboldalon tájékozódhatnak. 

A zsákokba helyezhető: lomb, fa- 
és bokornyesedék, nyírt fű, gyom. 

A zöldhulladékot a képen feltün-
tetett, lakókörnyezetükre érvényes 
elszállítási napon legkésőbb reggel 
5 óráig, vagy az azt megelőző napon 
kell kihelyezni. Ügyeljenek arra, 
hogy a zsákba kizárólag zöldhulla-

dék kerüljön! A vastagabb faágakat 
legfeljebb egy méteresre darabolva, 
összekötve kell kihelyezni. 

Amennyiben a szolgáltató a zöld-
hulladékos zsákban háztartási hul-
ladékot, vagy egyéb, nem odavaló 
anyagot talál, a zsákot nem szállítja 
el. A komposztálás során a begyűj-
tött zöldhulladékból minősített, 
engedéllyel rendelkező talajjavító 
anyag készül. 

A 100 literes kerti zöldhulladékos 
zsákok darabonként vagy tíz darabos 
kiszerelésben kaphatók jelenleg 235 
Ft/db áron (az ár tartalmazza a 27%-
os áfát). 

A független értékesítési ponto-
kon (SPAR, OBI, Auchan, MOL, 
BAUHAUS, Praktiker, Csepeli Vá-
rosgazda) vásárolható zsákok ára 
eltérhet a szolgáltató által meghatá-
rozott ártól. 

A kerti zöldhulladék-gyűjtő zsá-
kokat az alábbi címeken lehet besze-
rezni: 
Ecseri úti központi ügyfélszolgálati 
kirendeltség: 1098 Budapest, Ecseri 
út 8.
Pénztári nyitva tartás: H-Cs: 8:00-
15:30, P: 8:00-14:00
Budai  ügyfélszolgálati központ: 
1027 Budapest, Fő u. 47.
Pénztári nyitva tartás: H-Cs: 10:00-
18:00, P: 8:00-14:00
Szelektív hulladékgyűjtő udvarok 
Budapesten: 

Nyitva tartás: H-P: 10:00-18:00, 
Szo: 8:00-14:00
III., Testvérhegyi út 10/a
IV., Ugró Gyula sor 1-3.
IV., Zichy Mihály u. - Istvántelki út 
sarok
VIII., Sárkány u. 5.
IX., Ecseri út 9.
X., Fehér köz 2.
XI., Bánk bán u. 8-10.
XIII., Tatai út 96.
XIV., Füredi út 74.

XV., Károlyi Sándor út 166. (SZÚK)
XV., Zsókavár u. végénél (a 65. szám 
után)
XVI., Csömöri út 2-4.
XVII., Gyökér köz 4.
XVIII., Jegenye fasor 15. mellett
XVIII. Besence utca 1/a. (SZÚK)
XXI., Mansfeld Péter u. 86.
XXII., Nagytétényi út 341-343.

További információkért az FKF 
Nonprofit Zrt. 06 80 353 353-as zöld 
számán érdeklődhetnek.           sz

Kerti zöldhulladék-gyűjtés

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

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

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

Gémesi Emese / Listás/ Független
Megbeszélés szerint egyeztetett időpontban állok rendelkezés-
re: 06 70 417-4404.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képviselői fogadóórák

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája május 10-én, szerdán(!) 
17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és irodalom kedvelő barátait 

2017. április 27-én 15 órára
a Csili Könyvtárba, ahol a Költészet Napja alkalmából

hazai szlovák költők mutatkoznak be 
magyar és szlovák nyelven.

Jelen lesznek: Kormos Sándor, Fuhl Imre.

ADÓ 1% – TISZTA ERDŐRÉSZ, TÖBB VIRÁG. 
A Dél-pesti kórház melletti erdős rész tisztítására 

és parkosítására gyűjtünk!
A munkában hajléktalanok, szociális munkások, 

önkéntesek, vagyis mi veszünk részt.
Adószámunk, mely szükséges az szja 1% felajánláshoz: 

18519709-1-43
Korábbi munkákról tájékozódhat: http://keraksza.hu/1szazalek/

Köszönjük: Pesterzsébeti Nappali Melegedő  (telefon: 286 06 01)

Átépítik a rendkívül rossz 
műszaki állapotú Gubacsi 
vasúti hidat, amihez európai 

forrásra is pályázik az állam – derül ki 
a kormány Magyar Közlönyben már-
cius 20-án közzétett határozatából.

A projekt tervezett bruttó költ-
sége 9,995 milliárd forint, tervezett 
nettó költsége pedig 7,864 milliárd 
forint. A költségekből a kormányha-
tározat szerint 6,684 millió forintot 
európai támogatásból finanszírozná-
nak, a hazai költségvetési támogatás 
tervezett bruttó összege 3,271 milli-
árd forint. A projekt végrehajtója a 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. – adta hírül az MTI.

 A kormányhatározat szerint 
a nemzeti fejlesztési miniszternek 
azonnali hatállyal gondoskodnia kell 
a projektjavaslat Európai Hálózatfi-
nanszírozási Eszköz 2016. évi pályá-
zati kiírására történő benyújtásáról. 
A szakminiszternek előterjesztést 
kell készítenie továbbá a kormány 
részére a szükségessé vált feladatok-
ról, illetve a projektjavaslat teljes 
körű megvalósításához szükséges 
források biztosításáról, ha az Európai 
Bizottság a projektjavaslatot csök-
kentett műszaki tartalommal, illetve 
csökkentett támogatási összeggel tá-
mogatja.

y.

Átépítik a Gubacsi hidat
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– Ez a téma mindenkinek, aki 
gyerekekkel foglalkozik, nagyon fon-
tos valamilyen szempontból. Vagy 
azért, mert a gyereke a támadó, vagy 
azért, mert bántalmazott, vagy mert 
potenciálisan áldozattá válhat. A 
problémát ugyan most nem tudjuk 
megoldani, de gondolkodhatunk 
közösen, hogy gyermekeinket mi-
ként tudjuk jobban koordinálni az 
életükben – kezdte előadását Dr. 
Kolozsváry Judit.

A szakember elmondta: elvi-
ekben mindenkiből lehet áldozat, 
mint ahogy „terrorista” is. Az, hogy 
melyikké válik, alapvetően a családi 
neveléstől függ. A gyerekek neve-
lése pedig már a magzati korban el-
kezdődik, és ennek, mint kutatások 
bizonyítják, olyan óriási jelentősége 
van, hogy az akkor „tanultak” egész 
életünkre kihatnak, főleg a kritikus 
helyzetekre való reagáláskor. Az 

egész tehát ott kezdődik, hogy mi-
lyen érzelmeket, indulatokat adunk 
át gyermekünknek, hiszen azok 
mind bekerülnek a gyermek tudatta-
lanjába – hangsúlyozta a szakember.

A szülő pedig, akár tudja, akár 
nem, hogy mit tett a gyerekével, 
mindenképpen felelős. Sokszor elő-
fordulhat, hogy dühünkben, tehe-
tetlenségünkben olyat mondunk 
a gyereknek, amit nem úgy gondo-
lunk, de azt tudnunk kell: a gyerek 
úgy gondolja.

Manapság nagyon divatos két 
szélsőséges nevelési módot alkalmaz-
ni, derült ki az előadásból. Az egyik 
szerint nagyon keményen nevelik a 
gyereket, beosztják minden percét, 
mikor mit kell tennie, milyen jegye-
ket kell hazahoznia. A másik véglet, 
hogy ne tiltsunk meg neki semmit, 
hiszen akkor a kis lelke sérül. – A 
kis lelke ilyenkor valóban sérül, de 

nem attól, hogy normális korlátokat, 
kapaszkodókat adunk neki, hanem 
attól, hogy mindent szabad neki – 
hívta fel Dr. Kolozsváry Judit a fi-
gyelmet. Az iskolában ugyanis szabá-
lyok vannak, amikkel az ilyen gyerek 
nem tud mit kezdeni.

Azok a korlátok, amikről gondos-
kodnunk kell, azt jelentik, hogy na-
gyon széles sávon közlekedhet a gye-
rekünk, tehát sok mindent szabad és 
sok mindent ki lehet próbálni, de az 
utat valamilyen norma, érték szerint 

meg kell mutatni. Azt is tudatosítani 
kell, hogy vannak egyes szabályok, 
amiket viszont nem lehet áthágni.

A szakember elmondta: a szemé-
lyiségnek van egy része, amely születés 
után, a nevelés közben alakul ki, ez a 
felettes én. Ebben gyűlnek azok a nor-
mák és értékek, amelyeket a szülők 
fontosnak tartanak, és közvetítenek a 
gyereknek. Így alakulhat ki bennük a 
lelkiismeretesség, a szeretet, az empá-
tia – vagy éppen ezek hiánya.

y.a.

A big band-ek 17 tagúak, a 
Coda Nostra ellenben 20 fős, lévén 
műsorukban felhangzik megannyi 
latin muzsika, amelynek speciális 
hangszerigényét is kielégítik. Mi-
vel nonprofit a zenekar, így nem 
kell ízlés- vagy minőségbeli meg-
alkuvást tenniük. Az összetartó 
erőt esetükben az együttzenélés 
öröme biztosítja. Ennyi muzsikus 
és hangszereik utaztatása már-már 
logisztikai tervezést igényel. De 
megoldják: busszal, vagy több sze-
mélyautóval. A közelgő Szegedi 
Borfesztiválra például utánfutós 
kisbusszal mennek.

Az efféle fesztiválok mellett szak-
mai rendezvények rendszeres fellé-
pői, és természetesen ott vannak a 
saját nagykoncertek, amilyenekkel 
például a Csiliben örvendeztetik 
meg a big band muzsika elkötele-

zetteit. Amúgy a Csiliben heti 1 
alkalommal próbálnak 3 óra hosz-
szat. Mindenki más életkorú, más 
foglalkozást űz, vannak középisko-
lások, egyetemisták, zenetanárok, 

de akad köztük mérnök és ügyvéd 
is. Elképzelhetjük, hogy nem éppen 
a legegyszerűbb ennyi embert össze-
egyeztetni a próbára. Ráadásul ilyen 
sokféle muzsikusnak nyilván a zenei 
tudása is különböző.

– Mindenki képzett zenész, füg-
getlenül attól, profi-e vagy sem, a 
tapasztaltabb tagok játsszák a nehe-
zebb szólamokat, amelynek kiosztá-
sáról Hajdu István zongorista, zenei 
vezető gondoskodik – tudtuk meg 

Varga Botond trombitástól, aki egy-
ben a koncertszervezés felelőse.

A fentieknek megfelelő a hang-
szerelésük, ezért szólalnak meg más-
ként, mint egyéb big band együtte-
sek. Továbbá fő stílusuk a latin és a 
modern dzsessz, eltérően a jellemző-
en swinget produkáló nagyzeneka-
roktól.

– Mivel mi az elmúlt egy-két év-
tized kompozícióiból merítünk, ezért 
szoktunk jó eredményeket elérni a 
zenei versenyeken – mondta Bo-
tond.

A Magyar Jazz Szövetség szakmai 
napján lehetőséget kínálnak a szö-
vetség zsűrije előtti bemutatkozás-
ra, megmérettetésre is. Az idei Big 
Band Szakmai Napon a zsűri a Coda 
Nostra Big Band-nek ítélte a nem 
hivatásos zenészek számára hirdetett 
kategóriában a stílusban járó legma-
gasabb kitüntetést, az „A” kategóri-
ában arany helyezést.

– Kétévente szeretnénk megújí-
tani az elismerést, ahhoz pedig tar-
tanunk kell a színvonalat – szólt a 
jövőről Varga Botond.

DIA

„Harc vagy együttműködés”

„A” minősítésű big band muzsika

A címben szereplő címmel, az iskolai erőszak csökkentésének lehetőségéről 
tartott szakmai előadást Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus az érdeklődő 
pedagógusoknak és szülőknek. A Csili Művelődési Központban április 6-án 
tartott rendezvényt a Külső-Pesti Tankerületi Központ és a Pesterzsébet Köz-
biztonságáért Közalapítvány szervezte. 

A Coda Nostra Big Band igazi erzsébeti zenekar. A tagok közös kapcsolódási 
pontja a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, hiszen a tagság jelentős 
része az intézmény fúvószenekarának is tagja. Próbálni pedig a Csiliben 
gyűlnek össze minden héten. A márciusi Big Band Szakmai Napon megkap-
ták a stílusban járó legmagasabb kitüntetést, az „A” kategóriában arany 
helyezést. 
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A Csilitől induló busszal kényel-
mesen és hamar elérte a csoport a 
csupán 35 kilométerre fekvő Fejér 
megyei községet. A rendezett és 
tiszta településen a családias han-
gulatú házak közt kitűnik a kör-
nyezetéből a felcsúti focistadion, 
a Makovecz Imre által tervezett 
Pancho Aréna.

Rendezett sétaúton jutott el a 
csoport Felcsút következő híres-
ségéhez, a Vál-völgyi Kisvasúthoz. 
A 2015-ben felújított fapados vi-
cinális egy három megállót átfo-
gó útvonalon közlekedik: Puskás 

Akadémia, Felcsút vonatállomás 
és Alcsútdoboz Arborétum. A má-
sodik megállónál mindig akad egy 
15 perces szünet, amikor a helyi ká-
vézóban egy fagylaltot is el tudnak 
fogyasztani a kirándulók.

A végállomáson rövid séta után 
eljutottunk az Arborétumba. A 
majdnem 40 hektáros természet-
védelmi területet ma az ország 
legértékesebb élőfa-gyűjteménye-
ként tartják számon. Érdekesség, 
hogy a régen birkalegelőnek hasz-

nált területen összesen három fa 
állt, minden, ami most ott látható, 
mesterséges telepítés. 300 olyan 
növényfajt ültettek el, ami azelőtt 
Magyarországon ismeretlen volt. 
Az arborétum magját amúgy József 

nádor egykori kastélyának parkja 
képezi, viszont a patinás kastélyból 
már csak a homlokzat maradt meg. 

A csoport kisvasúttal vissza-
utazott a Pancho Arénához, hogy 
meglátogassa az ott található Pus-
kás Akadémiát. Úton az akadémia 
főbejárata felé elhaladt a csoport a 
miniszterelnök felcsúti háza előtt 
is. Az akadémián sok Puskás-em-
léktárgyat, a játékosok öltözőjét, a 
sajtókonferenciatermet, és a stadion 
füves pályáját, valamint VIP pá-
holyát is megnézhették. Aki akart, 
beülhetett Orbán Viktor vagy Mé-
száros Lőrinc névtáblás székébe. A 
csoport élménygazdag kiruccanás 
után tért haza.       Szepesi György

Fantasztikus hangulatú nőnapi ün-
nepségen vettünk részt a Csili szín-
házteremben, amely teljesen meg-
telt. Nagy örömünkre Nemes László 
alpolgármester elvállalta a hölgyek 
köszöntését, és a színházterem elő-
terében virággal és kedves szóval 
várta az érkező vendégeket.

A rendezvény Szabados Ákos pol-
gármester köszöntőjével vette kez-
detét. A színvonalas műsort Jánosi 
Júlia, Hetzmann Pál, Barlai András 
énekművész, valamint Balásházi Bá-

lint zongoraművész és Nagy János 
füttyművész adta.

A finom vacsora elfogyasztását 
követően a táncparkett megtelt tán-
colókkal, a talpalávalót Varga Nor-
bert biztosította a már megszokott 
remek színvonalon. 

Mindig nagy izgalom a tombola-
húzás, amelyen most is nagyon sok 
ajándék talált gazdára.

Figyeljétek, lájkoljátok a Pest-
erzsébeti Duna Nyugdíjas Szerve-
zet Facebook oldalát, ahol minden 
programról folyamatosan értesültök. 

Májusi programajánlatunk 
a teljesség igénye nélkül: 
Nyugdíjas fesztivál Révfülöp, 
gyalogtúrák, Záborszky bo-
rospince és a kastélymúzeum 
látogatása, hajókirándulás a 
Római-partra, május 19-én 
zenés klubdélután.

Irodánk hétfőtől csütörtö-
kig 8-tól 12-ig várja az érdek-
lődőket, beszélgetni vágyókat 
a Csili Baross utcai épületé-
ben a büfétől balra a sarok-
ban.  

Csatlakozz hozzánk! Egész 
évben, folyamatosan belép-
hetsz a szervezetünkbe (tagdíj 
2500Ft/év). Rengeteg válto-
zatos programmal várunk! 

Az MASZSZ Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete rendszeresen 
szervez kirándulásokat tagjai számára. Ha többet szeretne tudni a 

szervezetről és a tagságról, a következő elérhetőségeket használhatja:
tel.: 283-03-70 • email: bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com

www.facebook.com/pesterzsebetinyugdijasok
vagy személyesen az irodában: Csili Művelődési Központ, 1201 

Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. 
(félfogadás: hétfő és csütörtök: 8-12-ig).

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA

M E G H Í V J A
Önt 

„Szakmai napjára”

Időpont:
2017. május 17. (kedd) 10.00 – 14.00

Helyszín:
Csili Művelődési Központ, Vízváry Terem 

 (Budapest,XX. Baross u. 55.)

Program:

09.30-10.00 Regisztráció
10.00. Szabados Ákos polgármester megnyitója

10.05-13.00. Szakmai előadások a kábítószer használatának 
veszélyei, prevenció és rehabilitáció témakörében.

Előadók: Dr. Sófi Gyula (egyeztetés alatt), Kapitány Föveny 
Máté, Hamar János, Horváth Szabolcs r. alezredes

13.00-14.00. Ebéd a Csili étteremben

A részvétel ingyenes, bárki számára elérhető, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezni a : kef20ker@gmail.com e-mail címen vagy 
a 06 20 524 6822-es telefonszámon lehet 2017. május 5-ig. 

Puskás Ferenc nyomdokában

Nők a Dunában

Március 25-én az MASZSZ Pester-
zsébeti Nyugdíjas Alapszervezete ki-
rándulást szervezett Felcsútra, hogy 
személyes benyomást nyerjen a sok-
szor emlegetett településről. Az 50 
fős társaságnak szerencséje volt az 
időjárással, kellemes körülmények 
közt vehette szemügyre Felcsút ne-
vezetességeit.
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12. alkalommal mondtak verseket 
Pesterzsébet jeles és vállalkozó 
kedvű polgárai, a Rózsavölgyi Ildikó 
szervezte, hagyományos költészet 
napi előadóesten április 5-én a Gaál 
Imre Galériában.

A szervező köszöntője után Feke-
te Katalin, az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Informatikai Bizottság el-
nöke lépett a mikrofonhoz.

– Örülök, hogy a szeszélyes áp-
rilisi időjárás ellenére ilyen sokan 
eljöttek, hogy meghallgassák azo-
kat, akiknek nem fő feladata a vers-
mondás. Sokkal több mindent lehet 
elmondani versben, mint élőszó-
ban – fogalmazott, és megjegyezte, 
a megnyitókat általában idézettel 
szokták befejezni. E hagyományt né-
mileg átértelmezve szavalta el a még 
nagymamájától tanult József Attila 
költeményt, a De szeretnék gazdag 
lenni címűt.

Somogyváry Géza, Pesterzsébet 
díszpolgára rögtönzött előadásában 
ismertette meg a jelenlevőkkel az el-

méletet, miszerint József Attila nem 
lett öngyilkos. A költő sógora és ne-
velőapja szárszói házában gyűlt össze 
a Szép Szó című újság szerkesztősé-
ge. Az idő előrehaladtával elfogyott 
a bor. József Attila vállalkozott, hogy 
hoz egy újabb üveggel. A vendéglő 
a vasúti sínek túlsó oldalán volt. A 
vágányon egy szerelvény vesztegelt 
éppen. A költő nem akarta megke-
rülni a vonatot, átbújt alatta. Vesz-
tére, ugyanis a szerelvény meglódult. 
Ignotus Pál intézte a temetést Sió-
fokon. Az orvosnak átadta a halott 
költő szükséges papírjait, amelyeken 
szerepelt, hogy József Attila többször 
követett el öngyilkosságot, mire a 
halottkémi jelentésbe a doktor be-
írta, hogy a halál oka: öngyilkosság.

Előadását követően Somogyváry 
Géza verset is szavalt, csakúgy, mint 
Rózsavölgyi Ildikó, Balásházi Bá-
lint, Virág László, Várhalmi András, 
Benkes Réka, dr. Sturcz Zoltánné, 

Kiss Anikó, Csaszny Márton, Mészá-
ros Kinga és D. Udvary Ildikó.

DIA

Lestyán Attila és Vilmányi Benett, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
végzős színész hallgatói kezdésnek 
egy kevéssé ismert francia sanzont, 
zárásként pedig Bob Dylan saját ma-
guk fordította klasszikusát adták elő.

D. Udvary Ildikó, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatója emlékeztetett: 
idén tíz éves az együttműködés, 
amelyet az egyetemmel folytatnak.

Szabados Ákos köszöntött min-
den „bátrat és lelkest”, akik a téli 
időjárás dacára megjelentek a 
kiállításmegnyitón.

– Mivel a kiállítások színvona-
la állandó, ezért a lelkes látogatók 
állandóan jönnek – fogalmazott a 
polgármester, hozzáfűzve: sokan 
nosztalgiával tekintenek majd a tab-
lókon olvasható szövegekre, fényké-
pekre, amik a régmúlt és a közelmúlt 
eseményeit dolgozzák fel.

Mint mondta: az ember társas 
életének jelentős részét a kiállításon 
bemutatott vendéglőkben töltötte, 
tölti.

Szabados Ákos kiemelte 
Nyisztor Imrét, a Csili ét-
terem néhány éve elhunyt 
vezetőjét, akinek asztalai 
mellett vélhetőleg minden 
erzsébeti ült már.

– Le vagyok nyűgözve a 
hely szellemétől – vallotta be 
Kiss Imre, a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum igazgatója, utalva 
az általa cukros dobozhoz ha-
sonlított Pesterzsébeti Múze-
umra, és megjegyezte: dicsé-
retes, hogy az önkormányzat 
fenntartja a fővárosban ritka-
ságszámba menő helytörténe-

ti intézményét.
A címmel kapcsolatban az igazgató 

elárulta, honnan ered a főúr kifejezés.
1902-ben a fellendülő New York 

Kávéházban megjelent Wallburg 
Ernő, és portásnak ajánlkozott. Ké-

sőbb kiderült róla, hogy noha bárói 
rangot viselt, nyomorban kénysze-
rült élni, mivel nem jutott hozzá 
atyai örökségéhez, mint a Habsburg 
család balkézről született sarja. A jó 
kiállású férfit főpincérként alkalmaz-
ták. Kisvártatva a vendégek úgy in-
tették magukhoz: Főúr, fizetek.

Kiss Imre felkérte a jelenlévőket: 
mindenki ossza meg a múzeum dol-
gozóival élményeit, esetleges fényké-
peit, amelyek a helyi vendéglátásra 
emlékeztetnek.

Szabados Ákos polgármester a 
megnyitó zárásaként bejelentette: 
a Vécsey és Nagysándor József utca 
sarkán álló egykori vendéglőt – amely 
Erzsébet megalapítóinak törzshelyéül 
szolgált – felújítása után az önkor-
mányzat a múzeumnak adja.        DIA

A Pesterzsébeti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum Pesterzsé-
beten szeretné megtalálni és 

segíteni az olyan fiatalokat, akiknek 
fontos, hogy saját életükkel, személyes 
példamutatásukkal, valamint a képzé-
sen tanult technikákkal, módszerek-
kel segítsék a rászoruló (kor)társaikat. 

Az Életforma, viselkedés nevet 
viselő program kiemelten a 14-18 
éves korosztályt célozza meg. A kép-
zés a társas életre, egészséges élet-
módra, helyes viselkedésre, kommu-
nikációra tanítja a résztvevőket.

A jelentkezők meghitt, őszinte 
bizalmi kapcsolatokra épülő környe-
zetben olyan technikákkal, módsze-
rekkel ismerkedhetnek meg, ame-
lyek lehetőséget kínálnak a nehéz 
helyzetekhez való alkalmazkodásra, 
a különböző helyzet- és probléma-
megoldásra,  a játékos, felszabadult 
segítő munkára.

A képzés szakmai vezetője Hamar 
János, ideje 2017. május. További 
részletekről a 06-20-524-6822-es te-
lefonszámon lehet érdeklődni.

y.a.

Versmondó erzsébetiek

Kortárssegítő képzés 

Főúr, fizetek!
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Április 19-én nyílt kerületünk 1945 előtti és utáni vendéglátásának történetét 
bemutató helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeumban. A tárlat 2018. 
április 1-jéig látogatható.
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KEDVES PESTERZSÉBETI NYUGDÍJASOK!

A Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,
Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központjának Idősek Klubja

Nyílt napot tart
2017. május 3-án, 10 órától 15 óráig,

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A program alkalmából lehetőség lesz megismerkedni a klubbal, a klubba 
rendszeresen járó tagokkal és a munkatársakkal is.

Részletesen ismertetni fogjuk programjaink kínálatát, 
melyben megtalálhatóak:

- játék, kézműves, kulturális tevékenységek,
   - kirándulások, előadások, egészségügyi tájékoztatók,

- nevezetes napok megünneplése, névnapok megtartása,
- kerti mulatságok sütögetéssel és bográcsozással.

Nyílt napunkon mód nyílik megismerkedni egyéb tevékenységeinkkel és 
a központunk által nyújtott szolgáltatásokkal is.

Ha szeretne csatlakozni egy színes, vidám társasághoz, szívesen 
venne részt programjainkon, jöjjön, nézzen be hozzánk 

nyílt napunkon, legyen Ön is klubtagunk!

Címünk: Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ
1201 Budapest, Vágóhíd u. 26.

Tel.: 283-0041,  06-20/599-8604

Balogh Lajosné 1927. 
április 5-én, a család 
második gyermekeként 
látta meg a napvilágot 
Pesterzsébeten. Eleven 
kislány volt, főképp fi-
úkkal barátkozott, köz-
tük Kubala Lászlóval, 
a későbbi legendás 
labdarúgóval, akivel 
együtt koptatták a Lá-
zár utcai iskola padjait. 
Hatodik után a Szent 
Erzsébetben folytatta. Víg Ilona fűző 
szalonjába került tanulónak, azonban a 
családnak szüksége volt a pénzre, ezért 
a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban 
helyezkedett el. A háborúban kibom-
bázták őket, bátyját elhurcolták 10 évre 
Szibériába. 1947-ben megházasodott, 
és kislánya született, akit korai válása 

miatt egyedül nevelt. Egy unokája és két 
dédunokája van. Büszkén mesélte, hogy 
négy klubnak is aktív tagja – mint példá-
ul a Kossuth Társaságnak –, és ahol tud, 
segít a rászorulóknak.
– 87 évig nem tudtam, mi az öregség – 
vallotta be mosolygós derűvel arcán.

d.a.

Kedves lányok, asszonyok! A tavasz le-
kényszeríti rólunk a kabátokat, sálakat. 
Vidáman élvezzük a napsütést, melynek 
ragyogásában felvillan nyakunkon az 
aranylánc. Talán nagyanyánk öröksége, 
vagy kedvesünk ajándéka az, de másnak 
zsákmány. Vannak, akik éppen ezt vár-
ták, hogy egy hirtelen mozdulattal meg-
szabadítsanak bennünket ékszerünktől. 
Az üres utca, a tömött jármű mind alka-

lom, ami „tolvajt szül”. A Lázár utca sar-
kán engem szabadított meg egy suttyó 
legény kedves, régi, de nem túl nagy ér-
tékű ékszeremtől. Legyen neki hasznára 
a medál, mely Isten szeretetét hirdeti. 
Csak arra vagyok kíváncsi, ki az az orr-
gazda, aki fizet – gondolom filléreket – 
ezekért az elszakított láncokért.
Legyetek óvatosak!

Egy erzsébeti öregasszony

Szépkorú köszöntése

Vigyázat! Itt a tavasz!

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy Bajnoczi István, 
Pesterzsébet  Aranykezű meste-
re, újságunk, önkormányzatunk 
és sok-sok helyi ember boldog-
ságának fotósa 2017. március 
22-én örökre megpihent.
Tősgyökeres pesterzsébeti volt, 
itt született 1957-ben. A Nyír 
utcában járt általános iskolába, 
a Kossuth Lajos Gimnázium-
ban érettségizett, fotós-videós 
végzettségének megszerzése 
után pedig a kis Kosutiban, 
Bydzowszky János műtermé-
ben kezdett dolgozni. Később 
átvette a műtermet, amely idő-
vel a sétáló utcába költözött.
István minden művészeti ágat szere-
tett, a festészettől a zenén, színházon 
át a szobrászatig, és értett is hozzájuk. 
Mindig igazi lázadó és művészlélek 
volt. Napi 2-3 doboz cigarettát szívott 
el, aztán úgy 20 éve átszokott a pipára, 
ami szinte mindig ott lógott a szájában, 
az elengedhetetlen cherrys dohánnyal 
megtömve.
Jó fotós volt, így nemcsak Pesterzsé-
beten, de a környező kerületekben és 

településeken is számtalan esküvőt, 
keresztelőt, rendezvényt fényképezett 
az elmúlt évtizedekben. De nemcsak fo-
tósnak volt jó, hanem hallgatóságnak is. 
Műtermébe rengetegen jártak be hozzá 
beszélgetni, kikérni a tanácsát, mert kis 
humorral fűszerezve mindig jó ötleteket 
adott. Végtelenül közvetlen, őszinte és 
humoros ember volt.
Családtagjai, szerettei, barátai április 18-
án a Hullám Csónakházaknál búcsúztak 
el tőle 1-1 szál virággal.          -a-

Búcsú Bajnoczi Istvántól
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Nagy lendülettel kezdődött a 
tavasz a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskolában. 

Március 7-én az „Interdimenzionális 
zene” előadássorozat keretén be-
lül könyvbemutatót tartott Toma-
sovszki Katalin szolfézs- és zene-
elmélet tanárunk, valamint Tóth 
Gergely. Ők az egész tanévet átívelő 
zenei ismeretterjesztő sorozatot állí-
tottak össze.

Másnap, március 8-án a soroksári 
zeneiskolával közösen megrendezett 
vonóstalálkozó zajlott le nagy siker-
rel és a résztvevők nagy megelége-
désére. A nyolc éve közös hangver-
senyként indult esemény mostanra 
egynapos rendezvénnyé nőtte ki 
magát Csala Éva vonós tanszakveze-

tőnk jóvoltából. Az ötlettől a meg-
valósításig lelkesen tevékenykedett 
annak érdekében, hogy jól sikerüljön 

a találkozó. A programban csapat-
építő játékok, torna, szólampróbák 
a közös muzsikáláshoz, hegedű- és 
csellókurzus neves szaktanácsadók 
vezetésével, valamint együttes próba 
és koncert szerepeltek. 

Március 9-én a kiemelt koncertek 
sorában a Családi hangversenyt láto-
gathatták meg az érdeklődők, amely 
mindig a legmeghatóbb esemény a 
szereplők és a közönség számára egy-
aránt. Ezt a hangversenyt Szabados 
Jánosné zongoratanárunk indította 
el szintén nyolc évvel ezelőtt, és si-
kere azóta is töretlen.

Március 10-én a Kossuth-napok 
rendezvénysorozatában a zeneiskola 
magánének tanszaka Lenkeyné Sza-
bó Ida magánének tanárunk veze-

tésével opera-keresztmetszetet mu-
tatott be Donizetti: Szerelmi bájital 
című művéből, szép sikerrel.

Március 12-én Kívánságkoncer-
tet tartott iskolánk régi növendéke, 
Vida Mónika Ruth az intézmény 
Máté János termében. A megadott 
kéréseknek tett eleget, minden da-
rabhoz érdekes történeteket fűzve. 
Az ötletes hangverseny nagyon nagy 
sikert aratott, öröm volt hallani azt 
az óriási fejlődést, azt a nagy utat, 
amit Mónika bejárt.

Március 20-án közös hangverse-
nyen vettünk részt a zeneiskola né-
hány növendékével az Egressy Béni 
Zeneiskolában. Színes, gördülékeny, 
jól sikerült koncert volt.

Március 21-én intézményünk egy 
szintetizátor és három zongora szakos 
növendéke tett sikeres alapvizsgát.

Március 27-én nagysikerű Jó-
tékonysági Hangversenyt adott a 
Tomasovszki Katalin vezette kama-
rakórus.

Április 3-án tartottuk meg a Mű-
vésztanári Hangversenyt a zeneis-
kola Máté János termében. A szép 
este a felhőtlen örömé, a könnyed, 
tavaszi szórakozásé volt. Színvona-
las, remek produkciókat hallhattunk 
kollégáink nagyszerű előadásában. 
A műsort az elején egy gyönyörű kó-
rusmű, a végén egy dinamikus taps-
darab foglalta keretbe. Ez alkalom-
mal zömmel a fafúvós hangszerek 
szerepeltek: furulya, fuvola, klari-
nét. Felcsendültek szóló és kamara-
művek is. Színesítette a koncertet 
a hegedű-brácsa duó, a citera, az 
énekhang, valamint a kiváló jazz- és 
ütőegyüttes.

Biztosak vagyunk benne, hogy 
a közönség jól érezte magát, és ez a 
szép hangverseny igazi kikapcsoló-
dást jelentett mindenki számára.

SzZs

Tavaszi zsongás a zeneiskolában

A Baross óvoda pedagógiai 
programja nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy a gyere-

kek a körülöttük lévő világot tevé-
kenyen, saját tapasztalataik útján 

fedezzék fel. Ezért is volt rendhagyó 
a Sárga Napsugár csoport délelőttje, 
amikor Ayana, a segítő, terápiás ku-
tyus látogatott meg minket gazdájá-
val, Hanga nénivel.

Hanga néni a Mancsos Segítőtár-
saink Terápiás Állatok és Oktatási 
Alapítványtól érkezett kutyájával, 
hogy a gyerekeket közelebb hozza já-
tékok által az állatokhoz, jelen eset-
ben a kutyához.

A terápiás kutyusok az erre rá-
szoruló felnőtteknek és gyerekeknek 
segítenek. A munkájuk a hétköz-
napokban nagyon összetett, a féle-
lem, a szorongás oldását próbálják 
gyermekeknek, felnőtteknek segíte-
ni, Ayana azonban most játszani jött 
hozzánk. A gyerekek már izgatottan 
ugráltak a kapu előtt, mikor gazdájá-

val megjelent a bejáratnál. ,,Itt van 
a kutya!” – kiabálták, hiszen nem 
mindennapi esemény, hogy kutya 
jön be az óvodaudvarra, akivel még 
játszani is lehet.

Miután körbeültünk, és üdvöz-
lésképpen mindenki megsimogatta a 
kutyust, következhetek a ,,feladatok” 
Ayanának és persze a gyerekeknek is. 
Játszottunk „Mindenki csináljon úgy, 

mint Ayana” játékot, megetettük ju-
talomfalatokkal – amit a gyerekek-
nek kellett megkeresni –, végül pe-
dig versenyt futottunk az akadályok 
leküzdésével. A rendhagyó délelőtt 
végén egy utolsó „nagy simogatással” 
elbúcsúztunk Ayanától és Hanga né-
nitől, akiket legközelebb is szívesen 
látunk az óvodánkban.

Pap Eszter

„Mancsos” segítőtárs
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„Főúr fizetek!” - Vendéglátás története Pesterzsé-
beten, helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 19. – 2018. 
április 1., Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek Pesterzsébeten 
a XX. században helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp,, Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2016. november 30. – 2017. július 30. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 

48. Tavaszi Tárlat
Megnyitó ünnepség: 2017. május 10., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Budapest, 
Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. május 10. – 2017. 
június 11. között,
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében!

A Pesterzsébeti Múzeum szeretettel vár mindenkit 
a Nemzeti Múzeum kertjében 2017. május 20-21-én 
megrendezésre kerülő Múzeumok Majálisán!

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19, Cs: 9-15, 
K, Sz: zárva

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli 
játékok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. 
Új foglalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat 
és szüleiket május 19-én, pénteken, 17 órakor. 
A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Tóthné Kéri Barbara tartja!

Színes ötletek klubja: anyák napjára készülünk 
április 28-án, pénteken, 16 órakor! Gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden 
páros hét péntekén 15 órától újra várja Attila 
bácsi az érdeklődőket, akik logikai és kézműves 
játékokkal ismerkednének. Legközelebb: április 
26-án, május 3-án, 5-én, 10-én, 17-én, 19-én, 
24-én és 31-én.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt május 12-én, 
pénteken, 16 órakor!

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban május 
8-án, az olasz klubban pedig május 29-én, hétfőn 
17 órakor várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász 
Mónika. A német klub következő foglalkozása 
május 15-én, hétfőn 17 órakor lesz. A francia 
klubban május 22-én, hétfőn 17 órakor várja a 
beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz klub kö-
vetkező foglalkozása pedig május 24-én, szerdán 
17 órakor lesz.

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk 
április 26-án, szerdán 17 órakor jelentkezik újra 
Frisch Tibor vezetésével, ahol a radiesztéziáról lesz 
szó.

Kiállítás: Galériánkban Fábián Mária festményeit, 
tárlóinkban pedig   különleges macskaportréit te-
kinthetik meg. 

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, 
wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, 
felolvasószoftver, NAVA pont.

Természetgyógyászattal  az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta

máj. 8-án és máj. 22-én, 17.00 órától 

TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk németül!
máj. 17-én, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
máj. 3-án, 31-én 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
ápr. 25-én 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 választó-
körzet képviselőjének fogadóórája

2017. máj. 3-án, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasóink május 1-én,
hétfőn ZÁRVA leszünk!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy május 1-jén, hétfőn zárva leszünk!

Rendezvény
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Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda innovatív kezdeménye-
zésként 3. alkalommal rende-
zett egészséghetet. A téma a tej, 
a tejtermékek és a szabadban 
való mozgás köré épült, elő-
térbe helyezve a cselekedtető 
megismerés módszerét.
Több lehetőséget felkínálva 
hoztuk közelebb a gyermekek-
hez a tejet, annak útját a tehén-
től asztalunkig. Meglátogattuk 
a kerületünk központjában lévő 
tejboltot, ahol kóstolás mellett 
számos finomságot vásárol-
hattunk gyermekeinknek. Az 
óvodában feldolgoztuk a tejet: 
túrót, gyümölcsjoghurtot, ke-
firt, aludttejet, házi Túró Rudit, 
az elkészült termékekből pedig 
palacsintát, túrógombócot ké-

szítettünk. Az 
óvodai neve-
lés különböző 
területeibe is 
beillesztettük 
a témát, így 
fe ldolgoztuk 
irodalmi, ze-
nei alkotáso-
kon keresztül, 
megjelent a 
mozgásban, vizualitásban.  
Több óvodai csoport kirándult 
a szabadba, állatsimogatáson 
vettünk részt, meglátogattuk az 
állatkertet, mozogtunk a közeli, 
korszerű játszótéren, futópá-
lyán. A hét zárásaként az Orszá-
gos Tejterméktanács jóvoltából 
vendégünk volt egy élethű, fej-
hető mű boci. A fejést követően 

a gyermekek megkóstolhatták a 
felajánlásból kapott kakaót és a 
Túró Rudit. 
A gyermekek sok ismerettel, 
tapasztalással lettek gazdagab-
bak, a pedagógusoknak sikerült 
egy lépéssel közelebb juttatni a 
kicsinyeket az egészséges élet-
mód „tejes útjához”.

Tot Katalin

A Gézengúz Óvoda Bölcs bagoly csoportjában nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy a gyermekeket egészséges szokásokra neveljük. 
Projektünkben megismerkedtünk az egészséges és egészségtelen 
ételekkel, majd ennek kapcsán a helyes fogápolásról is szót ejtet-
tünk.

Nagy segítség volt ebben egyik gyermekünk anyukája, aki foglal-
kozásából adódóan mindent tud a témáról, és egy délelőttöt velünk 
töltött. Rengeteg eszközt mutatott a gyerekeknek, fogorvosi tükör-
rel megnézhették egymás fogait, hatalmas fogakon gyakorolhatták 
a helyes fogmosási technikákat. Játszottunk ételválogatóst, elűz-
tük a fogmanókat. A gyerekek szívesen elmesélték a fogorvosnál 
átélt tapasztalataikat, már tudják, nem kell félni a doktor bácsitól 
sem. Sőt, attól sem kell megijedni, ha a nagycsoportosoknak kiesik 
a foguk.
Végül, hogy ne felejtsék el otthon sem, amit megtanultak, minden-
ki kapott egy kedves fogmanó képet, amit kirakhatott otthon a saját 
fürdőszobájába.

Molnár Tamásné

Április 6-án rendezte a hagyomá-
nyos katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyt a Dél-pesti Katasztrófa-
védelmi kirendeltség Pesterzsé-
bet általános, illetve középiskolás 
tanulók számára Pesterzsébet 
Önkormányzata, valamint a ki-
rendeltség támogatásával.
Az eseménynek idén is az 
ESMTK Ady Endre utcai pályája 

otthont, A versenyt Szabados 
Ákos polgármester nyitotta 
meg, ezt követően Tóth József 
tűzoltó ezredes, az FKI dél-pes-
ti polgári védelmi felügyelője 
indította útjára a csapatokat. 
A katasztrófavédelmi verseny 

célja, hogy a tanulók alapvető 
ismereteket szerezzenek a ve-
szélyhelyzetek kezeléséről, és 
elsajátítsák azokat a készsé-
geket, amelyek alkalmazásával 
fegyelmezetten, hidegvérüket 
megőrizve tudnak segíteni 
bajba jutott embertársaikon. A 
versenyzőknek 10 állomásból 
álló megmérettetésen kellett 

számot ad-
niuk elméleti 
és gyakorlati 
tudásukról.
Az idei ver-
senyen ösz-
szesen 9 
csapat indult. 
Az általános 
iskolák ver-
senyét idén 

is a József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola, a 
középiskolák versenyét pedig – 
a tavalyi évhez hasonlóan – az 
Eötvös Loránd Szakközépiskola 
és Szakiskola csapata nyerte.

Sz.

Március közepétől egy hónapon át a Csili Muszély 
Ágoston terme nyújtott otthont a rendhagyó kiállí-
tásnak, amelyen Gulyás László festőművész mel-
lett családja is bemutatkozott a nagyérdeműnek.

Gulyás László festőművész édesapja, Sándor 
képzőművészként megannyi reklámgrafikát alko-
tott. Mint fia elárulta: ő tanította meg látni, észre-
venni a természet szépségeit. Felesége, gyerme-

kük születése után Tiffany üvegkészítésbe fogott, 
amelynek tervezésében László nyújtott segítsé-
get. Őrhegyi Erika mára befejezte iparművészi 
tevékenységét. Két gyermekük, Kinga és Emőke 
már egészen kiskorukban tehetséget mutattak a 
rajzolás, festés terén. Idősebbiküknek, Kingának 
kedvét szegte a sikertelen képzőművészeti aka-
démiai felvételi, és a bölcsészet mellett voksolt. 
Húga gyermeklány korától kézműveskedett, az-
óta végzett aranyműves, főleg figurális ékszere-
ket készít.
Ne feledkezzünk meg Emőke férjéről, Dévai Le-
ventéről sem, aki Jack Spenót néven látványos 
műsorral nyitotta meg a kiállítást, amelynek 
csúcspontját tűzzsonglőr száma jelentette.
Gulyás László bevallotta: apró gyerekkorától a 
képzőművészet vonzotta.
– Soha sem akartam tűzoltó, vagy katona lenni, 
mindig csak festő.

DIA

Az egészséges életmód tejes útja

A Gulyás család bemutatta

El innen, fogmanók!

Katasztrófavédelmi verseny
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Őrfi Krisztina üdvözölte a meg-
jelent vendégeket és versenyzőket, 
majd ajándékkal és virágcsokorral 
köszöntötte dr. Jakabházyné Mező 
Máriát, aki február végéig látta el a 
Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 
főtitkári feladatait, és nem mellesleg 
az előző nap ünnepelte születésnap-
ját. A vendéglátó iskola igazgatója 
ezt követően felelevenítette a 2004. 
január 25-én tragikusan elhunyt hu-
szonötszörös válogatott fiatal futbal-
lista pályafutását, akinek emlékét a 
Hajós suli emléktornája, az édesapja 
által létrehozott múzeum, valamint 
a Fehér Miklós Labdarúgó Kollégi-
um őrzi.
Őrfi Krisztina Fehér Miklós 

2000-ben adott interjújából idézett: 
„A futball megtanított győzni és 
megtanított veszíteni is, és megtaní-
tott arra is, hogy az öröm úgyis felül-
kerekedik a bánaton, és hogy a gól 
maga a boldogság, a gyógyír minden 
addigi kihagyott helyzetre”.

Egyperces néma felállás után a 
Fehér Miklós emlékfalnál helyezte 
el az emlékezés virágát a MOA ne-
vében Lehmann László, az újonnan 
kinevezett főtitkár, majd a csapatok, 
végül pedig a szervező iskola osztá-
lyainak képviselői.

Szabados Ákos Pesterzsébet Ön-
kormányzata nevében köszöntötte a 
résztvevőket, köszönte meg a szer-
vezőknek az immár 13. alkalommal 
megrendezett versenyt, amely öreg-
bíti Pesterzsébet hírnevét, és lehe-
tőséget ad a fiatal tehetségeknek a 
bemutatkozásra. – A távolabbról 
érkezőknek szeretném elmondani, 
hogy egy olyan kerületben léptek 
ma pályára, amely elkötelezett a 
sport, az utánpótlás-nevelés iránt, és 
amely támogatta az olimpiai eszmét, 
azt, hogy Magyarországon olimpia 
legyen. Nagyon sajnálom, hogy ez a 
terv, ez a pályázat nem érte el a célt, 
pedig Pesterzsébet közvetlenül is tu-
dott volna ebből profitálni, hiszen a 
szomszédságunkban épült volna az 
olimpiai falu, az evezőspálya pedig 
a Kis-Dunán lett volna. Nem érde-
mes azonban már ezen bánkódni, 
hanem arra kell törekednünk, hogy 
az előttünk álló nemzetközi sport-
eseményeken a magyar versenyzők 
szép eredményeket érjenek el. Eb-
ben nektek is nagy szerepetek lehet, 
hogy a jövőben ti alkossátok majd a 
válogatott gerincét – fogalmazott a 
polgármester.

Lehmann László a MOÁ-ról el-
mondta, hogy kiemelt feladata az 

olimpiai eszme ápolása, 
amelynek szilárd bástyá-
ja a névadóik emlékét 
méltóképpen őrző, az 
olimpikonok nevét vise-
lő iskolák. – Az olimpia 
elválaszthatatlan a fair 
play-től, a doppingmen-
tes versenyzéstől. Erre a 
napra azt kívánom nek-
tek, hogy a tiszta játék 
szellemében küzdjetek 
iskolátokért, magato-
kért – mondta.

A megnyitót a Pest-
erzsébeti Hajós Alfréd 
Általános Iskola 4.a, 
majd 4.b osztályosainak 
táncos produkciói szí-
nesítették.

A jó időnek – és nem 
utolsósorban Pester-
zsébet Önkormányzata 

támogatásának – köszönhetően az 
idei versenyen két pályán játszhat-
tak a csapatok, hiszen őszre elkészült 
az iskola udvarán a műfüves focipá-

lya. Az emléktornát a Gödöllői Ha-
jós Alfréd Általános Iskola csapata 
nyerte meg.

y.a.

Az Integrit XX. Kft., a piac Kereskedők Tanácsa, valamit a Pesterzsé-
beti Szabadidős Civil Egyesület együttműködésével megújul a piac 
marketingtevékenysége, valamint a vásárlók tájékoztatása. Tevé-

kenységükkel szeretnék elérni, hogy a vásárlók szívesen töltsenek időt a piac 
területén, hasonló módon a bevásárlóközpontokhoz. A tervek szerint havon-
ta egy, esetleg két rendezvénnyel kívánják a vásárlókat közelebb hozni a pi-
achoz. Figyeljék a szórólapokat, valamint a közeljövőben megújuló hangosbe-
mondói rendszert. Információkhoz a Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület 
irodájában is hozzájuthatnak az érdeklődők.

Fehér Miklós kupa

Megújul a Tátra téri piac

Március 24-én immár 13. alkalommal rendezte meg a Pesterzsébeti Hajós 
Alfréd Általános Iskola a Fehér Miklós kupát, amelyet korábban a Hajós Alfréd 
Általános Iskola iskolakupája néven hirdettek meg évről évre az olimpiai baj-
nokok neveit viselő iskoláknak. Idén 11 budapesti, illetve vidéki általános 
iskola csapata nevezett az olimpiai eszme továbbvitelét célzó versenyre, a 
győztesnek járó kupát a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola vihette haza.
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Idén ünnepli óvodánk a 40. szü-
letésnapját, így igazi szülinapi 
ajándék a támogatásból meg-
épített új sószoba, amelyben a 

kétoldali sófal mellett kialakítot-
tak egy parajdi sóval feltöltött 
„sóhomokozót”, ahol óvodá-
saink játszva gyógyulhatnak, 
erősíthetik immunrendszerü-
ket, fejleszthetik koncentrációs 
képességüket.

A gyerekek, miközben az őrölt só-
ban játszadoznak, folyamatosan 
felkavarják az apró sószemcséket, 
melyek a légutakba bekerülve ki-

fejtik hatásukat. Emellett kialakí-
tottak egy sóasztalt is. A sófal és 
a sóhomokozó peremébe épített 
különleges szivárványszínű fé-
nyek még vonzóbbá és érdeke-
sebbé teszik a játékot.

Finé Tatarek Zsuzsanna

Böde Péter Vándor Meseírót 
meghívtuk a Baross óvodába. A 
találkozót Tóth-Jordanov Móni-

ka szülő szervezte, aki férjével a 
Vándor Meseíró felnőtt táborá-
ban vett részt.

A gyermekek számára az „élő 
mese” hihetetlen élményt jelen-
tett, melyre sokáig emlékezni 

fognak. A mesemondó elhozta 
verseskönyveit, melyeket az 
óvó nénik is megcsodálhattak.

A Lurkóház Óvoda Gyermek-
kert Tagóvodájában már ha-
gyomány, hogy az ovisok házi 
versmondó délelőtt keretében 
emlékeznek meg a Költészet 

napjáról. Az idei rendezvényen 
vendégük volt Zsuzsa néni, a 
Vécsey lakótelepi Szabó Ervin 
Könyvtár könyvtárosa, aki a 
program végén átadta az emlék-
lapokat a kis versmondóknak.

Március 20-án 7. alkalommal rendezték meg 
a Hajós Alfréd Általános Iskolában a német 
nyelvű versmondó verseny fővárosi fordu-
lóját. A rendezvényt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Pesterzsébet támogatta, és 
dr. Fekete Károlyné elnök nyitotta meg.
Idén is sok résztvevő érkezett Pesterzsé-
betre, hiszen 13 kerület 35 tanulója jelent-
kezett a megmérettetésre.
A zsűri tagjai, Lászlóné Ammer Klára 
(NHÁSZE elnöke), Szabóné Kökény Anita 
(Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimná-
zium), dr. Fekete Károlyné, valamint Ke-
lemenné Müller Piroska és Főző Tamás (József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola) 
két kategóriában értékelték a versenyzőket.
Eredmények:
5-6. évfolyam
1. Miskey Roland (Lázár Vilmos Általános Iskola 
XX. kerület) 
2. Balogh Bianka (Kertvárosi Általános Iskola X. 
kerület)

3. Pál Csaba (Karácsony Sándor Általános Iskola 
XXI. kerület)
7-8. évfolyam
1. Kohlmann Domonkos (Szent Angéla Ferences 
Általános Iskola és Gimnázium II. kerület)
2. Tornyossy Péter (József Attila Általános Iskola 
XX. kerület) 
3. Sulyok Anna (Kós Károly Általános Iskola XIX. 
kerület) 

Március 25-én a Szent Mar-
git Gimnázium adott otthont a 
Kárpát-medencei Tehetségnap 
2017 rendezvénynek, ahol a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
és a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége kép-
viselői többek között átadták a 
Kiváló Akkreditált Tehetségpon-
tok részére az okleveleket.
Pesterzsébetről két kiváló 
akkreditációval rendelkező te-
hetségpont érdemelte ki ezt az 
elismerést; a Gyermekmosoly 
Tehetségpont (Pesterzsébe-

ti Gyermekmosoly Óvoda) és 
a Hétszínvirág Tehetségpont 
(Pesterzsébeti Baross Német 
Nemzetiségi Óvoda). A Gyer-
mekmosoly Tehetségpont első 
alkalommal, a Hétszínvirág 
Tehetségpont másodjára vett 
részt az akkreditációs eljáráson.
A tehetségpontokat az óvo-
dák azzal a céllal hozták létre, 
hogy a tehetséggondozást 
kiemelten valósítsák meg in-
tézményeikben, az óvodások 
között hatékonyan találják meg 
a tehetségígéreteket, akiket 

a tehetségműhelyekben cél-
zott foglalkozásokkal segítik. 
Az akkreditált tehetségpontok 
közös szakmai programokon 
erősítik a tevékenységüket, 
melyhez együttműködést kö-
töttek. A kerületben több iskola, 
tehetségpont és társszervezet 
csatlakozott az együttműködés-
hez, hogy közös programokkal, 
megmutatkozási lehetőségek-
kel segítsék az intézményekben 
nevelkedő tehetségek fejleszté-
sét.
Tot Katalin, Puskáné Zsiga Anikó

A zöld ünnepekről 
való megemlékezés a 
Nyitnikék Óvoda ha-
gyományainak része. A 
Víz világnapja különö-
sen fontos, mert mind 
a négy tagóvodánk, a 
Nyitnikék, a Békapo-
ronty, a Boróka és a 
Zöld Ovi részt vesz a 
családi programon. A 
vizes vetélkedő felve-
zetéseként a gyerekek, 
szülők és az óvodák dol-
gozói a sétáló utcában, a szökőkútnál gyülekeztek. 
A víz szimbolizálása a kék ruhadarabok mellett 
a kék zászlókon jelent meg, amit a séta alatt a 
gyerekek lengettek. A rendőröknek köszönhetően 
zavartalanul leértünk a Duna-partra, ahol mind 
a négy óvoda felsorakozott. A vetélkedőt közös 

énekléssel kezdtük meg, minden óvoda más dal-
lal készült. A víz minden játékban megjelent az 
óriás puzzle-tól kezdve a vízhordáson keresztül a 
folyó kötözésig. A végén közös tornával zártuk a 
rendezvényt.  

Lia néni, Zöld ovi

Sószoba a Nyitnikék oviban

Itt járt a Vándor Meseíró

Ovis verselők

Fővárosi német versmondó verseny

Pesterzsébeti tehetségpontok

Víz világnapi ünnepség 
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SZOLGÁLTATÁS

SZOKNYÁK, nadrágok, felsők teljes ki-
árusítása 500-1000 forint értékben. Őrsi 
Marika 283 10 71. XX. kerület, Lázár u. 
45. Nyitva: H-K-Cs 10-17 óráig.

INGYENES hitelügyintézés rejtett költ-
ség nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs 
zsebbe pénz. Több mint 500 elégedett 
család. Személyi kölcsön 9,99% kamat-
tal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 0630/985-
5000

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

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu

NAGY SZAKÉRTELEMMEL vállalom 
társasházak teljes körű közös képvi-
seletét. Ajánlatokat a 0630/275 12 92, 
a 0620/918 15 72 telefonra, illetve a 
viharmadar@citromail.hu e-mail címre 
várom.

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS. Új rendszerek 
kiépítése, radiátorok cseréje, iszaplevá-
lasztók beépítése, mosogatógép beköté-
se, mosógép bekötése, csapok cseréje, 
szaniterek cseréje. Bátai Zsolt: 0620/579 
44 46 

VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres 
keresése, javítása. 0630/914 35 88

BALLAGÁSI akciók a Személyre szóló 
Ajándékboltban. Kossuth L. u. 31/A, 6. 
üzlet (szökőkútnál). 0620/920 99 81, 
www.ringtex.hu 

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csa-
tornacsere lakásban és udvaron. Kerti 
csap csréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

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

VILLANYSZERELÉS, víz-gáz-fűtésszere-
lés, vízóraszerelés, tervezés, mérőhelyek 
szabványosítása, anyagbeszerzés. Rövid 
határidők garanciával! 0630/224 79 10

REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat-, 
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kos-
suth L. u. 31/A, 6. üzlet (szökőkútnál). 
0620/920 99 81, www.ringtex.neet.hu/
reklam

ÁLLÁS

Szigetszentmiklósi kertépítő cég mun-
katársakat keres. Előny kertész, kőmű-
ves, vízszerelő szakma és gyakorlat, B, 
C, E kategóriás jogosítvány. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal: grassmaster.
kft@gmail.com e-mail címen. Tel: Hajdu 
Marianna 0670/931 59 57

23. kerületi cukrásztermelő üzembe ke-
resünk tészta posztra cukrász vagy pék 
kollegát. Kiemelt bérezés és utazási tá-
mogatás. Jelentkezés: 0620-983-8923, 
rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe ke-
resünk takarítót napközbeni, illetve mű-
szak végi takarításra. Kiemelt bérezés és 
utazási támogatás. Jelentkezés: 0620-
983-8923, rendeles@cukraszat.hu

Soroksári szállodánkba keresünk kézi-
lányt a szállóvendégek reggeliztetésére, 
a szakácsok munkájának segítésére. 
Feladatok: szakácsok kérése szerinti 
teendők ellátása, alkalmanként csopor-
tos vacsorák tálalása, a konyha teljes 
területének tisztántartása. Információ: 
premiummtva@gmail.com, vagy a 06 
70/371 34 58 számon.

OKTATÁS

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

EGYÉB

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
20.500 Ft/fő/7éj, 13. 900 Ft/fő/3éj. www.
frankvendeghaz.hu. Érd.: 0630/977 64 
95

INGATLAN

ELADÓ, kiadó ingatlant keresek ügy-
feleinknek Budapesten és vidéken. 
0620/288 48 31

SÜRGŐSEN áron alul eladom családi 
házamat Szigethalmon. Esetleg kisebb 
családi házat beszámítok a XX. és XXI. 
kerületben. 260 négyzetméteres és 3 
szintes. Földszinten söröző, kerthelyi-
séggel. Két családnak alkalmas. Teher-
mentes. Irányár: 27,9 millió forint. Érd.: 
0620/214 81 91

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

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
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Tény, hogy a fogyásnak csu-
pán 30-40 százaléka múlik 
a mozgáson, a nagyobb rész 

az étkezéstől függ. Magyarul hiába 
edz valaki a hét minden napján, ha 
szénhidrátban és zsírban gazdag az 
étrendje, nem fog megszabadulni a 
túlsúlyától. A napi menü nagyobb 
részét a fehérjéknek, zöldségeknek 
kell kitenniük. Ráadásul egyre bő-
vül a friss hazai primőr zöldségek 
kínálata, néhány hét múlva pedig 
megjelenik a magyar eper és cseresz-
nye. Ezek számos vitamint, ásványi 
anyagot, valamint élelmi rostot tar-
talmaznak, ugyanakkor viszonylag 

csekély az energiatartalmuk, válto-
zatosan elkészíthetőek, nyersen, ön-
magukban, de akár sütve vagy főzve 
is fogyaszthatók.

A friss zöldségek és gyümölcsök 
a nassolásnál is jól jöhetnek. A 
sós szájúak zöldfűszeres joghurtba 
mártogatott, csíkokra vágott répát, 
karalábét, zellerszárat rágcsálhatnak 
büntetlenül és lelkifurdalás nélkül, 
az édes ízek kedvelői pedig például 
sovány túróból, kevés mézből és gyü-
mölcsökből kevert túrókrémet.

A fogyás másik alapszabálya a 
napi ötszöri étkezés. A tízórai, az 
uzsonna lehet egy friss gyümölcssa-

láta mézzel és citromlével leöntve, 
vagy vegyes zöldségfélékből összevá-
logatott saláta pici balzsamecettel, 
olívaolajjal és fűszerekkel ízesítve. 
Ha ezt sajtkockákkal, sonkával, főtt 
tojással vagy csíkokra vágott sült 
csirkemellel turbózzuk fel, még va-
csorának is tökéletes.

y.a.

Együk magunkat soványra!

A csíkos minta a divat rend-
szeres visszatérője, ráadásul 
az idei szezonban minden 

berögzült divatszabály áthágható. 
Bátran lehet kombinálni a különböző 
csíkos mintákat egy öltözéken belül 
is, a hajszálvékony csíkozást a vasta-
gabbal, a vízszinteset az átlóssal.

Az idei szezonban minden olyan 
ujj- és vállmegoldás belefér, ami eltér 
a hagyományostól: bő, buggyos, vagy 
éppen denevérujjak, aszimmetrikus 
megoldások, ejtett vállú fazonok, ki-
vágások a kar- és vállrészeken. Egy-
egy különleges felsőt párosíthatunk 
olyan elegáns, minimalista darabok-
kal, mint egy ceruzaszoknya vagy egy 
egyenes fazonú szövetnadrág. De a 
hétköznapokra szánt csinos farmer 
és tornacipő kombinációt is feldob-
hatja egy izgalmas ujj-fazon.

A 2017-es tavaszi szezon egyik 
főszereplője a rózsaszín és annak ár-
nyalatai. A rózsaszínben pompázás 
már nem csak a kislányok kiváltsága, 
sőt, egy jól megválasztott árnyalattal 
igazán nőies hatást érhetünk el. A 
legnépszerűbb a piszkos rózsaszín 
lesz, ami egy tompább, barackosabb 
változata a színnek. Bőrtónustól, 
hajszíntől és bőrszíntől függően 
mindenkinek más-más árnyalat áll 
a legjobban, így megéri kísérletezni! 
A fashiondays.hu stylistjai szerint a 
különböző árnyalatokat viselhetjük 
együtt is, de remekül kombinálha-
tóak kellemes, natúr színekkel, sőt 
még pirossal is.

Végül még egy jó hír: a kényelmes 
athleisure stílus még mindig hódít. 
Az irányzat lényege, hogy sportos 
darabjainkat beemeljük az utcai di-
vatba. Így fordulhat elő férfiaknál 
egy öltözéken belül a szabadidőnad-
rág jól szabott, elegáns zakóval, vagy 
edzőcipő farmerrel és feliratos póló-
val kombinálva.

y.a.

Tavaszi 
divattippek

A jó idő beköszöntével azok is kedvet kapnak a 
sportoláshoz, akik egyébként a legszívesebben a 
tévé előtt töltik szabadidejüket. Ők azok, akik 

azt gondolják, pár hét elegendő arra, hogy kockahasat 
faragjanak maguknak, vagy felkészüljenek a maratonra. 
A fokozatosságot és szakértel-
met nélkülöző edzések azon-
ban jó eséllyel sérülésekhez 
vezetnek.

Rándulás, húzódás, ficam, 
törés, az izom, a térd és az 
Achilles-ín sérülése – ezek a 
leggyakoribb sportsérülések, 
amelyek némi odafigyeléssel 
jobbára elkerülhetők. Lénye-
ges például a bemelegítés, 
majd a fokozatosság betartása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 
ha valaki évek óta gyakorlatilag csak a busz után futott, az 
első alkalommal ne akarjon fél órát megállás nélkül mo-

zogni. Legyen elegendő 5 perc, majd további 10 erőltetett 
gyaloglás, és az időtartamot nap mint nap minimálisan le-
het növelni. Lényeges a pihenőnap is, hiszen a szervezet-
nek szüksége van regenerációra. Hetente legalább 2 nap 
szünetet tartsunk, a kezdőknek a 3 nap sem sok.

Az edzés utáni nyújtás legalább annyira lényeges, 
mint előtte a bemelegítés. A lazítás 5-10 percnél ne le-

gyen rövidebb, és finom, hosszan 
kitartott mozdulatokkal könnyít-
sük megfeszült izmainkon.

Persze minden elővigyázatos-
ság és körültekintés ellenére elő-
fordulhat a baj. Megcsúszhatunk, 
belefuthatunk egy gödörbe, és 
máris dagad a boka. Ha ilyenkor 
bármilyen elváltozást észlelünk, 
érdemes azonnal orvoshoz fordul-
ni. A röntgenből minden kiderül, 

emellett a szakember tanácsot tud adni, hogy mit kell 
tenni a sérült lábbal, mennyi ideig kell pihentetni. 

Sz.

Itt a jó idő, a zárt cipőket hama-
rosan felváltja a szandál, a pa-
pucs, az pedig egyáltalán nem 

mindegy, mi kandikál ki azokból. 
Így azoknak, akik a téli hónapokban 
elhanyagolták lábukat, most bőven 
van tennivalójuk.

A lábápolást mindig bőrpuhítás-
sal kell kezdeni, ehhez bőrpuhító 
krémet használjunk. A hosszú időn 

keresztül elhanyagolt lábakon azon-
ban csak a lábfürdő segít; a testhő-
mérsékletű vízbe csepegtessünk egy 
kis mandulaolajat, szórjunk kis für-
dősót, és áztassunk egy jó fél óráig.

A puhítás után jöhet a radírozás, 
erre egy habkő is megteszi, de be-
kenhetjük lábunkat bőrradírral is. 
Ez utóbbit házilag is elkészíthetjük, 
mégpedig úgy, hogy egy evőkanál 

kristálycukrot kever-
jünk el két evőkanál 
olívaolajjal, majd a 
masszát nedves vatta-
pamaccsal dörzsöljük 
bőrünkbe.

A lábfürdő a körmö-
ket is megpuhítja, te-
hát célszerű ilyenkorra 
időzíteni a pedikűrözést 
is. A lábkörmöt mindig 
egyenesre vágjuk, így 

könnyebben elkerülhetők a köröm 
szélén kialakuló benövések. Fontos, 
hogy a körömágyra ránőtt bőrt ne 
távolítsuk el, hanem csak toljuk visz-
sza, mint ahogy lényeges az is, hogy a 
pedikűrözéshez használt eszközöket 
előzőleg fertőtlenítsük le, mert szá-
mos baktérium eléldegélhet rajtuk.

Ezután következhet a lakkozás. 
Tartósabb marad a lakk, ha első 
rétegnek alapozó lakkal festjük ki a 
körmöt be. Fontos, hogy időnként 
pihentessük a körmöket, a folyama-
tos lakkozástól ugyanis besárgulnak. 
Ha ez bekövetkezik, kezeljük na-
ponta citromlé és narancsvirágvíz 
egyenlő arányú keverékével, melyet 
vattával vigyünk fel. 

A lábápolást mindig krémezéssel 
fejezzük be, a legjobb a mentolt is 
tartalmazó hidratáló krém, mert ez 
serkenti a vérkeringést, így felfrissíti 
a lábat.

-y-

Lábápolás

Sérülés nélkül
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Zöldsarok Ajánló

Az egynyári virágok-
ról tudni kell, hogy 
úgynevezett hosszú-

nappalos növények, azaz a 
nyári hosszú megvilágításban 
nyílnak. Többségük fény-
kedvelő, így árnyékos helyen 
keveset virágoznak és meg-
nyúlnak. A virágágyás he-
lyének kiválasztásakor arra 
is ügyelni kell, hogy a magas 
növények szélvédett helyre 
kerüljenek, mert erős szél 
hatására megdőlnek, száruk, 
viráguk letörhet.

Amennyiben magról vet-
jük a növényt, az április végi 
időszak a legideálisabb, ami-
kor az éjszakai hőmérséklet 
már nem megy 7 Celsius-fok 
alá, az esetleges kései fagyok 
ellen azonban gondoskod-
junk a fiatal növény takará-
sáról. A magvetés előnye a 
palántázással szemben, hogy 
így az egynyári virágok edzet-

tebbek lesznek. Igaz ugyan, 
hogy 3-4 héttel később kez-
dik meg a virágzást, de a virá-
gok színe intenzívebb lesz, és 
tovább díszítik kertjeinket.

Még egy lényeges teendő: 
vetés előtt 2-3 nappal alapo-
san öntözzük be a talajt, azu-
tán azonban már ne locsoljuk, 
hiszen a magok nem kedvelik 
a túlságosan vizes talajt.

A magról legkönnyebben 
nevelhető virágok közé tarto-
zik a büdöske, amely a neve 
ellenére szép színfoltja lesz 

virágágyásunk-
nak, ráadásul jól 
tűri a hőséget és 
a szárazságot, de 
még a kártevő-
ket is távol tart-
ja a kertből. A 
szirmait éjszaka 
összezáró, majd 
a reggeli órák-

ban kinyitó hajnalka magjait 
kemény burok védi, ezért 
azokat érdemes beáztatni az 
ültetés előtt 12-24 órára.

A páfrányokhoz hasonló 
levélzetű és a margarétához 
hasonló, de sok-sok színár-
nyalatban nyíló pillangóvi-
rág kevés gondozást igényel, 
ugyanakkor évről évre újra 
kihajt.            -nd-

A tavaly év végén magyar 
kiadásban is megjelent 
Papírhattyúról csak a 

felületes olvasó gondolhatja azt, 
hogy a húszas éveinek elején, kö-
zepén járó fiataloknak szól. Meg 
azok, akik átverekedik magukat 
az első néhány tíz oldalon, amely 
egy meglehetősen elkényeztetett, és ilyen 
módon ellenszenves főhősnő és egy durva 
(emiatt szintén antipatikus) főhős benyomá-
sát kelteti az egyébként meglehetősen zava-
ros leírásokból. Szóval, ha sikerül beleásnunk 
magunkat a regénybe, egy hihetetlenül jól 
felépített, meghökkentő, ugyanakkor szív-
facsaró történet bontakozik ki lelki szeme-

ink előtt, amely szól családok, 
gyerekek tragédiájáról, a túlélés 
mikéntjeiről, és végül arról, hogy 
mit bír ki (és mit nem) a szeretet, 
a szerelem. Éppen ezen élethely-
zetek, kérdések – és a könyv által 
sugallt válaszok – miatt több a 
Papírhattyú egy egyszerű lány-
regénynél. Másik erénye, hogy 
nemcsak eleje és közepe van, ha-
nem vége is, méghozzá elvarrat-

lan szálak nélküli befejezése.
A cselekmény pedig legyen addig titok, 

amíg valaki el nem kezdi olvasni a könyvet, 
hiszen a részletek ismeretétől a meglepetés 
ereje szűnne meg. Abból pedig akad a Papír-
hattyúban bőven…         y.

Lehlay Attar: Paper Swan – Papírhattyú. 
Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2016)

Ültessünk egynyárit! Papírhattyú

Hozzávalók:
150 g babapiskóta, 2x 375 g natúr joghurt 
(nagy dobozos), 80 g cukor, 2.5 dl habtejszín,
20 g zselatin
Tetejére: fél kg eper, 10 g zselatin

Egy kapcsos formában alulra elrendez-
zük a kevés tejben éppen csak megmártott 
babapiskótát. A joghurtot kézi habverővel 
összekeverjük a cukorral és a zselatinnal, 
majd langyosra melegítjük. Mikor a cukor 
elolvad, akkor már tökéletes. Félretéve 
hagyjuk hűlni. Közben a tetejére szánt gyü-
mölcs felét pépesítjük, összeöntjük a mara-
dék gyümölccsel, hozzákeverjük a zselatint, 
és ezt is langyosítjuk. Főzni nem szabad, csak 
addig melegíteni, míg a zselatin felolvad.

Mikor a joghurt már kezd összesűrűsödni, 
akkor felverjük a tejszínt, hozzákeverjük a 
joghurthoz robotgéppel (így szép egyenlete-

sen sima lesz), majd ráöntjük a babapiskó-
tára. Hűtőbe helyezzük, majd mikor már a 
gyümölcs is kezd sűrűsödni, az is mehet a 
torta tetejére.

3-4 óra hűtés után lehetett vágni, de a 
legjobb, ha a fogyasztás előtti napon elkészül.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Epres joghurttorta sütés nélkül
Gasztronómia

1 2 7 6

8 2

6 9 4 5

8 9

3 5 7 6

4 1

7 3 1 2

5 6

2 9 8 3

Sudoku

9 4 6 1

7 2

5 9

3 4 1

9 5 4 3

2 5 7

7 6

5 8

6 8 2 3

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.
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Március 5-én, Kiskunhalason ke-
rült megrendezésre az év első kadet 
szabadfogású és junior női válogató 
versenye. A kadet korosztály váloga-
tóversenyén Horváth Zsolt (76 kg), 
Losonczi Dávid (85 kg) és Szilágyi 
Erik (100 kg) is magabiztos birkó-
zással állhatott a dobogó legfelső 
fokára, míg a junior női mezőnyben 
Elekes Emese (72 kg) második he-
lyen végzett.

Március második hétvégéjén 
rendezték meg Dorogon a Fekete 
Gyémánt Kupát, a kadet és junior 
korcsoportú birkózók kötöttfogású 
válogató versenyét 15 ország rész-
vételével. Szakosztályunktól kadet 
korosztályban Szőke Alex (85 kg) 
teljesített a legeredményesebben, 
aranyérmet vehetett át a verseny 
végén. Németh Milán (50 kg) és 
Losonczi Dávid (76 kg) bronzérmet 
szereztek, Molnár Tamás (85 kg) 
az ötödik helyen végzett. Tösmagi 
Attila (54 kg), Varga Raul (63 kg), 
Birtalan Bendegúz (76 kg), Mohl Ri-
chárd (100 kg) és Szilágyi Erik (100 
kg) kiestek a versenyből. A kadet 
versenyzők szombati versenye után 
vasárnap a juniorok következtek. 
Három birkózónk közül egyedül 
Atkári Tamás (120 kg) végzett pont-
szerző helyen, ötödik helyezést szer-
zett, míg Magnucz Richárd (55 kg) 
és Racolta Eduárd (96 kg) kiestek.

Március 18-án leány verseny-
zőink voltak érdekeltek, hiszen a 
Pestszentimrei Sportkastélyban ke-
rült megrendezésre a diák és serdü-
lő leány diákolimpia. Diák korcso-
portban László Nikolett (34 kg) a 
dobogó harmadik fokára állhatott, 
Kerecsanin Regina (31 kg) és Hu-
szár Regina (46 kg) sajnos kiestek a 
versenyből. Serdülő korcsoportban 
Matyi Vivien (40 kg) első, Hörcsöki 
Kamilla (40 kg) és Kellner Laura (60 
kg) harmadik helyen végeztek. Kádár 
Luca (65 kg) kiesett a versenyből.

Ugyanezen a napon legfiatalabb 
versenyzőink egy meghívásos verse-
nyen vettek részt Kiskőrösön, ahol 
kitűnően szerepeltek, 11 arany-, 8 
ezüst- és 12 bronzéremmel gazdagí-
tották szakosztályunk éremtáblázatát.

Március 25-én Karcag Városi 
Sportcsarnoka adott otthont a II. 
korcsoportos kötöttfogású diákolim-
pia döntőnek, melyre 14 birkózónk 
kvalifikálta magát a területi bajnok-
ságokról.

Aranyérmeseink: Fige Levente 
(29 kg), Felkai Bendegúz (38 kg), 
Nagy Gergely (63 kg).

Ezüstérmesünk: Zhytovoz Petro 
(29 kg).

Bronzérmeseink: Jász Bálint (26 
kg), Kosovics Márton (46 kg), Budai 
András (46 kg), Barta Dominik (50 
kg).

5. helyezettünk: Farkas Zsombor 
(29 kg).

Ugyanezen a hétvégén Csehor-
szágban, a hagyományosan megren-
dezésre kerülő Hodonin Grand Prix-
en is részt vettek versenyzőink.

Aranyérmeseink: Antaly Sándor 
(35 kg), Kertész Dominik (43 kg), 
László Mózes (31 kg), Takács Zsolt 
(39 kg).

Ezüstérmesünk: Segyó Marcell 
(35 kg).

Bronzérmesünk: Kosovics Ádám 
(47 kg).

Március ki-
emelt versenye 
a Szombathe-
lyen megren-
dezésre kerü-
lő U23 Európa-
bajnokság volt. 
Az ESMTK 
színeit 3 birkó-
zó képviselte 
a kontinensvi-
adalon, Tóth 
Bendegúz sza-

badfogás 86 kg-ban, Losonczi Ottó 
kötöttfogás 66 kg-ban, Nagy Péter 
pedig kötöttfogás 80 kg-ban. 

Az Európa-bajnokság március 28. 
és április 2. között került megren-
dezésre, verseny-
zőink közül Tóth 
Bendegúz lépett 
először szőnyegre. 
Bende súlycso-
portjában 15-en 
mérlegeltek, ver-
senyzőnk selej-
tezni kényszerült, 
ahol egy spanyol 
birkózó volt az 
ellenfele. Bende 
pontozással, 8:2 
arányban győzött. 
A negyeddöntőben svájci ellenfelét 
9:0-ra győzte le, így biztossá vált a 
helye az esti helyosztó mérkőzése-
ken. Bendének a döntőbe jutáshoz 
azeri ellenfelét kellett maga mögé 
utasítania. Az azeri birkózó a mér-
kőzés elején azonnal előnyt szerzett, 
de Bende egy pillanatig sem adta fel 

a harcot, és a 
mérkőzés haj-
rájában óriásit 
küzdve a maga 
javára fordítot-
ta a mérkőzést, 
8:6-ra legyőz-
te ellenfelét, 
így bejutott az 
esti fináléba. A 
döntőben tö-
rök ellenfelével 
szemben sajnos 
nem sikerült az 

újabb bravúr, vereséget szenvedett, 
így a kitűnő második helyet szerez-
te meg az U23 Európa-bajnokságon, 

mely a szabadfogású szakág egyetlen 
érme volt a versenyen.

Nagy Péter szombaton lépett sző-
nyegre, súlycsoportjában 14 verseny-

ző mérlegelt. Birkózónk selejtezővel 
kezdett, ahol 10:1 arányban maga-
biztosan verte horvát ellenfelét. A 
negyeddöntőben egy svéd verseny-
zővel találkozott, akitől 3:1-es pon-

tozásos vereséget szenvedett. Mivel 
ellenfele bejutott a döntőbe, Peti 
vigaszágra került. A vigaszágon bol-
gár ellenfelét 10:1 arányban sikerült 
felülmúlnia, így este a bronzéremért 
léphetett szőnyegre. A bronzmecs-
csen ukrán ellenfele a mérkőzés 
elején vezetést szerzett Peti ellen, 
sajnos előnyét sikerült megtartania a 
mérkőzés végéig, így Peti 5:4 arány-
ban elvesztette a mérkőzését, és vé-
gül az 5. helyen végzett.

Az Európa-bajnokság zárónapján 
ifj. Losonczi Ottónak szurkolhat-
tunk a kötöttfogásúak 66 kg-os súly-
csoportjában. Ottó súlycsoportjában 
az EB legnépesebb mezőnye gyűlt 
össze, összesen 24-en mérlegeltek. 
Ottó selejtezővel kezdett, ahol fe-
hérorosz ellenfelét 7:4-re legyőzve 
jutott a nyolcaddöntőbe, ahol lit-
ván riválisát egy sérülést követően 
a mérkőzés második felében az orvos 
utasítására nem engedték tovább 
birkózni. A négy közé jutásért orosz 

ellenféllel nézett 
farkasszemet bir-
kózónk, akitől saj-
nos 5:2 arányban 
vereséget szen-
vedett, de mivel 
ellenfele bejutott 
a döntőbe, Ottó 
vigaszágra került. 
A vigaszágon egy 
szerb származású 
birkózóval került 
szembe. A mér-
kőzés nem a ter-

veknek megfelelően alakult, Ottó 
vereséget szenvedett, így végül a 7. 
helyen végzett az idei U23-as Euró-
pa-bajnokságon.

SPORT

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
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A Magyar Vízilabda Szövetség jó-
váhagyta az ESMTK uszodabővítési 
programját, melynek keretében egy 
50x25 méteres külső medencével 
bővülhet a létesítmény. A tervek kö-
zött szerepel a hozzá tartozó kiszol-
gáló helyiségek és lelátó kialakítása, 
valamint a befedési lehetőség meg-
teremtése is. A beruházás Pesterzsé-
bet Önkormányzata támogatásával, 
TAO pályázat igénybevételével va-
lósul meg 3 év alatt.

A fejlesztéssel tovább bővülnek a 
kerületi lakosok és az úszók, vízilab-

dázók sportolási lehetőségei. – Fon-
tosnak tartjuk, hogy egyik érintett 
fél érdeke se sérüljön az uszodahasz-
nálatban, tehát a beosztást majd úgy 
alakítjuk ki, hogy ugyanúgy lehető-
séget biztosítsunk az itt élőknek a 
nyári strandolásra, mint az iskolai 
úszásoktatásra, vagy akár iskolai 
úszóversenyek megrendezésére, illet-
ve a vizes sportágak edzéseinek meg-
tartására. A TAO pályázat feltétele, 
hogy az ESMTK legalább 10 évig 
garantálja a vízilabda szakosztály 
működtetését. A nagyobb vízfelület 

jobb edzéslehetőséget biztosít póló-
sainknak, és biztos, hogy válogatott 
mérkőzéseket, nemzetközi meccse-
ket, edzőmeccseket is hozunk majd 
ide – mondta Horkai György.

Az ESMTK 10 éves kortól várja a 
vízilabdázni vágyó, úszni tudó fiúkat 
és lányokat az uszodába, ahol a hét 
öt munkanapján este 7-kor kezdőd-
nek az edzések iskolaidőben, a nyári 
szünetben pedig hetes turnusokban 
vízilabdatábort szerveznek napi két 
edzéssel, étkezéssel, játékokkal. 
– Tudom, hogy a mai gyerekek szám-
talan különórán vesznek részt, de azt 

nem szabad elfelejteni, hogy a szel-
lemi fáradtság mellett a fizikai leter-
heltséget is biztosítani kell számukra. 
Ennek pedig nagyon jó módja, ha a 
gyerek este 7-kor lejön az uszodába 
edzeni, legalább háromszor egy hé-
ten – ajánlja a szakosztályvezető.

– Azt szoktuk mondani, nem biz-
tos, hogy a fiúgyerekből bajnok lesz, 
de hogy barátnője lesz, az biztos. A 
lányoknak pedig azért érdemes ezt a 
sportágat választaniuk, mert a nők 
könnyebben tudnak eredményt elér-
ni, mint a férfiak – tette hozzá.

y.a.

Vár a vízilabda szakosztály!
SPORT

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!!!!

Az utánpótlás a fővárosban a magyar vízilabda fehér foltja, bár a feltételek 
adottak. Az ESMTK Vízilabda Szakosztálya éppen azért célul tűzte ki, hogy a 
legsikeresebb magyar sportot népszerűsítse Dél-Pesten. A terv megvalósítá-
sát segítheti, hogy elkezdődhet a Pesterzsébeti Uszoda külső medencéjének 
építése, amely nemcsak edzéslehetőséget nyújt majd a pólósoknak, hanem 
hazai, de akár nemzetközi versenyeknek is otthont adhat– tudtuk meg dr. 
Horkai György olimpiai bajnok vízilabdázótól, az ESMTK Vízilabda Szakosztá-
lyának vezetőjétől, a junior válogatott szövetségi kapitányától. 
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A Dorogi Városi Sport-
csarnok adott otthont már-
cius 15-én a gyermek fiú 
és leány, felnőtt férfi és női 
sumo országos bajnokság-
nak, valamint az 
utánpótlás korosz-
tályok és a felnőttek 
válogató versenyé-
nek.

A Pesterzsébeti 
Ukrán Nemzetisé-
gi Önkormányzatot 
képviselő, 15 éves 
ifjabb Burij Anatolij, 
a „Budapest” Bap-
tista Szakgimnázi-
um, Gimnázium és 
Sportiskola 1. osztá-
lyos tanulója dupla 
sikert ért el. Egyrészt 
U16-ban a 65-75 

kilogrammosok versenyét 
megnyerve korosztályos ma-
gyar bajnok lett, másrészt 
bekerült a magyar ifjúsági 
válogatottba.           y.a.

Miután a 2017 júliusában 
Szegeden rendezendő Sár-
kányhajó Európa-bajnok-
ságra a válogató versenyek 
már májusban elkezdődnek, 

a Römi Sárkányhajó Klub 
a szokásosnál egy hónappal 
korábban, április első vasár-
napján tartotta meg első vízi 
edzését. – Úgy tűnik, sokan 
várták már az edzést, hiszen 
első alkalommal negyvenné-
gyen jelentek meg, így 2 ha-
jóval szálltunk vízre – tudtuk 
meg Reményi Péter csapat-
kapitánytól.

A pesterzsébeti sárkány-
hajósok tehát elkezdték a 
felkészülést nemcsak a válo-
gatóra, hanem a hamarosan 
kezdődő versenyszezonra. 
Az idei első megmérettetés 
a május 1-jei tradicionális 
Vass István emlékverseny 

lesz, amelyet a Soroksári 
Duna-ágban rendeznek. Itt 
a sárkányhajósok hosszú tá-
von, 4 kilométeren mérik 
össze tudásukat.

Jó hír, hogy mostantól 
Kovács Katalin 3-szoros 
olimpiai bajnok, 31-szeres vi-
lágbajnok kajakozó is a Römi 
csapatát erősíti. – Katalin 
számára nem ismeretlen a 
sárkányhajózás, hiszen 2006-
ban, amikor a Römi először 
nyert a sárkányhajó világbaj-
nokságon, a bajnok csapat 
tagja volt, utána azonban a 
felkészülései miatt nem tu-
dott vállalni még egy sport-
ágat. Miután tavaly nyáron 
bejelentette visszavonulását, 
ismét felkerestem, és öröm-
mel vállalta az edzéseket – 
árulta el Reményi Péter.

y.a.
Noha azt gondolnánk, 

hogy az öttusázó gyerekek-
nek se éjjelük, se nappaluk 
a rengeteg edzés mellett, 
azért a dolog a kezdetekkor 
nem így fest. Slett Tamás, az 
ESMTK öttusa szakosztályá-
nak vezetője megnyugtatott: 
3-4 alkalom úszás és 1-2 fu-
tás jut egy hétre.

– Heti 4-6 edzést tar-
tunk, mint bármelyik másik 
sportágban – mondta a szak-
osztályvezető, hozzáfűzve: a 
Vörösmarty iskola sportta-
gozatosai például iskolaidő-
ben futnak.

Kezdetben nem öt-, ha-
nem mindössze egytusáról, 
futásról beszélhetünk alsó 
tagozatban. Akik megszere-
tik a sportot és maradnak, 
sőt tovább akarnak lépni, 
azok számára 9-10 éve-
sen kezdődik a következő 

szám, az úszás. Ekkor már 
kéttusázó lesz az ifjú ver-
senyzőkből. A következő 
korosztály, a 11 éves már lő 
is, rá egy esztendőre rá pedig 
negyediknek megjelenik a 
vívás. A lovaglás utolsónak, 
16 esztendős kor környékén 
lép be a számok közé. Vagyis 
a serdülők már valódi öttu-
sázók.

Slett Tamás kiemelte, 
hogy ez az a sportág, amely-
ben van továbblépési lehe-
tőség.

– Aki nagyon jól úszik, 
abból úszó válhat, aki vi-
szont nem kiemelkedő, 
azonban mindegyik számból 
közepesen tud teljesíteni, 
remek eredményeket érhet 
el öttusában – magyarázta 
a szakosztályvezető, és meg-
említette az átjárhatóságot: 
amennyiben a lövészettel 

akad gondja valakinek, 
triatlonistaként folytathatja.

Az ESMTK öttusázó gye-
rekei éppen a vívás beveze-
tése előtt állnak, ezért az ön-
kormányzat és az egyesület 
igyekszik megteremteni en-
nek lehetőségét. Az óhajtott 
sportcsarnok nem kizárólag 
a vívóknak, de a kézilabdá-
zóknak, télen a focistáknak 
egyaránt helyet kínálna.

A lövészet helyzete any-
nyiban egyszerűsödött, hogy 
a 2009-es szabályváltoztatás 
óta lézeres fegyvert használ-
nak a sportolók.

A szakosztályvezető ki-
emelte: az öttusa a legsike-
resebb hat magyar spotág 
egyike, noha itt nemenként 
egyetlen érmet lehet nyerni, 
szemben mondjuk az úszás-
sal vagy a kajak-kenuval.

Akinek sikerült felkelteni 
az érdeklődését, az hétfő és 
szerda közt felkeresheti Slett 
Tamást, aki reggeltől estig az 
uszodában tart edzést, vagy 
felhívhatja a 30/351 81 09-
es telefonszámon.

DIA

Március 18-án Jászbe-
rényben játszott az ESMTK 
NB III-as csapata, és 0:0-ás 
döntetlen után egy ponttal 
tért haza. 

Ezt az eredményt ismé-
telték meg a piros-fehérek 

egy héttel később, március 
26-án az Ady Endre utcai 
pályán, ahol a Termálfürdő 
Tiszaújváros FC csapatát fo-
gadták.

Április első hétvégéjén 
idegenben, az újpesti Szusza 

Ferenc Stadionban játszott 
az ESMTK az Újpest FC II. 
csapata ellen, ahol a 2:0-ás 
első forduló után végül 3:1-
es győzelemmel, így három 
ponttal térhetett haza.

A sikerszéria folytatódott, 
hiszen április 9-én hazai pá-
lyán újabb három pontot 
szerzett az ESMTK, miután 
3:2-re legyőzte az STC Sal-
gótarján csapatát.

A harmadik győzelemig 
sem kellett sokáig várni: az 
erzsébeti csapat egy héttel ké-
sőbb, húsvétvasárnap a BKV 
Előre stadionjában lépett pá-
lyára, ahol Horváth Levente 
triplázott a hálóba, így 3:1-es 
győzelemmel és nem utolsó-
sorban újabb három ponttal 
térhetett haza.

A Liza a tavaszi szezon-
ban eddig tíz meccset ját-
szott, és összesen húsz pontot 
szerzett, ezzel pedig 4 helyet 
ugrott előre a tabellán.

Sz. A.

Bajnok sumós

Elindult a sárkányhajószezon

Egytusától az öttusáig

Tíz meccs, húsz pont

Való igaz, a legutóbbi olimpián nem remekelt öttusa válo-
gatottunk, azonban a nemzetközi porondon hagyományosan 
az élen végeznek a magyar versenyzők. Hogy ez továbbra is 
így legyen, arról a jövő generációja, az utánpótlás hivatott 
gondoskodni. Vajon miként fest a helyzet az ESMTK öttusa 
szakosztályának háza táján?

A tavaszi szezon kezdeti kudarcai után március közepe óta 
felívelőben van az ESMTK NB III-as csapata. A piros-fehérek 
minden nehézség – kis létszám, sérülések, eltiltás – ellenére 
jól helytálltak, öt mérkőzésből kettő döntetlent értek el és 
három győzelmet szereztek, így húsvétvasárnapra a 10. hely-
re kerültek a tabellán. 
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