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Az áldozatok emlékezete
A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja alkalmából a 
Rátkay-Átlók Galériában rendezett 
megemlékezést Pesterzsébet Önkor-
mányzata február 24-én.

5. oldal

Új gépek a fizikoterápián „Imádok itt játszani!”
Pesterzsébet Önkormányzata be-
szerzésének köszönhetően két új 
eszközzel, valamint 8 kezelőággyal 
bővült az Ady Endre utcai szakren-
delő fizikoterápiás részlege.

A Csiliben április 9-én az Elvis, ol-
tár, Miami című vígjátékot mutatja 
be a Bánfalvy Stúdió. Interjúnkban 
a stúdió vezetőjével, Bánfalvy Ág-
nessel beszélgettünk.

7. oldal 11 . oldal

Télűzés Pesterzsébeten
Másodszor rendezte meg a Télűző 
Farsangi Felvonulást a Csili Műve-
lődési Központ. A jelmezes felvonu-
lást és műsort az elmaradhatatlan 
kiszebáb-égetés követte.

10. oldal
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Ebéd a tavaszi szünetben is

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

biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

valamint a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére.

A bölcsődébe, óvodába járó gyermekek saját intézményeikben 
vehetik igénybe az ellátást. 

A kedvezményekre jogosult általános iskolai tanulók számára 
a tavaszi szünetben, azaz 2017. április 13-a és 18-a között 

(2 munkanap) a Budapest XX. kerületi Tátra Téri Általános 
Iskolában (1204 Budapest, Tátra tér 1.) biztosítják az étkezést.

A szünidei étkezésben részt vevő tanulók a meleg ebédet elvihetik, 
vagy helyben elfogyaszthatják.  A szülők az étkezés iránti kérelmet a 

márciusi pótbefizetés alkalmával jelezhetik az iskolákban.

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEKNEK

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

hirdet a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 
2017. évi helyi programjainak támogatására.

A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 31. (péntek) 1200 óra

A pályázati dokumentációt a www.pesterzsebet.hu honlapról lehet 
letölteni, továbbá Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Pol-
gármesteri Hivatal portáján (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) 
lehet beszerezni (hétfő 8-18, kedd - csütörtök 8-16, péntek 8-13.).

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

A Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság a Pol-
gári Védelem Világnapja 

alkalmából szervezett március 1-jei 
ünnepségén Varga Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Fővárosi Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
elismeréseket adott át a katasztró-
favédelem területén a fővárosban 
az elmúlt évben kiemelkedően tel-
jesítőknek. Kitüntetést vehetett át 
Jónás Péter, a polgármesteri hivatal 
közbiztonsági referense, a fővárosi 
katasztrófavédelem polgári védelmi 
feladatai ellátásához nyújtott kiemel-
kedő munkája elismeréséül – mondta 
el a két ülésszak között eltelt időszak 
munkájáról szóló beszámolójában 
Szabados Ákos polgármester a már-
cius 9-ei képviselő-testületi ülésen.

* * *
A képviselők a tavaly decemberi 

ülésen határoztak arról, hogy felké-

rik a polgármestert, a Pesterzsébeten 
egyre gyakrabban előforduló pat-
kányészlelésekkel kapcsolatosan kez-
deményezze a Bábolna Bio Kft.-nél a 
kerület egész területére vonatkozó 
patkányirtás elvégzését az esetleges 

közegészségügyi, járványügyi prob-
lémák megelőzése érdekében.

A Bábolna-Bio Kft. válaszában 
kifejtette, hogy Budapest Főváros Fő-
polgármesteri Hivatalával megkötött 
szerződés alapján a kerületben is fo-
lyamatosan végez patkányirtási mun-
kálatokat, melyek egy része megelőző 
patkányirtás. Budapest körül folyama-
tos méregmezőt tartanak fenn, emel-
lett havonként ellenőrző vizsgálatokat 
és felderítő munkákat végeznek. A 
társaság a konkrét patkányészlelésről 
szóló bejelentéseket 24-48 órán belül 
kivizsgálja, és – amennyiben indokolt 
– elvégzik az irtószeres kezelést.

* * *

A reformáció 500. évfordulója 
alkalmából október végére két új 
emlékpark létesül kerületünkben, a 
képviselők egyhangú döntése nyo-
mán. A Pesterzsébeti Evangélikus 
Egyházközség kezdeményezésére az 
Ady Endre utcában található temp-
lomuktól északkeletre lévő közterü-
leten alakítják ki a Luther Márton 
emlékparkot. Az oda kerülő emlék-
tábla állításához az önkormányzat 
nettó 100 ezer forinttal járul hozzá.

Ugyanekkora összeget biztosít a 
János utcában létesítendő, Kálvin 
Jánosról elnevezendő emlékparkba 
tervezett emléktábla megvalósítá-
sához. A reformáció egyik legna-

gyobb alakjának nevét viselő park 
kialakításának ötlete a Pesterzsébet-
Központi Református Egyházközség 
nevéhez fűződik.

* * *
Szintén egyhangúan fogadták el a 

képviselők az ESMTK által üzemelte-
tett létesítmények 2016. évi beszámo-
lóját, amelyből többek között kiderül, 
hogy sikeres VEKOP-pályázatnak kö-
szönhetően a II. Hullám Csónakház 
belső, középső részén fogadóteret – 
demonstrációs helyiség, kommunális 
helyiségek – alakíthatnak ki, amely a 
szabadidős vízitúra-útvonal állomása-
ként szolgálja majd az oda érkezőket.

Sz. A.

Városházi napló

„Mentsük meg a Kiserdőt!”
A Föld napja alkalmából idén is megrendezzük 

takarítási akciónkat a Kiserdőben. 
A rendezvény május 5-én 9 órakor kezdődik 
a Vécsey lakótelep mögötti szánkózódomb 

(Ábrahám Géza utca 142-144.) környezetében. 
(Esőnap: május 12.)

Kerületünk kis-, valamint középiskolásai segítségével 
szeretnénk felhívni mindenki figyelmét környezetünk és 

a természet védelmére.
A szemétszedés, gereblyézés, takarítás mellett 

a programban szerepel odúkihelyezés, 
erdei séta, íjászat, üvegfestés, és természetesen 

idén is lesz bográcsban főtt gulyásleves.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti 

és szeretné megóvni a természetet!
Örömmel fogadjuk civil szervezetek, 

egyesületek, nyugdíjas klubok jelentkezését is!
Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató
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A 169 éve kitört forradalomra emlé-
keztek március 14-én a Városháza 
előtt az önkormányzat vezetői, kép-
viselői, civil szervezetek, diákok és 
számos erzsébeti polgár.

Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- és 
sajtóreferens köszöntője után Szaba-
dos Ákos felhívta az ünneplők figyel-
mét a jelenlévő diákokra, akikre az 
önkormányzat egész éves tevékeny-
sége során kiemelt gondot fordít.

Pesterzsébet polgármestere fel-
idézte az ünnepség helyszínére vezető 
útját, amely a Temesvár, a Wesselé-
nyi, a Török Flóris és a Klapka utcán 
keresztül vezetett.

– A Klapka utcai sporttelepnél 
megállva énekszó ütötte meg a füle-
met. A téren óvodás csoportok ’48-
as dalokat énekelve helyeztek el kis 
zászlókat a szobor tövénél – mesélte 
Szabados Ákos, majd hozzáfűzte: 
felnőtt fejjel mindannyian visszaem-
lékezünk ifjúságunk ünnepeire, ezért 
is fontos a pedagógusok munkája, 
valamint a család, amely továbbadja 
a nemzethez, az otthonhoz, a közös-
séghez tartozás élményét.

Ezt követően visszatért a meg-
emlékezésre vezető útjára, ami a 

Vörösmarty utcán át folytatódott a 
Kossuth Lajos utcába, Kossuth szob-
ra elé.

– Sok szállal kötődünk a ’48-as 
forradalomhoz, a reformkorhoz, po-
litikai rendszerektől függetlenül – 
sommázta az említett időszakra em-
lékeztető utcanevek kapcsán.

A folytatásban Pesterzsébet tör-
ténelméből hozott fel eseményeket, 
amelyek arra emlékeztettek, hogy 
a sorsfordító idők miként vetették 
meg a városrész alapját. Megemlí-
tette Csizmarovics Máriát, aki férfi 
öltözetben a Dembinszky huszárok 
közt harcolt, a községalapító Kende 
Kanuthot, Bíróy Bélát, aki Kossuth 
Lajostól kért engedélyt nevének 
településnévkénti használatához, 
majd a telket az emigrációban élő 
Kossuthnak kívánta adományozni, 
azonban a forradalom atyja azt egy 
honvédőrnagy fiú árvájának juttatta.

– A Nagysándor József és Kné-
zich utca sarkán álló telekkel kap-
csolatban adósak vagyunk – mondta 
Szabados Ákos, hozzátéve: további 
sorsáról tárgyalnia kell az önkor-
mányzatnak, és rendbe kell tennie az 
utókor számára.

A polgármester záró gondola-
taiban kiemelte: az összetartó erőt, 
amely megjelent a forradalomban, to-
vább kell vinni. Ez az erő jelenik meg 
Pesterzsébeten az ünnepeken, amik-
re pártállástól függetlenül mindenki 

büszke lehet. – Azt kívánom, hogy 
a mi példánk, Pesterzsébet példája 
legyen máshol is követendő. Közös 
sikert csak közös erőfeszítéssel tu-
dunk elérni. A mai nap emléke, a 
mai ünnep erre mutat példát, erre 
kötelez bennünket. Ezt a példát kell 
továbbadni gyermekeinknek. Pester-
zsébeten a nemzet, az összetartozás, a 
tisztesség a legfontosabb – fejezte be 
ünnepi beszédét Szabados Ákos.

Az ünnepi műsorban közremű-
ködött a Budapest Pesterzsébet Köz-
ponti Református Férfikar, citerán 
Németh Béla és Kiss Anikó, valamint 
a Berzsenyi László Néptáncegyüttes 
és a Pesterzsébeti Közgazdasági Szak-
középiskola Gyöngyvirág Néptánc-
csoportja, továbbá Tök település 
huszár lovasai, a Pesterzsébeti Városi 
Fúvószenekar.

D. A.

Az összetartó erőt tovább kell vinni
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XX. Kerület Pester-
zsébet Önkormányzat Környezetvédel-
mi és Városfejlesztési Bizottsága 

„Élhetőbb, tisztább, zöldebb 
Pesterzsébetért” címmel 

környezetszépítő pályázatot ír ki a XX. 
kerületi lakosság részére.  

A pályázatra a családi (kertes) házak 
lakói, valamint társasházak jelentkez-
hetnek.

Kertes házak kategóriában a családi há-
zas övezetben lakó, zárt kerttel is ren-
delkezők vehetnek részt, akik vállalják 
az utcai zöldsáv megfelelő gondozását, 
illetve a járda tisztántartását. A bizott-
ság azonban a jutalmazásnál figyelem-
be fogja venni a kertes házak zárt kertje, 
udvara gondozottságát, tisztaságát is.

Társasházak kategóriában egy- vagy 
többszintes társasházak nevezhetnek. A 
nevezést a társasház közös képviselője 
nyújthatja be. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell, hogy mely közterületi utcasza-
kaszt, parkrészt gondozzák a nevező 
társasház lakói. 

A pályázatot a Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság értékeli. A 
pályázatok rangsora pontozás alapján 
kerül meghatározásra. A pontozásnál 

az alappontszámokat a környező zöld-
terület, zárt kert, tömbházak esetén a 
vállalt parkterület gyommentessége, 
tisztasága, gondozottsága (pl. cserjék 
metszése, fák kitányérozása, beültetés, 
újragyepesítés, virágosítás) jelentik. 
Tömbházaknál számít a vállalt terület 
nagysága, és további pontokat jelent a 
kiültetett növényanyagok minősége, a 
színek, formák harmóniája, az évsza-
konkénti harmónia. 

Fentieken kívül plusz pontokat jelent 
a részvétel önkormányzati vagy civil 
szervezetek által szervezett környezet-
szépítő akciókban. Fontos szempont 
a tisztaság, a növényzet védelme, a 
komposztálók használata, a szelektív 
hulladékgyűjtés, konyhai kiskertek, 
veteményesek létesítése. A kertek, par-
kok, sziklakertek mennyire sokszínűek, 
a növényzet tájidegen vagy őshonos, 
mennyire harmonizál a környezettel. A 
bírálatkor figyelembe veszik a madár-
gondozást, madáretetőket, odúkat is.

A meghirdetett kategóriákban a bizott-
ság a pontozási rendszer alapján felál-
lított rangsor szerint az I., II., III. he-
lyezett kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
pályázókat díjazza.

Pályázni a pályázati adatlap kitölté-
sével lehet. A pályázatok postai úton 
nyújthatók be az alábbi címre: Buda-

pest Főváros XX. Kerület Pesterzsé-
bet Önkormányzata Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési Bizottsága 1201 
Budapest, Kossuth Lajos tér 1., vagy 
személyesen, ügyfélfogadási időben 
(H: 14.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, P: 
8.00-11.00) Budapest Főváros XX. Ke-
rület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztálya (1201 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 36. 
szoba).

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. április 14. napján 12.00 óra. 
Késedelmesen érkező pályázat benyúj-
tására nincs lehetőség! 

A pályázatokat a pályázati felhívás mel-
lékletét képező adatlapon, zárt boríték-
ban kell benyújtani. A borítékra írják rá, 
hogy „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pest-
erzsébetért” környezetszépítő pályázat. 
Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerü-
let Pesterzsébet Önkormányzat honlap-
járól tölthető le, vagy a Polgármesteri 
Hivatal portáján átvehető.

Az adatlapon a jelentkező nevét, cí-
mét, telefonszámát kell megadni. 
Társasházak esetében meg kell adni a 
gondozásra vállalt parkterület pontos 
elhelyezkedését, nagyságát is. 

A pályázatban résztvevőknek a kitöltött 
jelentkezési lapon kívül egyéb doku-
mentumot csak abban az esetben kell 

benyújtaniuk, ha részt vettek korábban 
önkormányzati vagy civil szervezetek által 
szervezett egyéb környezetszépítő akci-
ókban. (Nyilatkozat arról, hogy milyen 
eseményeken, mikor vettek részt, hány 
ember gondozza a kertet, kiknek mi a fel-
adata, stb.). 

A pályázatok értékelése egysze-
ri helyszíni bejárás alapján törté-
nik. A bejárásokon tapasztaltakról 
fényképdokumentáció készül. A benyúj-
tott pályázatok közül a legkiemelkedőb-
bek kerülnek díjazásra. 

Az eredményhirdetés várhatóan 2017. 
május 16-án 14 órakor a Baba Park-
ban tartandó Madarak és Fák Napja 
ünnepségén lesz.

További információkat a Környezet-
védelmi és Városfejlesztési Bizottság 
titkárától, Radnai Dórától kaphatnak a 
421-0669-es vezetékes telefonszámon.

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik 
egyetértenek az „Élhetőbb, tisztább, zöl-
debb Pesterzsébetért” környezetszépítő 
verseny szellemiségével, és hajlandók 
aktív, tevőleges szerepet vállalni benne:

Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési 
         Bizottsága

MEGHÍVÓ
Tisztelt Pedagógusok, Szülők, Nagyszülők 

és a téma iránt érdeklődők!

Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 
a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetésével együttműködve 

meghívja Önöket egy központi előadásra, melynek címe:

„HARC vagy EGYÜTTMŰKÖDÉS”

Témája: a tanulói erőszak csökkentésének lehetősége az iskolában – 
egy szakpszichológus útmutatásával.

A rendezvény időpontja: 
2017. április 6.  (csütörtök) 14:30-16:00 óra

A rendezvény helyszíne: 
Csili Művelődési Központ színházterme 

(1201 Budapest Nagy Győry István utca 4-6.)

Meghívott előadó: Dr. Kolozsváry Judit

A rendezvényen részt vesznek a Külső-Pesti Tankerületi Központ 
XX. kerületi intézményeinek igazgatói, igazgatóhelyettesei, 

ifjúságvédelmi felelősök, meghívást kapnak az osztályfőnökök, 
az osztályok szülői munkaközösségeinek tagjai, 

a kerületi kapitányság vezetője és bűnmegelőzési előadója.

Krisztán Gyula Sándor
Pesterzsébet Közbiztonságáért 

Közalapítvány
kuratórium elnök

Bak Ferenc
Külső-Pesti Tankerületi Központ

igazgató

A közmunkások létszám-
csökkenése ellenére idén 
parkjaink arculatának to-

vábbi szépülésére számíthatunk. A 
változásokról bővebben: 2016-ban 
a közfoglalkoztatottak engedélyezett 
létszáma 200 fő volt, a kiközvetített, 
munkát elvállalók száma 120-135 fő 
között mozgott. 

Budapest Főváros Kormányhi-
vatala 2017. március 6-tól 70 fő 
közfoglalkoztatott foglalkoztatását 
engedélyezte, remélhetőleg márci-
us 20-ig sikerül feltölteni állomá-
nyunkat. A csökkentett létszám 
elegendő lesz a kerület parkjainak 
takarítására. Az egyéb 
zöldfelületi munkákat 
is folyamatosan fogjuk 
végezni, várhatóan 
lassabb ütemben. A 
tavaszi nagytakarítás 
április végéig minden 
parkunkban el fog ké-
szülni. 

Kerületünk virág-
ágyásainak száma a ta-
valyi év végére jelen-
tősen megnövekedett, 

így parkjaink is színesebbek lesznek. 
Júniusban elkezdjük az egynyári vi-
rágok kiültetését, az elmúlt években 
megszokottaknál bővebb fajtaválasz-
tékkal. A kandeláberekbe muskátlik 
kerülnek, folytatódik a parkok, faso-
rok felújítása. 

Pesterzsébet Önkormányzata 
idén megszervezte a közterületek 
gyomirtását, a faültetéseket, vala-
mint az előző évekhez képest bővebb 
locsolásokat, fűnyírásokat. Külön fi-
gyelmet fordít a főútvonalak fűnyírá-
sára, és még sok más egyéb munkálat 
megszervezésére.

Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató

Tisztelt Lakosok!
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A ’47-es nyári országgyűlési vá-
lasztások előtt a kommunisták nyo-
mására módosították a választójogi 
törvényt, 10 százalékkal csökkentve 
ezzel a szavazásra jogosultak számát. 

Ennek és a kékcédulás választási csa-
lás ellenére az FKgP megszerezte a 
mandátumok 16 és fél százalékát. 

Mivel a párt kétségbe vonta a 
voksolás tisztaságát, Rákosi paran-

csára a kisgazdák eredményét meg-
semmisítették. Kovács Bélát ekkor 
már a Gulágon tartották fogva.

Az emlékműsor előtt Bendzsák 
István köszöntötte a megemlékezé-
sen Szabados Ákos polgármestert, 
Juhász Lajosné alpolgármestert, a 
Pesterzsébeti ’56-os Szövetség és a 
képviselő-testület tagjait, a polgár-
mesteri hivatal munkatársait.

– A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak számát világviszonylatban 
százmillióra becsülik, Kelet-Közép-
Európában számuk eléri az egymil-
liót. Ennyien vesztették életüket 
éhínségben, kényszermunkában, 
vagy kegyetlen kivégzés által – sorol-
ta a komor tényeket a Bubik István 
Színkör vezetője.

Az emlékezés Lencsés Zoltán Egy 
újabb mondat a zsarnokságról című 
versével vette kezdetét, amelyet Bu-
bik Réka, a Kossuth Lajos Gimnázi-
um növendéke tolmácsolt.

Az 1991-ben a Felvidéken szü-
letett ifjú költő Illyés Gyula versére 
írta parafrázisát.

Ezt filmösszeállítás vetítése követ-
te, amely felidézte az 1945-1989 kö-
zötti időszak rémtetteit. A film tanúsá-

ga szerint a Szovjetunióban 20 millió, 
Kínában 65 millió, Vietnámban 1 mil-
lió, a Koreai Népi Demokratikus Köz-
társaságban 2 millió, Kambodzsában 2 
millió, Kelet-Európában 1 millió, La-
tin-Amerikában 150 ezer, Afrikában 
1,7 millió, Afganisztánban 1,5 mil-
lió embert irtottak ki. A nemzetközi 
kommunista mozgalom, a hatalomra 
soha nem került kommunista pártok 
körülbelül 10 ezer mártírral növelték 
az összesen 100 millió áldozat számát.

A vetítés után Hoffmann Ri-
chárd, a Magyar Állami Operaház 
és a Bubik István Színkör tagja 
Alain Boublil és Claude-Michel 
Schönberg A nyomorultak című 
musicaljéből énekelte az Üres szék, 
üres asztal kezdetű, a forradalomban 
elesett barátokat sirató áriát.

József Attila A Dunánál című 
költeményét Őze Áron Jászai Mari-
díjas színművész előadásában hall-
hatták a jelenlevők.

Az ünnepség zárásaként Erkel 
Ferenc ma már kevéssé ismert Szó-
zatát, amelyet Bárdos Lajos írt át 
kórusművé, a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar énekelte, Pálffi Krisztina 
dirigálásával.      D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

– A Szociális Bizottság kiírta az 
idei szociális bérlakás pályázato-
kat. Milyen határidőig kell vissza-
küldeni a jelentkezéseket?

– A pályázati űrlapokat április 
24-éig kell kitöltve, a szükséges do-
kumentumokkal csatolva beadni. 
Nagyon fontos, hogy a jelentkezők 
pontosan elolvassák a kiírást, és le-
hetőség szerint az összes szükséges 
iratot, illetve annak másolatát be-
küldjék, mert a hiánypótlások egy-
részt sok időt vesznek el, másrészt 
sokan nem reagálnak a hiánypótlás-
ra, így érvénytelenné válik a pályá-
zatuk.

– Hány és milyen jellegű laká-
sokra lehet pályázni?

– Sajnos általánosságban elmond-
ható, hogy kevés lakásra lehet pá-
lyázni, most is csak 8 lakás vár bér-

lőre, és ezek is szinte mind felújításra 
szorulnak. Éppen ezért a mostani pá-
lyázatokat úgy írtuk ki, hogy a jelent-
kezőknek vállalniuk kell a lakás fel-
újítását, ezért cserébe nem 1, hanem 
3 évre kapják meg a bérleti jogot.

Miután az önkormányzati képvi-
selőket és a Közművelődési, Egész-
ségügyi és Szociális Osztályt nagyon 
sokan keresik meg lakhatási problé-
mákkal, hangsúlyoznom kell, hogy 
bérlakáshoz kizárólag pályázaton 
keresztül lehet jutni. Bár sokan azt 
gondolják, hogy Pesterzsébet Ön-
kormányzatának nagyon sok szociá-
lis bérlakása van, ez sajnos nem igaz. 
Ráadásul – amint a mostani kínálat-
ból is látható – többségük nagyon 
rossz állapotú, azonban anyagi lehe-
tőségeink nem engedik meg a teljes 
felújításukat.

– Változhat ez a 
helyzet, várható-e 
a bérlakásállomány 
növekedése?

– Sokaknak nem 
jó hír, de azt tudni 
kell, hogy az önkor-
mányzatnak nem 
kötelező feladata a 
lakhatási problémák 
megoldása, így a bér-
lakások számának 
növelése.

Az amúgy is kevés 
bérelhető lakásszá-
mot csökkenti, hogy 
a mögöttünk lévő 
önkormányzati ciklusokban sok bér-
lakás kiadására határozatlan idejű 
szerződést kötöttek, így ezeknek la-
kói, ha rendszeresen fizetik a bérleti 
és a közüzemi díjakat, akár életük 
végéig is ott maradhatnak. Bár ezt a 
rendszert megváltoztattuk, így már 
csak 1, illetve – felújítási kötelezett-
ség vállalásával – 3 éves szerződése-
ket kötünk, abban az esetben, ha a 
lakó rendesen fizet, és eleget tesz a 

szerződésben foglalt feltételeknek, 
meghosszabbíttathatja a szerződését. 
Mindez azt jelenti, hogy a lehető-
ségeink nagyon korlátozottak. Ép-
pen ezért olyan értékelési rendszert 
dolgoztunk ki, amely szerint tényleg 
csak olyanok juthatnak önkormány-
zati bérlakáshoz, akik tényleg rászo-
rultak, és tudják is fizetni a lakás 
bérlésével járó költségeket.

Sz. A.

Nyolc önkormányzati lakás vár bérlőre
Sokak nagy örömére a Szociális Bizottság kiírta az idei első félévre szóló szo-
ciális bérlakás pályázatot. Üröm az örömben, hogy a jelentkezők számához 
viszonyítva csak kevés lakás kiadó, és ezek is felújítandók. Az önkormány-
zatnak sem kötelezettsége, sem lehetősége nincsen sem az állomány növelé-
sére, sem pedig a meglévő lakások teljes felújítására – mondta el lapunknak 
Nagy Lászlóné, a bizottság elnöke.

Az áldozatok emlékezete
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából a Rátkay-
Átlók Galériában rendezett ünnepséget Pesterzsébet Önkormányzata feb-
ruár 24-én. Az emléknapot az Országgyűlés 2000 júniusában foglalta tör-
vénybe. 1947. február 25-én hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a 
Független Kisgazdapárt elnökét, és e mellett a dátum mellett döntöttek az 
akkori honatyák. 
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Balu kapitánynak nevezték el ta-
nítványai, mindjárt pályája elején. 
Találó a gyermeki képzelet, ötlött fel 
bennem a gondolat, amikor belép-
tünk keskeny irodája szűk ajtaján, 
amelyet teljes terjedelmében betöl-
tött Csécsi Barnabás Sándor.

– A hangom és a termetem miatt 
kaptam ezt a nevet. A kicsik nem 
tudnak felkapaszkodni rám, ezért a 
hasamat puszilgatják. Az óvodában 
régebben játékból fellöktek, és úgy 
másztak rám – idézte a derűs pilla-
natokat Balu tanár úr.

Szobája falán Szentendrét idéző 
akvarellek, friss díszpolgári kitün-
tetése társaságában, a millennium-
kor kiérdemelt Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkereszt, a pedagógu-
sok „Kossuth-díja”, az Apáczai-díj 
és borlovagrendi oklevele függ. A 
sarokban, elfeledve, egy pár horgász-
bot. A por, ami lepi, árulkodik arról, 
gazdájuknak kevés ideje jut rájuk.

– Egyáltalán nem jutott időm a 
horgászatra, miután igazgató lettem.

Díszpolgári címét a Benedekben 
leszolgált két és fél évtizedes igazga-
tói tevékenységéért kapta, amúgy – 
mint napra pontosan felidézte a 31 
esztendővel ezelőtti dátumot – 1986. 
március 1-jétől tanít az iskolában.

Amikor Barnabás hallgatóskodott 
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskolán, a túljelent-
kezés akkora volt, akár a színész 
szakra, vagy az orvosira.

– Ez ma sem változott, ugyanak-
kor hatalmas a hiány a szakmában, 
annak ellenére is, hogy már öt he-
lyen folyik képzés az országban – ma-
gyarázta.

– Akkor miért? – vetettem közbe.
– Igazi jolly joker diplomát adnak 

az intézmények, ezért a végzettek 
nagyon sok helyen tudnak elhelyez-
kedni a versenyszférától külföldig.

Balu kapitány annak idején szin-
tén mehetett volna Finnországba, a 
sarkkörön túlra. Nem a zord időjárás 
tántorította vissza, mert, mint beval-
lotta: szereti a hideget. Elárulta azt 

is: a hazai gyógypeda-
gógia világhírű, kül-
földi kollégái rendre 
bevallják, Magyaror-
szágtól tanultak min-
dent.

Bizonyítja ezt pél-
dául egykori huszon-
egy fős exosztálya, 
ahonnan tizenhatan 
többségi iskolában 
folytatták tanulmá-
nyaikat, és több mint 
felük három szakmai 
végzettséget szerzett. 
Vagy amivé a Be-
nedeket fejlesztette. Az általános 
iskola mellett óvodát, előkészítő 
szakiskolát, szakiskolát, pedagógiai 
szakszolgálatot, EGYMI-t indítottak. 
De ne feledkezzünk meg a mostani 
évfolyamról sem, az ápolói képzés 
próba OKJ vizsgáján 77,4 százalékos 
eredményt értek el a gyerekek. Az 
értékelés szerint: 71 és 80 százalék 
között az érdemjegy négyes.

Kanyarodjunk vissza csak a kez-
detekhez, miért éppen erre a hiva-
tásra esett Csécsi Barnabás Sándor 
választása?

– Szüleim úttörőtáborokba írattak 
nyaranta, amit én nagyon élveztem. 
De ennek nyolcadikban vége sza-
kadt, ám szerencsémre ifivezetőként 
folytathattam a táborozást – mesélt 
a kezdetekről, ám arra pontosan 
már nem emlékezett, miért éppen a 
gyógypedagógia mellett voksolt.

Táborozási szenvedélye ma sem 
hunyt ki, a Balatonakali melletti 
Gergelyiugornyáról induló evezőstá-
borokkal örvendezteti meg nyaranta 
növendékeit.

Ditzendy

A kerületi német nyelvi mun-
kaközösség februárban két 
versenyt rendezett, ame-

lyen több iskola is sikeresen képvi-
seltette magát.

Február 13-án került sor a német 
nyelvű szépkiejtési versenyre.

5-6. évfolyam
1. Tornyossy Péter (József At-

tila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara

2. Nagy Boglárka (József At-
tila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara

3. Éliás Bence (Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina

7-8. évfolyam
1. Oláh Boglárka (Hajós Alfréd 

Általános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina

2.  Rácz József (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara

3. Seben Dominik (József At-
tila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara

Február 27-én került megren-
dezésre a német nyelvű versmondó 
verseny.

5-6. évfolyam
1. Szmolek Panna (József At-

tila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara

2. Miskey Roland (Lázár Vilmos 
Általános Iskola) Székely Katalin

3. Jakab Dóra (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara

7-8. évfolyam
1. Tornyossy Péter (József At-

tila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara 

2. Kubiczki Katica (Lázár Vilmos 
Általános Iskola)Sztakóné Rácz 
Anna

3. Oláh Boglárka (Hajós Alfréd 
Általános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina

A résztvevők alaposan felkészül-
ve érkeztek a Hajós Alfréd Általá-
nos Iskolába, hogy megmutatassák 
tudásukat. Figyelemre méltó ered-
mények születtek.

A versmondó verseny mindkét 
kategóriájának első két helyezettje a 
fővárosi fordulóban képviseli kerüle-
tünket. 

Gratulálunk a helyezett diákok-
nak és felkészítőiknek!

Felhívás
Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 29. § (7) bekez-
désében foglaltak szerint a 2016. 
június 5. napját megelőzően enge-
dély nélkül létesített talajvízkutak 
létesítői, ha kútjaikra legkésőbb 
2018. december 31-ig vízjogi 
fennmaradási engedélyt nyújtanak 
be, és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak, mentesülnek 
a bírság fizetése alól.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 500 
m3/év mennyiséget meg nem ha-
ladó vízigény esetében a fennma-
radási engedély iránti kérelmet 
Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébeti Polgármesteri Hiva-
tal Városgazdálkodási Osztályához 
(1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1., Kanyuk Krisztina tel: 421-
0669) kell benyújtani. A kérelem 
nyomtatvány és a kérelem mellék-
leteként benyújtandó dokumentu-
mok listája megtalálható a www.
pesterzsebet.hu honlapon (ügyin-
tézés/hivatalban intézhető ügyek 
osztályok szerint almenüben).

dr. Demjanovich Orsolya 
jegyző

Negyed század a Benedek élén

Német nyelvi versenyek a kerületben

Csécsi Barnabás Sándor, Pesterzsébet díszpolgára, huszonöt esztendős igaz-
gatói munkája után a nyugdíj helyett a tanítás mellett döntött, így címzetes 
főigazgatóként oktatja tovább a Benedek szakképzős diákjait.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő fogadóórája április 6-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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Március 7-én adta át ünnepé-
lyesen Szabados Ákos, Pesterzsébet 
polgármestere és dr. Ralovich Zsolt, 

a dél-pesti kórház főigazgatója a 
szakrendelő megújult fizikoterápiás 
részlegét.

Pesterzsébet Önkormányzata – a 
képviselő-testület egyhangú támoga-
tásával – két új készüléket szerzett be 
az intézménynek.

Az akár két testrész vagy két be-
teg egyidejű kezelését lehetővé tevő 
mágnesterápiás gép csontanyagcse-
re-segítő képességével a csontritku-
lás, a törések utáni utókezelésekben 
játszik nagy szerepet, és ami újdon-
ság, applikációival a begipszelt vég-
tag kezelésére is alkalmas.

Az interferencia készüléknek 
ízületi problémák – kopások, mesze-

sedések – gyógyításában van fontos 
szerepe. Az új készülék, jobb telje-
sítményének köszönhetően, szintén 
alkalmas két testrész vagy két beteg 
egyidejű kezelésére, valamint vákuu-
mos elektródáival könnyebben felhe-
lyezhető a sérült testrészre.

A beszerzéssel a részleg két el-
avult, 35 éves készülékét válthatta 
ki. Mind az új gépeket, mind a szép 
környezetet nagy örömmel fogadták 
a fizikoterápiára járó betegek.

y.a.

A közgyűlés az elmúlt 4 év tevé-
kenységeinek összefoglalójával kez-
dődött és a 2016. évre vonatkozóval 
beszámolóval folytatódott. Tájékoz-
tatás történt a megközelítőleg 600 
főt tartalmazó Budapesti Városvédő 
Egyesület tevékenységéről és kül-
döttgyűléséről, majd megtörtént a 
helyi csoporttisztségviselőinek meg-
választása. A tagság a csoportvezető 
és a csoport küldötte mellé még 3 fő 

vezetőségi tagot is választott, melyet 
az utóbbi évek taglétszámának növe-
kedése tett szükségessé.

A közgyűlésen a tagok – titkos 
szavazással – 17 téma közül válasz-
tották ki az ez évi előadások témáit. 
A márciusi vetítettképes előadás egy 
elfelejtett és elhallgatott, egyébként 
fontos szakegylet életéről fog történe-
teket és pillanatképeket bemutatni, 
amely nagy szerepet játszott telepü-

lésünk fejlődésében. Ma-
gyarországon az 1880-as 
években kibontakozó erős 
ütemű iparfejlődés jelen-
tős százaléka a fővárosra 
és környékére koncentrá-
lódott, amely megjelent 
Erzsébetfalva lélekszámá-
nak gyors növekedésében, 
valamint a település ipa-
rának és kereskedelmének 
fejlődésében is. A kisipa-
rosok és kereskedők ér-
dekvédelmi szervei az ipar-
testületek voltak. A helyi, 

mintegy 150-200 iparos 1898-ig a So-
roksári Általános Ipartestülethez tar-
tozott, majd ezt követően jött létre az 
Erzsébet-Kossutfalvi Általános Ipar-
testület és a Kereskedők Egyesülete. 
Az egységesített érdekvédelmi szer-
vezet 1905-ben felépítette otthonát, 
és beköltözött a Kossuth Lajos utca 
49. szám alatti földszintes épületbe. A 
testület 20 szakosztályt irányított. A 
településünk történelmével foglalko-
zó szakirodalom már nem követte a 
30-as évek ipartestületi változásait, il-
letve azt az információt közölte, hogy 
az ipartestület 1937-ben a kibővített 
székházba költözött. 

A közlés beleillik Pesterzsébet tör-
ténetébe, ugyanis a földszintes épü-
let helyén 1936-ban közadakozásból 
felépült az Óváry Arthur által meg-
tervezett és ma is meglévő, de funk-
ció nélküli Pesterzsébeti Általános 
Ipartestületi Székház. Az épületről 
sem fotó, sem leírás nem készült, csu-
pán a nagyapám hagyatékában lévő 
tervrajzokból lehet következtetni az 
eredeti épületre. A tervek szerint a 
földszinti utcai fronton a bejárat mel-
lett az üvegezett portálok mögött üz-
lethelyiségek lettek elhelyezve, amely 
közvetett módon a hirdetésekből és 
a korabeli telefonkönyvek címeiből 
bizonyítható. Az épület másik érde-

kessége, hogy Óváry Arthur az ipar-
testületi tevékenységben a település 
fejlődését látta, ezért az épület meg-
tervezésekor törekedett a 

‚
30-as évek 

legmodernebb építészeti stílusának 
alkalmazására. A fény és az elegancia 
építészeti stílusa az „art deco” volt, 
melynek jellemzője a szecesszió ellen-
téte, a leegyszerűsített vonalvezetés 
és az egyszerű geometriai alakzatok 
alkalmazása.

Pesterzsébet történelme során az 
épület elvesztette funkcióját, és a 
második világháború előtt, alatt és 
után különböző pártpolitikai célokat 
szolgált, amely megkövetelte az épü-
let átalakítását is, de ennek ellenére 
az épület 30 éven keresztül a bálok és 
egyéb kulturális rendezvények hely-
színe volt.

A városvédők programjában ilyen 
és ehhez hasonló előadásokra kerül 
sor a tavaszi és őszi hónapok harma-
dik keddjén 17 órai kezdettel a Csili 
Művelődési Központ Vízvári László 
termében, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Tevékenységünket további ren-
dezvényekkel, emléktábla-avatások-
kal, kibővített vezetőségi ülésekkel, 
városnéző sétákkal kívánjuk színesí-
teni és folyamatossá tenni.

Óváry Gábor csoportvezető

Két új készülék a megújult fizikoterápián

Közgyűlés a Pesterzsébeti Városvédőknél

Pesterzsébet Önkormányzata beszerzésének köszönhetően két új eszközzel, 
valamint 8 kezelőággyal bővült az Ady Endre utcai szakrendelő fizikoterápiás 
részlege. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház a helyiség kifestéséről és új függö-
nyök beszerzéséről gondoskodott, így a mozgásszervi problémákkal küzdők 
mostantól szép környezetben, új eszközök segítségével gyógyulhatnak. 

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoport a 2017. február 21-
én megtartott közgyűlésén döntött az ez évben megrendezendő vetítettképes 
előadások témáiról. Több olyan téma is betervezésre került, amely települé-
sünk történelmének elmúlt 100 évére ad betekintést, példaképpen említem 
a filmszínházak, templomok és a helyi volt mocsaras területek történetét 
(Kakastó, Kapitánypuszta).
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Anka Péterné 1927. február18-
án született Kecskeméten. Ott is 
élt egészen addig, amíg 1964-ben 
férjhez nem ment, az akkor meg-
özvegyült Horváth Jánoshoz. Saját 
gyermeke nem született, azonban 
férje lányát magáénak érezte. A 
fővárosba költözve a BKV-nál he-
lyezkedett el mint kézbesítő, onnan 
vonult nyugdíjba.

Három esztendővel ezelőtt 
stroke-ot kapott, ezért az év máju-
sától az Ilona-Aranykor otthonban 

lakik. Nevelt lányával egymásnak 
jelentik a családot, miután bátyja 
tavaly nyáron meghalt.

– A betegségéig nagyon mozgal-
mas életet élt: barátnőivel moziba 
járt, és elmaradhatatlan látogatója 
volt a BKV-klubnak – mesélte Kati 
néniről nevelt lánya, majd hozzátet-
te: a BKV nyugdíjasaival rendszere-
sen járt kirándulni, évente kétszer 
pedig nyaralni.

Balla József az Ipolysági Dejtáron 
született 1922. február 14-én. Az ál-
talános iskola elvégzését követően 
a fővárosban szegődött el inasnak. 
Számos szakmát tanult ki a II. vi-

lágháborúig, mint a 
műkő kőfaragó, vas-
betonszerelő, ács és 
kőműves.

– Nagyon sokat 
dolgoztam és sokfélét 
– emlékezett életére 
Jóska bácsi.

A történelem vi-
hara őt is elsodorta, 
hadifogságba esett, 
amit a doni szénme-
dencében kénysze-

rült letölteni. Hazatérését követően 
meghalt a felesége, egy gyermeket 
maga után hagyva.

Miután elvégezte az építőipari 
technikumot, a Fővárosi 1. számú 
Építőipari Vállalatnál dolgozott 

művezetőként egy hí-
ján 30 évig. Itt ismer-
kedett meg második 
feleségével. Két gye-
rekük született, akik 
hat unokával, ők 
pedig dédunokákkal 
ajándékozták meg.

Nyugdíjas éveit 
kitöltötte a budakeszi 
kert, a gyümölcsfák. 
Második felesége ha-
lála után, másfél éve 

költözött Budakesziről Pesterzsébet-
re a lányához.

DIA

MOZAIK

Szépkorúak köszöntése
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Vince egy olyan mobilappal ara-
tott sikert, amely kiszámolja a szén-
hidrátbevitelt. Bár azt gondolhat-
nánk, ez valami bonyolult munka 
lehetett, szerinte egyszerű volt.

– Leültem, megírtam, mert anyu-
kámnak kellett, az ő szénhidrátbevi-
tele ugyanis korlátozott, és ez a prog-
ram kiszámolja, mennyit vihet be 
a szervezetébe – magyarázta az ifjú 
fejlesztő, aki beszámolt a részletek-
ről is. Édesanyja mutatta meg neki 
a versenykiírást, és szorgalmazta, 
fejezze be a szénhidrátfogyasztását 

ellenőrző programját, amin már egy 
ideje dolgozott.

Vincétől megtudtam továbbá, 
hogy nem ez az első általa írt alkal-
mazás, saját szórakoztatására egy-két 
3D-s projekten már túl van, de in-
kább a 2D-s programokat szereti.

Kiskorában ült a gép mellé, ele-
inte természetesen játszani, a családi 
komputerhez. Kisvártatva túlnőtte a 
lehetőségre álló teljesítményt, ezért 
tavaly megkapta saját számítógépét.

Elárulta, addig tartott a játék, 
ameddig apukája meg nem ismertette 

egy programnyelvvel, az-
óta programokat ír.

Mikor megkérdez-
tem, mennyi idős, fontos-
nak érezte hangsúlyozni: 
11 éves, de december 30-
án született.

Nem túl bonyolult ki-
találni, miként képzeli el 
Vince, mi lesz, majd, ha 
nagy lesz. Természetesen 
programozó.

Addig is élvezheti 
a most elnyert díjakat, 
köztük a – mint érzék-
letesen fogalmazott 
– nyolc dobókockányi 
sport kamerát.

– Készítettem egy robotot, amire 
rátettem a kamerát – avatott be, és 
hozzáfűzte: a távirányítású, gurulós 

szerkezettel olyan helyekre is benéz-
het, ahová másként nem.

D. Attila

Juhász Lajosné, Pesterzsébet alpol-
gármestere, a rendezvény védnöke 
köszöntötte a party résztvevőit, mél-
tatta a Kindegarten Alapítvány mun-
káját, valamint megköszönte azt a 
támogatást, amit az alapítvány nyújt 

a Baross óvoda eszközfejlesztésére, a 
gyermekek programjainak támogatá-
sára.  Díszvendégek is megtisztelték a 
rendezvényt, dr. Fekete Károlyné, az  
NNÖP elnöke, Bárkányi Judit, a Fő-
városi Német Önkormányzat elnöke, 
Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 

elnöke, Gémesi Emese önkormány-
zati képviselő, valamint Lászlóné 
Ammer Klára, az NHÁSZE elnöke. 
A szülői közösség képviselőjeként 
Sóvári Anita, az óvodaszék elnöke, 
Taraczköziné Endrődi Zsuzsanna, 

a Kindergarten 
Alapítvány elnö-
ke, Wiedemann 
Nóra, az alapít-
vány leköszö-
nő elnöke és 
Hankóczi Viktó-
ria, a német nem-
zetiségi csoportok 
szülői képviselője 
voltak jelen.

A megnyitót 
a Pesterzsébe-
ti Közgazdasági 
Szakgimnázium 
G y ö n g y v i r á g 
Tánccsoportja 
palotás tánca 

tette ünnepélyesebbé. Teczli Éva ta-
nárnő kísérte a fiatalokat. 

A terem berendezésében, fel-
díszítésében szorgos szülői kezek, 
valamint a BGSZC Szily Kálmán 
Műszaki Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma közösségi 
szolgálatos tanulói nyújtottak se-

gítséget. A felszolgálást a BVHSZC 
Szamos Mátyás Szakgimnázium és 
Szakközépiskola közösségi szolgála-
tos tanulói vállalták. Az ízletes va-
csorát a Csili étterem biztosította. 

Már hagyomány, hogy az óvoda 
lelkes munkatársai meglepetéstánc-
cal készültek, amely most is óriási 
sikert aratott. A jó hangulathoz a ze-
nét Tósoki János DJ biztosította. A 

party hangulatát a tombolahúzással 
fokoztuk, sok ajándék várt gazdára.

A Kindergarten Alapítvány 
továbbra is várja az 1% felaján-
lásokat, támogatásokat az aláb-
bi számlaszámon: 10104167-
39484300-00000003. Köszönjük a 
támogatásokat!

Tratczköziné Endrődi Zsuzsanna,
Harsányi Ildikó

Február 24-én a Hajós Alfréd 
Általános Iskola alsósai és 
a rendezvényre meghívott 

Gyermekmosoly óvoda Kékcinke 
Tagóvodájának ovisai sikeresen el-
űzték a telet. Az udvaron felállított 
kiszebáb elégetése közben a gyere-
kek télűző mondókákat mondtak – 
„… Takarodjon el a tél, örvendez-

zen, aki él!” –, doboltak, saját ké-
szítésű zajkeltő szerszámokat ráztak. 
Voltak, akik félelmetes álarcot öl-
töttek, hogy mihamarabb eltűnjön a 
tél, és eljöhessen a várva várt tavasz.

A kiszebáb gyorsan leégett, a gye-
rekek lelkesen skandálták a rigmuso-
kat, így bízhatunk a jó idő érkeztében.

y. 

Díjnyertes kisdiák

Télűzés a Hajósban

Baross „Party” a gyermekekért

A C3 alapítvány 2003 óta évente meghirdeti Szabadfogású Számítógép verse-
nyét, amelynek elsődleges célja a 19 éven aluli korosztály kreativitásának 
serkentése. A megmérettetésre kategóriák, megkötések nélkül, bármilyen, 
számítógéppel vagy más digitális eszközzel készült produktummal lehet ne-
vezni. Az idei nyertesek között van a Gyulai István Általános Iskola tanulója, 
a mindössze 11 esztendős Turcsányi Vince is.

Baross „Party”-t szervezett a Kindergarten Alapítvány Kuratóriuma és a Pest-
erzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói közössége február 25-én 
az Ady Endre Általános Iskola aulájában. A jótékonysági rendezvény azzal a 
céllal jött létre, hogy támogassa az udvari játszóeszközök bővítését.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Viszonylag kellemes időben so-
kasodott a tömeg a Gaál Imre Ga-

lériánál, ki jelmezbe bújva, ki utcai 
ruhában várta a Bab Társulat zajos 
érkeztét. Addig is körbe járt a toll, 
akik úgy gondolták, papírdarabra ír-
hatták fel azt a gondjukat, nyavalyá-
jukat, amelytől tavaszra meg kíván-
nak szabadulni.

A kiszebábon egyre gyűltek a pa-
pírok, hogy majd égjenek a bábbal 

együtt, közben meg-
érkezett a társulat 
dob- és furulyaszó 
kíséretében, Cibere 
vajda vezetésével. A 
télűző menet elindult 
a Városháza felé, 
majd megálltak az 
Erzsébet Áruháznál, 
hogy egy óriásbáb, 
a felekezeten kívüli 
néma egyházfi Cibere 
vajda tolmácsolásá-

ban összeadja a rögtönzött esküvőre je-
lentkező párt, egy snájdig fiatalembert 
és Törpillát a Hupikék Törpikékből. 
A mulatságos eskütétel után a sokada-
lom elérkezett a Városházához, ahol a 
résztvevők két pártra; a húsevők és a 
zöldségevők csoportjára oszlottak. A 

Cibere vajda vezette „vegetáriánusok” 
a negyvennapos böjt mellé tették vok-
sukat, míg a húsevők a hurka, kolbász, 
szalonna fogyasztására. Miután szóban 
nem sikerült megegyezni, kötélhúzás-
sal próbáltak dönteni, az azonban dön-
tetlennel zárult. Cibere vajda javasla-
tára végül kompromisszum született, 
a húsevők beadták a derekukat, így 
Pesterzsébeten idén is lesz tavasz, és 
lesz 40 napos böjt, hirdette ki a vajda.

Ezután elérkezett az este legfon-
tosabb eseménye, a kiszebáb égetése, 

amellyel együtt máglyára kerültek az 
itt élők bajai is. A tél és a gondok el-
múlását közös tánccal ünnepelték a 
résztvevők, majd tovább vonultak a 
Csili udvarára, ahol a jelmezverseny 
eredményhirdetése és forró tea, for-
ralt bor, zsíros kenyér várta őket.

A legjobb csoportos jelmez, és az 
ezzel járó 50 ezer forintos díj a Pacsir-
ta Klub Hupikék Törpikék csapatáé 
lett, míg egyéniben Farkas Gréta kis-
egér a sajtban jelmezzel nyert.

y.a.

Nálunk, a Pesterzsébeti Nyugdí-
jas Alapszervezetben mindig törté-
nik valami. A tagok közt az egymásra 
való odafigyelésnek, a közös ünnep-
lésnek és programoknak, a kulturális 
tevékenységeknek hagyománya van.

A legnépszerűbbek talán a ki-
rándulások. Egy-egy útra általában 
55 fő körüli létszámmal, autóbusz-
szal megyünk, de előfordult, hogy 
két buszt is megtöltöttünk. Tavaly 
tavasszal Ászáron, Pannonhalmán, 
Martonvásáron, Kápolnásnyéken, 
Veszprémben, Herenden, Vácott és 
Vácrátóton jártunk.

Nyáron Tápiószelére, a Blaskovich 
kastélyba, Tápiószentmártonba, Ta-
tára a Víz, zene és virág fesztiválra 
mentünk, míg ősszel Majkra, Bá-
bolnára, Simontornyára és Ozorára. 
Október közepén 3 napra Kiskunha-
lasra utaztunk.

Budapesten ellátogattunk az 
Operaházba, a Parlamentbe, a 

Magyar Tudományos Akadémia 
épületébe, a Zeneakadémiára, a 
Nagytétényi kastélyba, a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertbe, a Dreher Sör-
gyárba, a Zwack múzeumba.

Kedvezményes jeggyel cirkuszban 
és színházban is voltunk. Tavasszal 
és ősszel rendszeresen bográcsozunk 
a Soroksári arborétumban. Budafo-
kon borkóstolót, a Csili étteremben 
műsoros vacsorákat szerveztünk.

Havonta tartunk klubnapot, en-
nek keretében két éve nagy megtisz-
teltetés ért minket Brüsszelből, az 
Európai Nyugdíjas Szövetség főtit-
kára, Bruno Constantini látogatott 
el hozzánk. A foglalkozásokon elő-
adás és filmvetítés keretében ismer-
hettük meg többek között Kiss Ma-
nyi, Latabár Kálmán, Honty Hanna, 
Jávor Pál és Feleky Kamill életét és 
munkásságát.

A kulturális programok mellett 
ingyenes jogi tanácsadással állunk 

tagjaink rendelkezésére. Segítünk a 
gyógyszertámogatás, a méltányossági 
nyugdíj és krízissegély-kérelmek be-
adásában is.

Nőnapon, Idősek napján és ka-
rácsonykor vacsorával egybekötött 
zenés, műsoros ünnepséget tartunk 
minden évben, a karácsonyi rendez-
vényen ajándékcsomaggal is kedves-
kedünk tagjainknak. Rendezvényein-
ket a városvezetés és a szakszervezet 
vezetői is megtisztelik jelenlétükkel.

Legutolsó Nőnapi rendezvényünk 
ismét nagy siker volt. A jelenlévők, 
a hölgyek köszöntése után a Pester-
zsébeti Közgazdasági Szakgimnázium 
Művészeti csoportja fergeteges műsort 

adott, majd finom falatok, zeneszó, vi-
dám beszélgetés mellett ünnepeltünk.

Szervezetünk nyitott minden 
pesterzsébeti nyugdíjas felé. A szer-
vezet Facebook oldalán minden ér-
deklődő követheti az életünk fonto-
sabb eseményeit.

Aki közösségünk tagja szeretne 
lenni, jelentkezhet a Csili Művelő-
dési Központban lévő irodánkban 
(Nagy Győri István u. 4-6.), hétfő és 
csütörtöki napokon 8-12-ig.

Telefon: 283 0370 (üzenet-
rögzítő is működik, mindenkit 
visszahívunk). E-mail címünk: 
bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.
com.     Sárfi-Kránicz Ferenc elnök

Elűzték a telet Pesterzsébetről

Ahol mindig történik valami

Immáron második alkalommal rendezte meg a Télűző Farsangi Felvonulást 
a Csili Művelődési Központ. Február 24-én este jelmezesek és érdeklődők a 
Bab Társulat vezetésével a Gaál Imre Galériától vonultak végig a sétáló utcán 
a Városházáig, ahol kiszebáb égetésével űzték el a telet. 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség alapszervezetei közül a pesterzsébeti a 
legnagyobb taglétszámú, és szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy ebben 
az alapszervezetben igazán pezsgő az élet. Rálátásom a szervezetre évtize-
dekre nyúlik vissza, hisz helybéli lokálpatriótaként, önkormányzati képvise-
lőként is kapcsolatban voltam a tagokkal, majd frissnyugdíjasként be is lép-
tem az alapszervezetbe, melynek aztán 2013-ban az elnökévé választottak.
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– Valószínűleg nem vagyok 
egyedül ezzel, de még életemben 
nem hallottam erről a darabról.

– Mert a miénk a magyarországi 
ősbemutatója ennek az angol vígjá-
téknak, ezért eddig itthon még nem 
játszották.

– Számos ismert színész mel-
lett a főszereplők közt megtalálni 
Vastag Tamás nevét, aki ellenben 
énekes.

– Kevesen tudják, de ő Nyíregy-
házán és Győrben prózai szerepekben 
is színpadra lép. Remek az orgánu-
ma, a humora, isteni a ritmusérzéke, 
közösségi ember, megbízható, mint 
a svájci óra, egyszóval remek képes-
ségű színész. Kiváló párt alkotnak az 
előadásban Kiss Ramónával.

– A Londonban és Miamiban 
játszódó darab világa nem ismeret-
len ön előtt, hiszen vagy egy évti-
zedig élt az Egyesült Államokban.

– Két évet New Yorkban, nyolcat 
Los Angelesben, előtte pedig Fran-
ciaországban.

– Disszidált?
– Akkor még így hívták.

– De miért, hiszen itthon reme-
kül ment a szekere. Diploma után 
a Vígszínházban kezdte, majd az 
akkor alakult MAFILM társula-
tában folytatta pályáját; a színpadi 
és tévés szerepek mellett kiemel-
kedőt alakított az Oscar-díjas 
Mephisto-ban.

– Meghívtak Párizsba egy hónap-
ra, amelynek végén a szomszédom 
szólt: Godard szereplőket keres az új 
filmjéhez. Engedélyt kaptam, hogy 
meghosszabbítsák a kint tartózkodá-
somat.

– Volt casting?
– Igen. A második forduló után 

megkaptam a szerepet. Sőt, azt 
mondta Godard: a magyarnak dup-
lájára emelem a gázsiját.

– Ezek szerint monsieur Godard 
igazi úriember?

– A második castingon beállított 
egy jelenetet egy francia színész-
nővel. A zongorán hevert a hölgy 
ballonkabátja. Godard megkérdezte, 
odaadja-e? Mire a kollegina nemmel 
válaszolt. Erre Godard elbúcsúzott 
tőle, mert számára fontos a szereplői 
emberi minősége.

– A film magyarul Passiójáték 
címen ment, amiben olyan világ-
sztárokkal játszhatott együtt, mint 
Michel Piccoli, Hanna Schygulla 
vagy Isabelle Huppert.

– Azért az sokat számított, hogy a 
Mephisto akkor kapott Oscar-díjat. 

Annak köszön-
hetően keres-
tek meg itthon, 
és hívtak Pá-
rizsba. Párizs-
nak köszön-
hetően pedig 
megpályáztam 
egy ösztöndí-
jat a Columbia 
Egyetemen, így 
járhattam an-
gol, filmrendező 
szakokra.

– Ott taní-
tott Milos For-
man, oda 
járt Jim Jar-
musch…

– Többek 
között. Két év 
után Los An-

gelesben, az UCLA-n folytattam a 
rendező szakot…

– Oda pedig Coppola járt…
– Újabb szerencse ért, amikor 

a Kaliforniai Állami Egyetem dé-
kánja meghívott óraadónak. Neki 
köszönhetem az első rendezésemet. 
Mivel Ausztráliában kellett színre 

vinnie egy darabot, így átvettem tőle 
Shakespeare Vízkeresztjét az Arena 
színházban.

– Az ön szakmája, akár csak az 
enyém, erősen nyelvhez kötött, ez 
nem okozott gondot?

– Amikor hazajöttem, nehezeb-
ben tanultam meg a magyar szöve-
get, mint kint az angolt.

– Amerikás magyar lett? Volt 
akcentusa?

– Dehogy! Mindenki megjegyez-
te, milyen jól beszélek, mintha kint 
sem jártam volna. Nem lettem az a 
fajta, akire azt mondjuk: már elfe-
lejteni magyar, de még nem tudni 
angol.

– Miért jött haza?
– Márton András hívott az ak-

kor induló Merlinbe, egy nyári, an-
gol nyelvű, negyvennégy előadásból 
álló sorozatra. Kisvártatva hívtak 
tévézni, filmezni, Magyarországon 
forgó amerikai produkciókba. Köz-
ben rámtalált egy óriási szerelem, és 
megszületett a gyermekem, Olivér.

– Valamint folytatta az Egyesült 
Államokban megkezdett tanítást.

– Ráadásul az angoltudásomnak 
köszönhetően. Kedves barátom in-
dított egy angol nyelvű színész és 
mozgás stúdiót, ami később teljes 
egészében rám maradt. Ekkoriban 
Glimmers néven, szintén angol nyel-
vű improvizációs színházban játszot-
tam a Kolibriben. A stúdióban pedig 
magyar nyelvű képzésbe is belefog-
tunk. Végül három évesre nőtt az 
oktatási idő.

– Akkortájt Bánfalvy Ági Nem-
zetközi Színészképző Szakközépis-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
volt az elnevezése. Miért szerepelt 
a kissé fellengzősnek tűnő nemzet-
közi jelző a nevében?

– Rengeteg külföldi, félig magyar 
felmenőkkel bíró növendék járt az 
iskolába: Olaszországból, Kanadá-
ból, sőt még Japánból is, valamint 
a határon túlról érkeztek magyar 
gyerekek. E mellett a diplománkat 
elfogadják az Európai Unió terüle-
tén. Így játszhat egyik tanítványom 
Bécsben operettet, mások London-
ban vagy Párizsban. Ma már ugyan 
gimnáziumnak hívják az iskolát, 
azonban érettségire alapszik az 
OKJ-s képzésünk. Két esztendő után 
gyakorlatos, újabb egyet követően 
pedig színész végzettséget adunk.

– A Bánfalvy Stúdió, amely 
jegyzi az áprilisi Csili előadást, az 
iskola része, netán színház?

– Színház, de nem állandó tár-
sulattal, castingot tartunk az egyes 
szerepekre. Ezért aztán a szakma 
krémje játszik nálunk. Velük pedig a 
növendékeink, akiknek így van kitől 
ellesniük a szakma fogásait. Ráadá-
sul tévésorozatokba is hívják a gye-
rekeinket, mivel nagyon elégedettek 
a munkájukkal. Megesik, hogy a 
Bánfalvysoknak nem kell részt ven-
niük a meghallgatás első fordulóján, 
egyből a másodikra várják őket.

– Milyen élmények fűzik a 
Csilihez?

– Imádok itt játszani! A közönség 
csodálatos: vájt fülű, szeretetteljes. 
Eddig mindig sikerünk volt, remé-
lem, így lesz ez most is!

Ditzendy Attila Arisztid

„Imádok itt játszani!”
A Csiliben április 9-én az Elvis, oltár, Miami című vígjátékot mutatja be a 
Bánfalvy Stúdió. A stúdió vezetőjével, Bánfalvy Ágnessel beszélgettünk a ke-
véssé ismert darabról, és a nem kevés kalandban, sikerben bővelkedő életéről.
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„110 éves a Városháza és 150 éve született Nagy 
Győry István” helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Bp., 
Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. április 2., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

„Főúr fizetek!” - Vendéglátás története Pesterzsébe-
ten, helytörténeti kiállítás
Megnyitó ünnepség: 2017. április 19., szerda, 17 óra
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 19. – 2018. 
márciusig, 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. 
 
Gyulai Lajos festőművész és 
Gyulai Natália textilművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2017. március 22., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., 
Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. március 22. – 2017. 
április 23. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Költészet Napja a Társulattal
Időpont: 2017. április 5., szerda, 
17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 

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 foglalkozá-
sunkra várjuk szeretettel a babákat és szüleiket március 
24-én, illetve április 21-én, pénteken, 17 órakor. A rész-
vétel ingyenes, a foglalkozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Húsvétváró kézműves: március 31-én, pénteken, 
16 órakor Éva néni mesél nektek az ünnepről, és 
kézműveskedni is fogunk!

Az Internet Fiesta keretében a nyaralás, utazás inter-
netes megszervezésében szeretnénk segítséget nyújtani. 
Március 23-án, csütörtökön nyitvatartási időben szí-
vesen mutatunk szállás- és repülőjegy keresési tippeket, 
ötleteket!

Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden páros 
hét péntekén 15 órától újra várja Attila bácsi az érdek-
lődőket, akik logikai és kézműves játékokkal ismerked-
nének. Legközelebb: március 22-én, 24-én, 29-én, 
április 5-én, 7-én, 12-én, 19-én, 21-én és 26-án.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt április 14-én, pén-
teken, 16 órakor!

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban április 3-án, 
az olasz klubban pedig március 27-én, hétfőn 17 órakor 
várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. A né-
met klub következő foglalkozása április 10-én, hétfőn 
17 órakor lesz. A francia klubban április 24-én, hétfőn 
17 órakor várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az 
orosz klub következő foglalkozása pedig március 22-én, 
illetve április 19-én, szerdán 17 órakor lesz.

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk március 
22-én, szerdán 17 órakor jelentkezik újra Frisch Tibor 
vezetésével, ahol a radiesztéziáról lesz szó.

Kiállítás: Galériánkban Szakács Éva fotóit, tárlóinkban 
pedig Bojtárné Hőss Judit saját készítésű textiltáskáit te-
kinthetik meg. Március 7-én, pénteken személyesen is 
várja az érdeklődőket kiállítónk!

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasó-
szoftver, NAVA pont.

Természetgyógyászattal 
az egészségért!

Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
márc. 20-án, ápr. 3-án, 17.00 órától 

Páros heteken hétfőnként
TÁRSALGÁSI KLUBOK

Beszélgessünk németül!
márc. 22-én, ápr. 19-én, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
ápr. 5-én, 17.30-tól

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Kézimunka Klub csipetnyi sóval - 

szóval közben Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Pacsirta Játszóház! 
2-8 éves gyerekeknek

Páratlan heteken szerdánként 16.30-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. ápr. 5-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Rendezvény

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! 
Április 14 – 17-ig ZÁRVA leszünk!

Kellemes Húsvétot, szép tavaszt kívánunk!
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy április 14-18-ig 
zárva leszünk! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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A Csili Művelődési 
Központban (Ba-
ross u. 55.  fszt. 3. 

alatt) van a Duna Nyugdíjas 
Szervezet  irodája, melyet a 
tagjaink által hozott búto-
rokkal tudtunk berendezni. 
Az iroda bérleti díját nem 
egyszer adományból fedez-
zük. Az iroda hétfőtől csütör-
tökig 8-tól 12-ig van nyitva, 
és ott várjuk az érdeklődő-
ket, a beszélgetni vágyókat 
és tagjainkat. Segítünk az 
ügyes-bajos dolgok elinté-
zésében is, nyomtatványok, 
kérvények kitöltésében.

Bár szervezetünknek a 
korábbi évek rossz döntései 
miatt még most is 115 ezer 

forintot kellett kifizetnie, a 
tagdíjakból és támogatások-
ból átvészeltük a 2016. évet. 
Most már egyenesben va-
gyunk. Meg tudtuk rendezni 
a Csili színháztermében a 
már hagyománynak számító 
három (nőnapi, idősek napi 
és a karácsonyi ) nagy zenés 
rendezvényünket, amikor 
vendégül láttuk tagjainkat. 

Tagjaink számára ingye-
nes jogi tanácsadást tartunk. 
A Pesterzsébet Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány több al-
kalommal előadást tartott az 
emberek hiszékenységét ki-
használó bűnözők tevékeny-
ségéről. Rengeteg programot 
szervezünk, és részt veszünk 

az önkormányzati rendez-
vényeken is, koszorúzunk a 
szokásos megemlékezéseken. 
A 110 éves Városháza bejá-
ráson 34 fővel vettünk részt.

Tagjaink közül sokan élve-
zik a Tisztelet Társaság zenés 
programjait. Saját szervezé-
sű programjainkról röviden: 
nagy népszerűségnek örvend, 
így telt házas a havonta meg-
tartott zenés, táncos klubdél-
után, ami vacsorával van egy-
bekötve a Csili étteremben. 
Nagyon népszerűek a parla-
menti látogatások, amiken 
országgyűlési képviselők (dr. 
Hiller István, Varju László) 
meghívására vettünk részt, 
több csoporttal.  Ősszel meg-
látogattuk 50 fővel a párkányi 
vásárt, a forraltbor fesztiválon 
Örkényben egy telt házas 
busszal (55 fő) vettünk részt. 
Többször voltunk Szentend-
rén, Gödöllőn, Ráckevén és 
hajóval a Római-parton.

A 2017. évben is folyta-
tódtak a programok, volt már 
gyalogtúra, 2 klubdélután, 
négyszer voltunk együtt szín-
házban 50-60 fővel, Vecsésre 

40 fővel látogattunk el a 
Böllér fesztiválra. Nagyon 
közkedveltek a Gáspár Laci 
tagunk által szervezett gyalog-
túrák. Programjainkról részle-
teket az irodánkban, illetve a 
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 
Szervezet Facebook oldalon 
olvashatnak. 

De a Duna Nyugdíjas 
Szervezet nemcsak szóra-
kozással foglalkozik, hanem 
rendszeresen segítjük a rá-
szorulókat ruhaneműkkel, 
tartós élelmiszerrel.

Külön köszönjük a mun-
káját Bíró Istvánnénak, aki 
a könyvelést végzi; Hamar 
Lászlóné Marikának, aki 
rendszeresen bent van az iro-
dában és a színházlátogatást 
szervezi; Túri Józsefnének 

és Erdő Juditnak, akik re-
mek fotókat és videókat 
készítenek; Heczmann Pál 
zenésznek, aki a klubdélutá-
non szórakoztat és még sok 
másnak, akik aktívan segítik 
a programjainkat.

Ez a nyugdíjas szervezet 
nagyon jól működik Csibor 
Attiláné Zsóka elnök vezeté-
sével, jól érezzük magunkat, 
családias a hangulat.

Gyertek Ti is, ha vidáman 
és tartalmasan szeretnétek 
eltölteni a szabadidőt. Vá-
runk mindenkit, bármikor be 
lehet lépni (2500 Ft az éves 
tagdíj).„Mert DUNÁSNAK 
lenni jó!”
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas 

Szervezet (Tisztelet társaság 
tagja)

„Maskarások, bolon-
dok/ Rázzátok a kolompot!/ 
Takarodjon el a tél,/ Ör-
vendezzen, aki él!” – ettől 
a kikiáltótól volt hangos a 
Baross Ovi udvara, az óvo-
da pedagógiai programjához 
kötődő jeles nap, a Farsangi 
mulatság alkalmával.

Hazánkban az egyik leg-
jellegzetesebb, évszázados 
hagyományokat őrző farsan-
gi mulatság a mohácsi busó-
járás, a jelmezes, álarcos ala-
koskodás, a zajos mulatozás, 

vigalom, és ide sorolhatjuk 
a kiszebáb-égetést, valamint 
természetesen a fánkot is, 
ami igen nagy kedvence 
mindenkinek.

Minden évben a jeles na-
pok között szerepel a farsang. 
A szülők is lelkes támogató-
ink ebben, hiszen napokkal, 
valaki már hetekkel előtte lá-
zasan készül, hogy elkészüljön 
gyerekének a kívánt jelmez. 
Ötletesebbnél ötletesebb 
megoldások születtek, nagy 
élmény volt a gyermekeknek 

a kedvelt rajzfilmhőseik sze-
repébe bújni egy egész napra.

A csoportokban az óvó 
nénik úgy alakították a far-
sangi készülődést, hogy erő-
sítsék a hozzá kapcsolódó 
néphagyományokat. 

Idén is a gyerekekkel kö-
zösen készítettük el a kisze-
bábot, melynek a Lujza ne-
vet adtuk. Minden csoportba 
körbevittük, hogy mindenki 
ráaggathassa jelképesen a 
szalagját, ami a nem kívánt 
dolgokat szimbolizálta. Ezek-
től így szeretne megszaba-
dulni, elégetni a kiszebábbal 
együtt. Volt közte betegség, 
rosszkedv, verekedés, csúnya 
beszéd, szomorúság, kényes-
kedés, kiabálás és természe-
tesen a tél is.

Mivel a farsang a tavasz-
várás ősi ünnepe, mindent 
megtettünk azért, hogy el-
űzzük a telet, és várjuk már 
nagyon, hogy jöjjön a kikelet.

Rápolti Katalin

A Pesterzsébeti Gyer-
mekmosoly Óvoda 
pedagógiai prog-

ramjának fő célkitűzése az 
egészséges életmód alakítása, 
a hozzánk járó gyermekek 
egészségének óvása, a beteg-
ségek megelőzése, az egész-
séges életvitel fenntartása, 
megőrzése. Nevelőtestüle-
tünk elkötelezett az innova-
tív megoldások keresésére, 
befogadására, ezért az őszi 
kezdeményezésünk folytatá-
saként második alkalommal 
került megrendezésre az 
„Egészséghét” programsoro-
zat, melynek mottója „Tűz-

zel, jéggel vigyázzatok – mag-
vak, gyógynövények, csírák, 
méz” volt.

Valljuk, hogy a kisgyer-
mekek lelki életének, jelle-
mének formálásában fontos 
szerepe van a 3-7 éves kor-
nak, minden esetben azt 
tartjuk szem előtt, hogy a 
gyermekek saját maguk ta-

pasztalják meg a körülöttük 
lévő világot. Csoportjaink-
ban több oldalról közelítet-
tük meg a témát, első napon 
a tűzzel, jéggel foglalkoz-
tunk, interaktív, játékos for-
mában. Egy másik napon a 
maci és a méz került közép-
pontba, míg a többi napon a 
magvak, csírák és gyógynö-
vények kaptak meghatározó 
szerepet. A tevékenységek 
mindegyikébe bekapcsolód-
tak a szülők.  A témákhoz 
kapcsolódó szakemberek, 
tűzoltók, fogászati asszisz-
tens, védőnők, méhészek 
voltak a vendégeink.

Számunkra, pedagógu-
sok számára fontos, hogy 
a ránk bízott gyermekek 
hosszú távú érdeke legyen 
az egészség, legyen a mun-
kánk „befektetés” a jövőbe, 
minden egyes gyermekünk 
egyéni boldogulásának meg-
alapozása.

Tot Katalin

A „DUNA” nyugdíjasok mindennapjairól

Farsangolás a Baross oviban

Egészség7Március végi programjaink:
24-én klubdélután (Csili étteremben), 26-án színház.

Április program előzetes:
2-án 15h: Máté Péter és kortársai, Soroksár Színház

5-én 9h: gyalogtúra a Gödöllői-dombságon
12-én 8:45 gyalogtúra a Kékestetőre

15-én 8h: Záborszky pince meglátogatása
19-én 9h: gyalogtúra a Budai-hegységbe

21-én 15h: klubdélután
29-én 8:15 kirándulás Ráckevére
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Valódi karneváli han-
gulat fogadta az ér-
kező közönséget a 

zeneiskola Máté János ter-
mében megrendezett farsan-
gi koncerten február 16-án. 
A képzőművészeti tanszak 

tanulóinak munkái, melyek 
busó álarcokra emlékeztet-
tek, valamint lufik és szala-
gok díszítették a termet.

Fúvós, vonós, ütőhang-
szeres, zongorista és énekes 
növendékek szerepeltek. 
Mindenki felszabadultan, 
jó kedvvel, örömmel muzsi-
kált. Járhattunk Nápolyban, 
Andalúziában, hallhattunk 
különféle táncokat, de volt 
groteszk tánc, sőt Haláltánc 

is. Képzeletben gondolázhat-
tunk Velencében, megismer-
hettünk egy ír népdalt, egy 
operaáriát, egy Gershwin-
dalt és egy szambát. Több-
féle filmzenerészletet adtak 
elő a gyerekek Mr. Bean-től 

a Rockyn keresztül „Az ör-
dög jobb és bal kezéig”. Sok 
esetben beöltözve, álarco-
san, hangulatosan előadott 
műsorszámokat élvezhetett a 
közönség. De volt Jégvarázs, 

Harry Potter és Star Wars 
is. A végén az ütő tanszak 
oszlopos tagjai próbálták el-
űzni a telet, reméljük, teljes 
sikerrel mindannyiunk nagy 
örömére.

Az est megálmodói és az 
ötletek megvalósítói Kiss 
Ágota és Szöllősi Rita kollé-
ganőink voltak. Az est házi-
asszonya Szöllősi Rita volt, 
aki humorral átszőtt össze-
kötő szövegeivel még vidá-
mabbá tette a hangversenyt. 
Különösen kedvesek voltak 
a versek, melyek keretbe fog-
lalták a zenei műsorszámo-
kat, és a felkészítő tanárok, a 
remek zongorakísérők találó-
an jellemző bemutatása.

A farsangi időszak hagyo-
mányos süteménye a farsangi 
fánk. Erre az alkalomra ezt a 
finom süteményt kolléganő-
ink készítették el és vendé-
gelték meg vele a szereplőket 
és a közönséget.

INTÉZMÉNYEK

Az „Oktatási Hivatal 
bázisintézménye” 
címmel tüntették 

ki a Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvodát. Az előzmények 2011-
re nyúlnak vissza, a Kerekerdő 
és a Bóbita óvodák összeolva-
dását követő szakmai együtt-
működés, majd a működést 
szabályozó alapvető dokumen-
tumok kialakításának idejére. 

Óvodáink közös peda-
gógiai programja a „Gyer-
mekvilág” címet kapta. 
Szeretetteljes nevelésünk a 
gyermekek érdekeit, igénye-
it, szükségleteit tartja szem 
előtt. Lényeges elemei: a 
tehetséggondozás és a felzár-
kóztatás; egyéni képességek 
fejlesztése az egészséges élet-
mód keretei között; játékba 
integrált műveltségi tartal-
mak feldolgozása kooperatív 
csoportmunkában, valamint 
a komplex esztétikai nevelés.

Munkánk a magyar óvo-
dapedagógia alapjaira épül, 
ugyanakkor fogékonyak va-

gyunk az új értékekre, kihí-
vásokra. A közös együttmű-
ködésnek köszönhetően az 
intézmény óvodapedagógu-
sai számos sikeres minősítő 
vizsgát, eljárást, tanfelügye-
leti ellenőrzést tudhatnak 
maguk mögött. Az intéz-
mény dolgozói tudatosan ke-
resik az innovációs, valamint 
pályázati lehetőségeket.  

2016 decemberében az 
Oktatási Hivatal pályázatot 
írt ki a Budapesten műkö-
dő köznevelési intézmények 
részére az „Oktatási Hivatal 
bázisintézménye” cím elnye-
résére, melyre a Pesterzsébe-
ti Kerekerdő Óvoda sikeres 
pályázatot nyújtott be. 

Köszönet és tisztelet illeti 
mindazokat az óvodapedagó-
gus kollégákat, akik hosszú 
éveken át tartó magas szín-
vonalú szakmai munkájukkal 
hozzájárultak a közös siker-
hez, amely az Oktatási Hiva-
tal elismerését eredményezte.

Sziki Tamásné

A Pesterzsébeti Ke-
rekerdő Óvoda 
Bóbita Tagóvodá-

jában hagyományainkhoz 
híven idén sem bíztuk az a 
véletlenre a télűzést: hangos 
csörömpöléssel elevenítet-
tük fel a kiszebáb égetésének 
népszokását.

Tehetséggondozó műhe-
lyünkben a gyerekek közösen 
készítették el az óriási bábot, 
melyet a bejáratnál helyeztünk 
el, így a családok találkozhat-
tak vele, készülve a péntek 
délutáni programunkra. A 
felnőttek „gondűző cédulák-
ra” írva megfogal-
mazhatták még 
azt a néhány rossz 
dolgot, melyet a 
kiszebáb lángjával 
elégetnének (be-
tegség, szomorú-
ság, fájdalom).

A résztvevő 
családok a tél-
búcsúztatáshoz 
szükséges kelléke-
ket: busómaszkot, 
csörgő-zörgőket 

és különféle télre emlékeztető 
emléktárgyakat készíthettek 
az óvodapedagógusok segítsé-
gével. 

A projekt zárásaként az ud-
varon hangos verseléssel, csör-
géssel, zörgéssel, kerepléssel 
adtuk a természet tudtára 
kívánságunkat: „dideregtünk 
eleget, várjuk már a meleget”.

Mindannyian reméljük, 
hogy az így elégetett kiszebáb 
füstjével eltűnik – a papírokra 
írt és tűzbe dobott gondokkal 
együtt – a hideg tél, és helyette 
hamarosan beköszönt a tavasz.

Tóthné Schebesta Mónika

„Egységben az erő”

Űzték a telet a Bóbitások
Zeneiskolai karnevál

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2015. évi 

adójuk 1%-val a Köztársaság téri bölcsőde Babarózsa Ala-
pítványát (adószám: 18055579-1-43) támogatták. 
A befolyt összegből  (54.298 Ft) játékokat vásárolunk.

A Babarózsa Alapítvány Kuratóriuma

Sztárfodrászok segítsé-
gével tartottak nagy 
sikerű bemutatót a 

BKSzC Erzsébet Királyné 
Szépészeti Szakgimnáziumá-
ban február 18-án délután. 
Az új szakmai vizsgafelada-
tokat, elvárásokat láthatták 
a tájékoztatón az érdeklő-
dő munkáltatók és tanulók 
(férfi modern/klasszikus/di-
vat frizura, hajvágás, szárítás 
modellen, férfi dauer készí-
tése, hajvágás, hajszárítás, 
szakállformázás modellen, 
illetve férfi babafejen).

A rendezvény a rengeteg 
hasznos információ és gya-
korlati tudnivaló közvetíté-
sén túl beillett igazi hajshow-
nak is, a fodrász szakma 
prominens mestereinek – 
Arató Krisztiánnak, Hajas 
Lászlónak, Ress Károlynak, 
Szécsényi Istvánnak (betű-
rendben) – köszönhetően.

Fergeteges sikerű jóté-
konysági szakmai est követte 

a szakmai délutánt a Csili 
színháztermében, az iskola és 
a Sisy Alapítvány közös szer-
vezésében. Igazi ünnep volt ez 
az alkalom (immár tizenket-
tedszer), mikor kötetlenebbül, 
iskolai kereteken kívül gyűl-
tek össze azok, akik számára 
fontos ez a szakgimnázium, 
az itt oktatott szakmák, leg-
főképpen pedig az itt tanuló 
diákok. Csak címszavakban: a 
fenntartó, a Budapesti Komp-
lex SzC, a BKIK képviselői, a 
szakmák régi és mostani nagy 

mesterei, támogatók, volt és 
jelenlegi kollégák, szülők, fel-
nőtt diákok. A jó hangulat 
megteremtéséről elsősorban 
az iskola legkiválóbb tanulói 
gondoskodtak: a nagyközön-
ség előtt tartottak szakmai, 
illetve művészeti bemutatót, 
szorgalmuknak, kitűnő képes-
ségeiknek és felkészítő tanára-
iknak köszönhetően professzi-
onális színvonalon.

(Bővebben a rendezvény-
ről a www.pesterzsebet.hu 
oldalon lehet olvasni.)        sz

A szépség szombatja
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Nagy sikerű telt házas koncer-
tet adott a Pesterzsébeti Vajda 
Gipsy Koncertzenekar március 
3-án a Csili Művelődési Köz-
pont színháztermében. Az im-

már hagyományosnak számító, 
hetedik alkalommal megtartott 
Tavaszköszöntő koncerten 
Szabados Ákos polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, az 
est háziasszonya Ecsedi-Nagy 
Andrea protokoll- és sajtórefe-
rens volt.
A műsorban fellépett Rupa Ilo-
na magyar nóta és cigánydal 
énekesnő, Füredi Nikolett ope-
raénekesnő, Kropf Minea tánc-

művész, Siliga Miklós zongo-
rista, Buch Tibor színművész, 
valamint Karczagi János és 
Bokor János énekes, előadó-
művész.

A műsor – amelyben értelem-
szerűen a tavaszhoz kötődő 
darabok hangoztak el – Enrico 
Tosseli Fülemüle szerenádjával 
indult. A szokványos számo-
kon – mint például Rossini Tell 
Vilmosa, vagy Bizet Carmenje 
– kívül elhangzott Händel: 
Passacaia, Rimszkij-Korszakov: 
A dongó, Saint-Saens: A hattyú 
című művei is.

y.

A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén folytatódik a 
komposztáló program, amelyre már lehet regisztrálni. A program-
ba 230 háztartást vonnak be Soroksár és Pesterzsébet területéről, 
akik számára háztartásonként 1 darab komposztáló ládát biztosíta-
nak térítésmentesen.
A hulladék megelőzés és újrahasznosítás egyik legjobb módja a 
komposztálás, amely során a háztartási és kerti zöldhulladékok ter-
mészetes módon lebomlanak. Ezáltal a növények számára igen ér-
tékes nyersanyag keletkezik, a humusz, vagy más néven komposzt. 
A programra már lehet jelentkezni, a komposztládákhoz tájékoztató 
előadás keretében lehet hozzájutni. Az ingyenes előadások 2017. 
április 8-án, szombaton 13, illetve 14 órakor kezdődnek a Csili Mű-
velődési Központban.
Akik szívesen részt vennének a programban, a cseresznyealap@
gmail.com címen regisztrálhatnak a pontos név és lakcím meg-
adásával. További információ az alapítvány elnökétől, dr. Kozma 
Lászlónétól kérhető a 0630/282 8300-ás telefonszámon.    a.

A Pesterzsébeti Szabadidős 
Civil Egyesület február 27-én 
nagy sikerrel rendezte meg első 
nagy rendezvé-
nyét. A pester-
zsébeti hölgyeket 
köszöntötték egy 
remek műsorral 
és kis ajándék-
kal, egy tollként 
is használható 
kis virággal.
Az egyesület ve-
zetői, tagjai szer-
vező munkájának 
köszönhetően szűkre szabott 
lett a Csili Bubik István színház-
terme, ahol a kezdésre mintegy 
450 hölgy és kísérőik foglalták 
el a helyeket, sok nézőnek csak 
pótszék jutott.
Kránicz Balázsné, az est házi-
asszonya indította a műsort. 
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, a Parlament alelnö-
ke köszöntője után Ritz Magdi 
nőnapi verse következett, majd 
Molnár-Buliska Edit csodálatos 
hangon előadott operett sláge-
rekkel szórakoztatta a közön-

séget. A folytatásban Berecz 
György és Cselényi László elő-
adóművészek után a Horváth 

Gabi, Lovas János és felesége, 
Kökény László és Solti János 
által előadott dalokat a nézők az 
előadókkal együtt énekelték.
Az est befejezéseként a színpad-
ra sorakoztak fel az egyesület 
vezetői és a fellépő művészek. 
Kökény László és Szedlacsek 
Ferenc, az egyesület elnöke 
előéneklésével, a nézőkkel kö-
zösen énekelték Máté Péter: 
Azért vannak a jó barátok című 
dalát. A nézők felállva, vastaps-
sal köszönték meg a műsort, és 
kellemes élménnyel távoztak.

Ilyen kezdés után természete-
sen folytatás is következik. A 
további programokról az egye-
sület szórólapjain, plakátjairól 
tájékozódhatnak az érdeklő-
dők, valamint személyesen a 
Tátra téri régi csarnok épü-
letében lévő irodában lehet 
szerdánként, csütörtökönként 
és péntekenként.
Az egyesület köszöni a tá-
mogatóknak, hogy általuk és 
tagjaik hozzájárulásával létre-
jöhetett a remek műsor.

Sz.F.

Március 4-én a Csili Műve-
lődési Központ színházterme 
adott otthont a hagyományos 
Vállalkozók báljának. A Pest-
erzsébet Önkormányzata és 

a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Pesterzsébeti Tag-
csoportja által közösen szer-
vezett rendezvényen Szabados 
Ákos polgármester és dr. Hiller 

István országgyűlési képvise-
lő köszöntötte a vendégeket, 
mondott ünnepi beszédet.
Az est műsorvezetője Ecsedi-
Nagy Andrea protokoll- és 
sajtóreferens volt. A bál nyi-
tótáncát a JAFKO tánccso-
port, a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház társulata adta elő, a 
hangulatról a Soulfoul zenekar 
gondoskodott. Újhelyi And-
rea és Ott József régi magyar 
operettslágereket énekelt, és 
énekeltette meg a közönséget. 
Természetesen nem marad-
hatott el a tombola sem, ahol 
értékes nyeremények találtak 
gazdára.

y.

A Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola hagyományaihoz híven 24. 
alkalommal rendezte meg a Kon-
rád Péter emlékére róla elnevezett 
Fővárosi Ütőfesztivált. Jó volt látni 
a sok lelkes fiatalt, akik különböző 
összeállítású és létszámú kamara 
csoportokban játszották el műsoru-
kat. Az összejövetelt magas szakmai 
színvonal jellemezte. Az intézmény 
hírnevét a Mizsák István tanár úr 
által felkészített csoport kiemelt ní-
vódíjjal öregbítette.      Sz

Ünnepelje  velünk a Víz világnapját!
Jöjjön el családjával egy közös sétára a Duna-partra!

Találkozás a Városháza előtti szökőkútnál március 22-én 
(szerda) 16:30-kor. Kérjük, hogy ruházatán 

valamilyen formában jelenjen meg a kék szín!

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Tavaszköszöntő koncert Nívódíjas ütősök

Komposztálási program

Fergeteges nőnapi köszöntő

Báloztak a vállalkozók
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A Pesterzsébet Önkor-
mányzatától kapott támoga-
tásból a FSZEK Bíró Mihály 
utcai könyvtára többek kö-
zött egy papírszínházat vásá-
rolt, hozzá tartozó mesékkel. 
– A papírszínház fakeretében 
a meséhez tartozó illusztráci-
ók jelennek meg, melyeket a 
mesélő cserélget a történet 
előrehaladása szerint. A la-
pok cserélésével, mozgatásá-
val is drámai hatás érhető el, 
mintegy rajzfilmként jelenik 
meg a mű. A történetből 
kiszólva, visszakérdezve be-
kapcsolhatjuk a hallgató-

ságot is a mesébe. A képek 
mindenki által jól láthatóvá 
válnak, a figyelem egyszerre 
irányulhat az illusztrációkra 
és a mese szövegére, a me-
sélő pedig a lapok hátulján 
olvasható szöveget kellő 
hatással tudja előadni kö-

zönségének.  Nem szüksé-
ges az olvasás megszakítása, 
a könyv körbeadogatása, 
minden hallgató egyszerre 
élvezheti a mese szövegét és 
a hozzá készített illusztráci-
ókat – tudtuk meg Oravecz 
Krisztina könyvtárvezetőtől.

A papírszínházat 
februárban a Béka-
király című mesével 
avatták fel. A Gyer-
mekmosoly Óvodából 
érkeztek meghallgatni 
a mesét, amit Mol-
nár Éva nyugalmazott 
könyvtáros és Csendes 
Zita gyerekkönyvtáros 
adott elő.                y.

INTÉZMÉNYEK

Elnyerte a Kincses Kultúr-
óvoda 2017 címet a Pest-
erzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda, emellett mindhárom 
tagintézmény (a Gyermek-
mosoly óvoda, a Kékcinke 
Tagóvoda és a Mákvirág 
Tagóvoda) akkreditált kiváló 
tehetségpont lett.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2017-ben 
másodszor hirdette meg a 
Kincses Kultúróvoda pá-
lyázatot, melynek célja az 
óvodai és a kulturális intéz-
ményrendszer együttműkö-
désének erősítése, valamint 
hogy a kulturális tartalmak 
minél sokrétűbben épülje-
nek be az óvodák helyi peda-
gógiai programjába.

Az idei kiírásra 48 óvoda 
pályázott az ország minden 
részéről, ezekből 12 – közü-
lük egyetlen budapestiként 
a Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda – kapta meg az 
elismerést.

A nyertes pályázók 3 
éven át viselhetik a Kincses 

Kultúróvoda kitüntető cí-
met. A február 23-ai díjáta-
dó ünnepségen az óvodák 
átvehették a cím adomá-
nyozását igazoló emléktáb-
lát, melyet elhelyezhetnek 
intézményük falán. Emellett 
felkérést kapnak, hogy a 
2017/2018-as nevelési évre 
mintaprojektet dolgozza-
nak ki komplex kulturális 
programcsomag megvaló-
sítására, amely az óvodával 
együttműködő kulturális 
intézmények, illetve civil 
szervezetek szolgáltatásait 
integrálja. Ezzel a nyertes 
óvodák példát mutathatnak 

az óvodai és a kulturális in-
tézményrendszer együttmű-
ködésére. A projekttervek 
megvalósítására minden 
nyertes óvoda 1,25 millió 
forint támogatást kap.

A Gyermekmosoly Óvo-
da mindhárom tagóvodája 
emellett másik eredménnyel 
is büszkélkedhet: miután 
2015-ben regisztrált tehet-
ségponttá nyilvánította a 
Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács, idén sikerült céljukat 
megvalósítva elnyerniük a 
kiválóan akkreditált tehet-
ségpont címet.

y.a.

A Logopédia Európai 
Napja alkalmából a Fővá-
rosi Pedagógiai Szakszolgálat 
XX. kerületi Tagintézménye 
idén is megrendezte a VI. 
Logopédiai Versmondó Ver-
senyt, melynek célja a helyes 
kiejtésre való törekvés és a 
beszédtől való félelem visz-
szaszorítása volt.

A Zöld Ovi két lelkes. 
szép magyar beszédre vágyó 
óvodása, Kunczly Mónika 
és Papp Ferenc mérettetett 
meg a versenyen. A kedves 
zsűri; Molnár Gusztávné 
(tanítónő), Török Gyula 

(logopédiai beszédtanár) és 
Veres Éva (magyartanár) 
különdíjat ítélt meg Kunczly 
Mónikának, igazi logopédiai 
eset lévén.

Példaértékű volt, ahogy 
harcoltak a hangokért, de ez 
nem csak a versenyen van 
így. A gyerekek minden nap 
így tesznek. Itt minden óvo-

dás a beszéd-
h a n g o k é r t 
harcol min-
den egyes ki-
ejtett szóval. 
Élmény volt 
a részt vevő 
gyerekeknek, 
a jelenlevő 
logopédusok-
nak és óvo-
dapedagógu-

soknak is a sikereket látni 
és az élményeket megélni. 
Biztatnék minden egyes kis 
óvodást az ilyen értékkel 
bíró eseményekre.

Lia néni, 
Zöld Ovi

Januárban ismét megren-
deztük az Egészséghetet a 
Nyitnikék Óvodában. Dél-
előtt a gyerekek minden cso-
portban a saját óvó nénijük-
kel készítettek gyümölcs és 
zöldségbábokat. A gyerekek 
Makk Marci történetén ke-
resztül ismerkedhettek meg 
az egészséges életmóddal.

S z e r d á n 
közös moz-
gással fűsze-
reztük meg 
a délelőttöt, 
ahol a gye-
rekek meg-
kapták a kis 
Makk Marci 
jelvényüket. 
Csütörtökön egy fogorvos 
néni látogatott el hozzánk, 
aki megmutatta a helyes fog-
mosás technikáját, elmond-
ta, hogy miért nagyon fontos 
a rendszeres fogápolás, és 
válaszolt a gyerekek kérdése-
ire. Délután pedig a hagyo-
mányokhoz híven minden 
csoport készült egy kis prog-
rammal a gyerekeknek és a 

szülőknek. Volt meseszövés 
az egészséges életmódról és 
persze Makk Marciról.

A tornaterem különbö-
ző ügyességi játékok által 
akadálypályává változott, 
amit a gyerekek nagyon 
élveztek. Volt tánc, büfé, 
ahol szuperebbnél szuperebb 
gyümölcsremekek várták az 

érdeklődőket. Péntek dél-
előtt pedig bábelőadást lát-
hattunk Koszos Petiről.

A hét nagyon jól telt, a 
gyerekek most még jobban 
láthatták, hogy miért is fon-
tos, hogy egészségesen táp-
lálkozzanak, rendszeresen 
mozogjanak, és vigyázzanak 
egészségükre.

Finé Tatarek Zsuzsanna

Nagyszerű eredményeket szereztek a zeneiskolás növendékek regionális és országos verse-
nyeken márciusban. A VI. Bántai Vilmos budapesti fuvolaversenyen Kovács Emese Orsolya, 
Buczkó Réka és Simon-Dallos Laura ezüst-, Szmolek Panna aranyminősítést szerzett. Felké-
szítő tanáraik Gaál Zsolt, Kiss Ágota és Tóth Anna Zita.

Egerben rendezték meg március 4-től 6-ig a ZeneKÉPzelet Négykezes Zongoraversenyt, 
ahol Lőrincz Zoé és Bálint Barbara Ning országos első helyezést szereztek. Felkészítő tanáruk 
Porzsolt Györgyné.

A Budapesten megrendezett regionális Kodály Zongoraversenyen Baksainé Csitári Ilona 
növendéke, Miskey Alfréd szerzett harmadik díjat.          Sz

A Gyermekmosoly ovi sikereiHatodik hatodikán

Egészséghét

Zeneiskolai sikerek

Papírszínház
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Idén március 1-jén kezdődött a 
nagyböjt, amely a keresztény kö-
zösségek életében az egyik legje-

lentősebb időszak. A – több mint – 
negyven nap során a hívők a hitben 
való elmélyülés, a kiengesztelődés és 
a lemondás révén készülnek húsvét-
ra, Jézus feltámadásának ünnepére. 
A római katolikus egyház hamvazó-
szerdán és a böjti időszak péntekje-
in szigorú böjtöt ír elő a 18 és 60 év 
közötti hívei számára, akik ezeken a 
napokon nem fogyaszthatnak húst, 
csak háromszor étkezhetnek, és csu-
pán egyszer lakhatnak jól.

De nem feltétlenül kell vallásosnak 
lennünk ahhoz, hogy a nagyböjt idején 
a lemondások felé forduljunk. Akik-
nek nem sikerült megtartani újévi fo-
gadalmukat, érdemes most egy újabb 
próbát tenni, és elkezdeni egészsége-
sebben, kevesebbet étkezni, mérsékel-
ni vagy lenullázni az édesség- vagy az 
alkoholfogyasztást. Motiváló erő az ő 
esetükben akár a közelgő jó idő is le-
het, hiszen jön a tavasz, lekerülnek a 
jótékonyan takaró télikabátok és bő 
pulóverek.

A tavasz a megújulás időszaka a 
természetben, miért ne lehetne a mi 

életünkben is az? Ha eldöntjük, hogy 
odafigyelünk magunkra, megtartóztat-
juk magunkat, csak az első néhány na-
pot, esetleg egy hetet kell „túlélnünk”. 
Azután a látható eredmények már 
erőt adnak a folytatáshoz, így előbb-
utóbb szó szerint is könnyebbek, bol-
dogabbak lehetünk.          y.a.

Testi-lelki megújulás

A legtöbb konyhai trükköt 
anyáinktól, nagyanyáinktól 
lessük el, hogy azután to-

vábbadjuk gyermekeinknek. Renge-
teg olyan apróság van, amivel újjá, 
vagy jobb ízűvé tudjuk varázsolni 
ételeinket, mégpedig külön befekte-
tés nélkül.

A fehér húsú zöldségek (karfiol, 
zeller) és gyümölcsök (alma, körte 
és társaik) nem barnulnak be, ha fel-
szeletelés után citromlével megön-
tözzük. Apropó, citromlé. Ha csak 
néhány cseppre van szükségünk, 
nem érdemes az egész gyümölcsöt 
felvágni. Elég, ha beleszúrunk egy 
vastag tűt, és az így keletkezett lyu-
kon kinyerjük a szükséges mennyisé-
get, a citrom pedig még jó pár napig 
eltartható.

A hüvelyes zöldségeket (bab, bor-
só, sárgaborsó, lencse, csicseriborsó) 
főzés előtt legalább 12 órán át áz-
tassuk vízben, így lerövidül a főzési 
idő, több tápanyag marad a szemek 
belsejében, ráadásul a beinduló csí-
rázás miatt a mag édesebb, finomabb 
lesz. Ha pedig kevés szódabikarbó-
nát szórunk a főzővízbe, a zöldségek 
könnyebbek, finomabbak lesznek, és 
vitaminban gazdagabbak maradnak.

A hagymát könnyezés nélkül 
szeletelhetjük, ha előtte néhány 
percre betesszük a mélyhűtőbe, 
vagy ha vizet veszünk a szánkba ap-
rítás közben.

Ha felhasználás előtt langyos víz-
ben megmerítjük a salátaféléket és 
más leveles zöldségeket, előbújnak 
belőlük az addig rejtőzködő kuka-
cok és bogarak. Ezután a zöldséget 
átmoshatjuk hideg vízben is.

A paradicsom keményebb és jól 
szeletelhető lesz, ha kis időre hideg 
vízbe tesszük. Ha pedig hámozni 
szeretnénk, dobjuk pár másodpercre 
forró vízbe, így a bőre könnyebben 
lehúzható.

y.n.

Konyhai 
praktikák

Szakemberek szerint a tavaszi fáradtság természe-
tes állapot, amelynek azok vannak jobban kité-
ve, akiknek korábban is voltak depresszióra utaló 

pszichés vagy testi tünetei. Az 
alvászavarral, kimerültséggel, 
rossz közérzettel járó tüneteket 
elsősorban a hormonok okozzák, 
mégpedig a jó alvásért felelős 
melatonin és a boldogságért fe-
lelős szerotonin szintjének szezo-
nális ingadozása.

A tavasz közeledtével több 
fény ér minket, csökken a 
melatonintermelés, és ez átme-
neti zavart okoz az alvás-ébrenlét bioritmusában, a fény-
ben képződő szerotonin pedig csak idővel fejti ki hatását.

Emellett a tél zsírban, szénhidrátban gazdag, vitami-
nokban és ásványi anyagokban viszont szegény táplálko-
zása is növeli a tavaszi fáradtság kialakulásának esélyét.

Mindezek ismeretében viszonylag egyszerű az ellen-
szer. Minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn, sokat 

mozogjunk, sportoljunk, és 
fogyasszunk minél több hazai 
primőr zöldséget és gyümöl-
csöt. Igyunk sok folyadékot, 
amely felgyorsítja anyagcse-
rénket. A bágyadtság ellen 
jó a szaunázás, illetve a hi-
deg-meleg váltózuhany, a 
rosszkedv elkerülésére, illetve 
megszüntetésére pedig megju-
talmazhatjuk magunkat egy-

egy finom falattal, akár édességgel is. 
na.

Itt a tavasz, hamarosan előkerül-
nek a lengébb ruhadarabok, rá-
adásul vészesen közeleg a sokak 

számára rettegett bikiniszezon. A 
nők egyik leggyakoriabb problémáját 
a hasra rárakódott zsíros párnács-
kák, hurkák okozzák.

A női has kötőszövete gyengébb, 
ezért gyorsabban lerakódik rajta a 
zsír, romlik a sejtek vérellátása, és 
lassabban távoznak a salakanya-
gok. A has feszességét és laposságát 
tehát úgy őrizhetjük meg, illetve 
úgy érhetjük el, ha folyamatosan 
gondoskodunk az izmok és kötő-
szövetek megfelelő vér- és nyirok-
keringéséről. Erre a legkézenfek-
vőbb módszer a hasizomgyakorlat, 
de hatásos a futás, a kerékpározás, 
a vízigimnasztika és az úszás is. Ez 
utóbbiak előnye, hogy nemcsak a 
hasat formálják, hanem az egész tes-
tet átmozgatják, és az állóképességet 
is növelik.

A felüléseknél lényegesen kelleme-
sebb elfoglaltság a tánc, ami gondosko-

dik az egész test rugalmasságáról, a has 
stabilitásáról, és szintén zsírégető ha-
tású. Ráadásul tánc közben nemcsak 
testünket formáljuk, lelkünk is felsza-
badul. Hasonló hatású a manapság 
egyre inkább népszerű Pilates-torna 
is és a Hatha-jóga, amelyek néhány 
gyakorlata során a has már azáltal fe-
szesebbé válik, hogy bár látszólag alig 
végzünk testmozgást, a hasizmok még-
is folyamatosan megfeszülnek.

Ha valakinek kevés az ideje, a 
mindennapokban, a munkában, oda 

menet vagy onnan jövet is edzheti 
hasát. Munkahelyünkön ülve, vagy 
a buszra várva érdemes elvégezni 
a következő légzőgyakorlatot: ve-
gyünk egy mély levegőt az orrunkon 
keresztül, majd préseljük ki tüdőnk-
ből a levegőt teljesen, miközben 
hasunkat erősen megfeszítjük. Ezt 
néhányszor ismételjük meg, ezáltal 
fokozódik a has vérellátása, dolgoz-
nak a hasizmok, ráadásul a lassú, 
mély légzések stresszoldó hatásúak.

Ha valaki szép, feszes hasat akar, 
természetesen oda kell figyelnie táp-
lálkozására is. Csökkentsük a zsír- 

és szénhidrátbevitelt, 
miközben fogyasszunk 
több zöldséget, gyümöl-
csöt, gabonafélét. Ha 
napi 2-2,5 liter ásvány-
vizet (lehetőleg szénsav-
menteset) iszunk, azzal 
megakadályozhatjuk a 
salakanyagok lerakó-
dását, gyorsíthatjuk az 
anyagcserét és tovább 
megőrizhetjük bőrünk 
simaságát.         -dr-

A feszes has titka

Fáradtság tavasszal
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Zöldsarok Ajánló

Tavasszal a kert is 
nagytakarításra szo-
rul, amelynek része 

a pázsit átgereblyézése, a 
gyep rendbetétele, valamint 
az ifjító metszések elvégzése. 
Először is szedjük össze és 
semmisítsük meg 
az ősz óta lehullott 
leveleket, hiszen 
azokban könnyen 
áttelelhettek az ál-
lati kártevők és a 
gombák. 

A gereblyézés 
után az egyik leg-
fontosabb feladat a 
gyep rendbetétele. 
Járjuk végig a tel-
jes gyepfelületet, és húzzuk 
ki a fűszálak közt megbújó 
gazokat. Bár lehet kétszikű 
gyomirtót vásárolni, a töb-
bi növény védelme miatt 
célszerűbb a mechanikai 
védekezést választani. A fű 
ápolásának fontos része a 
gyepszellőztetés, amit egy-
szerű gereblyével is elvégez-
hetünk, mégpedig úgy, hogy 
azt erőteljes mozdulatokkal 
a földbe mélyesztjük.

Az időszak másik fon-
tos feladata az idősebb fák 
és bokrok ritkító, fenntartó 
metszése. Ezt, ha már kicsit 

enyhébbre fordul az idő, a 
fák, talajtakaró növények, 
valamint a kétnyári, illetve 
hagymás virágok ültetése 
követhet.

Szintén tavasz elején 
aktuális a permetezés, amit 

érdemes mind a levél- és 
pajzstetvek, mind a gombás 
károsítók ellen hatásos kom-
binált szerekkel végezni.

A lakótelepeken élőknek 
is van lehetőségük arra, hogy 
házuk előtt kis zöldfelületet 
alakítsanak ki. Fővárosi 
rendelet értelmében a lakó-
épületek előtti zöldterület 
gondozása egyébként is a tu-
lajdonosok, bérlők feladata, 
így ha már el kell végezni ezt 
a feladatot, érdemes olyanná 
tenni környezetünket, ahol 
jól érezzük magunkat.

y.d.

„A nő, aki ellopta az élete-
met” – így titulálja a főhős Stellay 
Sweeny dublini háziasszonyt fér-
je, és ezt a címet adta Marian 
Keyes legutóbbi regényének is. 
Pedig Stella nem sokat tett ezért, 
csak annyit, hogy el merészelte 
kapni a Guillain-Barré szindróma 
nevű betegséget. Majdnem egy évig feküdt 
mozgásra és beszédre képtelenül a kórházban, 
csupán pislogással tudott kommunikálni, azt 
is csak neurológusával, az egyetlen emberrel, 
aki vette a fáradságot megértéséhez.

A betegséget a házassága nem éli túl, ami-
ért két kamasz gyereke őt hibáztatja. Élete 
gyökeres fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy 

az orvos a „beszélgetéseik” jegyze-
teiből könyvet állított össze, amit 
néhány példányban kiadatott. Az 
egyik kiadvány az USÁ-ba kerül, 
és Stella hirtelen a reflektorfény-
ben találja magát, gyerekestül, 
szerelmestül (merthogy természe-
tesen össze is jön a dokival) a má-
sik kontinensre költözik. Persze 
minden csoda három napig tart, 
újat viszont nem tud produkálni, 

így az álomvilág hamar romokban hever, mint 
ahogy Stella magánélete is…

A regény könnyed kikapcsolódást nyúj-
tó, igazi csajos könyv, természetesen happy 
enddel.

(Marian Keyes: A nő, aki ellopta az életemet. 
Művelt Nép Könyvkiadó Kft., 2016) 

za.

Ki a kertbe! Életlopó

Hozzávalók: 
    1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma
    1 közepes burgonya (15 dkg)
    1 ek vaj, 4 dl zöldséges alapleves
    125 ml főzőtejszín, 5 dkg medvehagyma
    só, őrölt bors és szerecsendió
    1 tk citromlé

A hagymát és a fokhagymát megpu-
coljuk, apróra vágjuk. A krumplit meg-
hámozzuk, kis kockákra vágjuk. A med-
vehagymát megmossuk, papír kéztörlőn 
megszárítjuk.

A vajat egy edényben megolvasztjuk, 
hagymát és a fokhagymát világosra dinsztel-
jük. Hozzáadjuk a krumplit, röviden pirítjuk 
a hagymás vajon, majd felöntjük a leves-
sel. Fedő alatt kb. 15 percig főzzük (amíg a 
krumpli megpuhul). Az utolsó pár percben 
hozzáöntjük a tejszínt,  röviden még ezzel 

is főzzük, majd az edényt a tűzről levesszük.
A medvehagymát felcsíkozzuk, a leveshez 
adjuk, és botmixerrel az egészet pürésítjük.

Visszatesszük a tűzre, összemelegítjük 
(már ne forrjon), ízesítjük sóval, borssal és 
szerecsendióval, végül a citromlével. Csí-
kokra vágott medvehagymával tálaljuk.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Medvehagyma krémleves
Gasztronómia

2 7 5

6 4

4 3 5 8 9

8 1 6

4 5 7

9 7 8 1 6

5 9

6 3 2

Sudoku

2 4 7

5 9 7 8

3 8

1 6 8 2

7 3

8 4 6 5

5 3

1 6 9 4

3 8 6

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
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Február 5-én a Budapesti Hon-
véd Birkózó Szakosztálya adott 
otthont a felnőtt kötött- és szabad-
fogású válogatónak, ahol szakosz-
tályunkat 14 birkózó képviselte. A 
verseny a kötöttfogásúak küzdelme-
ivel kezdődött, ahol a legjobban 2x 
rendőr Európa-bajnok birkózónk, 
Majoros Ármin Mózes teljesített, 
aki nem talált legyőzőre a 130 kg-os 
súlycsoportban, így megérdemelten 
állhatott a dobogó legfelső fokára. 
Kéri Zoltán a 80 kg-osok mezőnyé-
ben döntőt birkózhatott, ahol ve-
reséget szenvedett, így ezüstérmet 
vehetett át. Szintén 80 kg-ban ver-
senyzett egyetemi világbajnokunk, 

Nagy Péter, aki végül a harmadik 
helyen végzett. Kozub Szergej (66 
kg) és Shkriuba Iurii (98 kg) bronz-
érmet szereztek, míg Losonczi Ottó 
(66 kg), Schleicher Tamás (80 kg) és 
Starosciák Tamás (85 kg) kiestek a 
versenyből.

Szabadfogásban 6 versenyzőnk 
mérlegelt. Ebben a fogásnemben 
sem maradtunk aranyérem nélkül, 
hiszen Nagy Mihály 86 kg-ban ki-
tűnő teljesítményt nyújtva vehette 
át az első helyezettnek járó díjat, a 
döntőben az évek óta veretlen Ve-
réb Istvánt sikerült legyőznie. Rögler 
Gábor (86 kg) a harmadik helyen 
végzett, 57 kg-ban Juhász Bence má-

sodik, Magnucz Richárd harmadik 
helyezést szerzett, szakosztályunk 
új igazolt versenyzője, Lagzi-Kovács 
Bendegúz (74 kg) ezüstérmet, Atkári 
Tamás (125 kg) pedig bronzérmet 
vehetett át a nap végén.

Ugyanezen a hétvégén rendez-
ték meg Kaposváron az U23-as női 
országos bajnokságot, ahol szak-
osztályunk képviseletében Elekes 
Emese (69 kg) első helyen végzett, 
így kadet Európa-bajnok birkózónk 
nagy lépést tett az U23 EB-n való 
részvételért.

Február 18-án Mogyoródon ke-
rült megrendezésre az U23 kötött-
fogású országos bajnokság, ahol 7 
versenyzőnk mérlegelt. Közülük ket-
ten kerültek közel a magyarországi 
U23 Európa-bajnoksághoz, hiszen 
Losonczi Ottó (66 kg) és Nagy Péter 
(80 kg) sem talált legyőzőre a nap 
folyamán, mindketten első helyen 
végeztek.

Schleicher Tamás (80 kg) má-
sodik helyen, Racolta Eduárd és 
Mertse Ádám (98 kg) harmadik 
helyen, Starosciák Tamás (85 kg) 
negyedik helyen, Atkári Tamás (130 
kg) pedig az ötödik helyen végzett. 

Február 25-26-án került megren-
dezésre Veszprémben az I. és II. kor-
csoportos Grundbirkózó Diákolim-
piai Döntő, ahová a Gyulai István 
Általános Iskolából két csapatunk 
is kvalifikálta magát. Fiatal birkózó-

ink mindkét napon kitűnően szere-
peltek, és az ország számos csapatát 
maguk mögé utasítva mindkét kor-
csoportban az első helyen végeztek.

Az I. korcsoportos fiú csapat 
tagjai: Albert Erik, Antaly Sándor, 
Kerecsanin Mátyás, Kiss Leven-
te,  Segyó Marcell, Soltész Patrik, 
Vinklárik Dominik, Zátroch Márk.

A II. korcsoportos fiú csapat tag-
jai: Jász Bálint, Kádár Bálint Zsom-
bor, Kosovics Márton, Kovács Bar-

nabás, Nagy Gergely, Olasz Bende, 
Vincze Benedek, Zhytovoz Petro.

Február 25-én Kaposváron került 
megrendezésre a kadet kötöttfogású 
válogató, ahol Németh Milán (50 
kg), Tösmagi Attila (54 kg) és Szőke 
Alex (54 kg) második helyen, Var-
ga Raul (63 kg), Losonczi Dávid (76 
kg) és Szilágyi Erik (100 kg) a har-
madik helyen végzett. 

A kadet kötöttfogású korcsoport 
válogatóját a következő hétvégén a 
szabadfogásúak válogatója követte 
Kiskunhalason, ahol mindhárom 
indulónk az első helyen végzett, 
nagy lépést téve ezzel a válogatott-
ság felé.

Aranyérmeseink: Horváth Zsolt 
(76 kg), Losonczi Dávid (85 kg), 
Szilágyi Erik (100 kg).

Március első hétvégéje igen sűrű 
volt szakosztályunk számára, hi-
szen a kadet szabadfogású válogató 
mellett Soltvadkerten került sor a 
III. és IV. korcsoportos kö-

töttfogású diák-
olimpiai döntőre. 
III. korcsoport-
ban hét, míg IV. 
korcsoportban öt 
versenyzőnk kva-
lifikálta magát a 
versenyre, ahol az 
alábbi eredmények 
születtek:

III. korcsopor-
tos kötöttfogású 

diákolimpia döntő: aranyérmeseink: 
Takács Zsolt (38 kg), Nagy Márton 
(54 kg).

Bronzérmeseink: Kovács Olivér 
(42 kg), Ónodi Sándor (69 kg).

V. helyezettjeink: Mányik Dávid 
(38 kg), Kosovics Ádám (46 kg).

IV. korcsoportos kötöttfogású 
diákolimpia döntő: aranyérmésünk: 
Németh Milán (50 kg).

Ezüstérmeseink: Tösmagi Attila 
(54 kg), Birtalan Bendegúz (76 kg), 

Mohl Richárd 
(100 kg).

A diákolim-
piai döntők 
mellett szakosz-
tályunk rendez-
te meg március 
4-én a Kruj 
Iván Sport-
csarnokban a 
felnőtt kötött-
fogású országos 
bajnokságot. A 

szokásos magas színvonalú rendezés 
mellett szerencsére az eredmények 
sem maradtak el a versenyen, ahol 
tiszteletét tette dr. Hiller István or-
szággyűlési képviselő, a Parlament 
alelnöke, Szabados Ákos, Pesterzsé-
bet polgármestere, Juhász Lajosné 
alpolgármester, Pesterzsébet Ön-
kormányzata képviselő-testületének 
tagjai, valamint számos olimpiai,  vi-
lág-, és Európa-bajnok birkózó.

Szakosztályunk versenyzői kivá-
lóan szerepeltek, hiszen Nagy Péter 
(80 kg) megnyerte élete első felnőtt 
magyar bajnoki címét, a döntőben 
éppen klubtársát, Schleicher Ta-
mást legyőzve. Losonczi Ottó (66 
kg) és Majoros Ármin Mózes (130 
kg) harmadik helyen végeztek, 
Madarasi Gábor (80 kg) ötödik he-
lyezést szerzett. Juhász Bence (59 
kg), Lagzi-Kovács Bendegúz (75 kg) 
és Mertse Ádám (98 kg) kiestek a 
versenyből.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Nagy Mihály

Majoros Ármin Mózes

Losonczi Ottó

I. korcsoport bajnok csapat  Nagy Péter

II. korcsoport bajnok csapat
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SZOLGÁLTATÁS

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 

INGYENES hitelügyintézés rejtett költség 
nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs zseb-
be pénz. Több mint 500 elégedett család. 
Személyi kölcsön 9,99% kamattal lakás-
hitel 4% alatt. Hívjon 0630/985-5000

RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Előtető lakótelepi erkélyre. Erkélybeépí-
tés, korlátfelújítás festéssel-üvegezés-
sel. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
284 25 40, 0670/209 42 30

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

RUHA- és textilfelvarrást, átalakítást, 
felhajtást, szegést vállalok. XX. kerület, 
Lázár u. 45. Nyitva: H-K 10-17 óráig. 
Őrsi Marika 283 10 71

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

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

40-ES MASSZŐZNŐTŐL masszázs, ta-
karítás, házvezetés, társalgás. Segítek, 
amiben tudok. 0630/419 68 18

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

PALATETŐ-FELÚJÍTÁS bitumenes le-
mezzel 3000 ft/négyzetmétertől, 12 év 
garanciával, referenciával. Homlokzat 
festése, csatorna készítése. 0670/540 
74 63

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

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

ÁLLÁS

A CSILI Művelődési Központ infor-
mációs munkatársat keres. Feltételek: 
érettségi, büntetlen előélet. A munkakör 
április közepétől tölthető be, fizetés a 
közalkalmazotti bértábla szerint. 
Munkarend: változó, délelőtt/délután, 
kéthetente szombat délelőtt is. Elvá-
rások: pontosság, megbízhatóság, jó 
tárgyalási készség, számítógépes isme-
retek felhasználói szinten.
Jelentkezni önéletrajz elküldésével (var-
halmi@csili.hu címre) lehet 2017. ápri-
lis 5-ig. 

TELEMARKETINGEST keresek napi 3-4 
órában XX. kerületi munkahelyre. Érd.: 
Nagy Éva 0620/925 39 69

PESTERZSÉBETI gondozóházba kere-
sünk toleráns, időseket szerető szakkép-
zett ápolónőt. Jelentkezni önéletrajzzal a 
garamine@t-online.hu címen lehet.

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

XX. KERÜLETI fodrászüzletünkbe fod-
rászt keresünk székbérlettel. 0630/919 
24 50

OKTATÁS

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

EGYÉB

Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős 
csoportoknak! 5.900 Ft/3 nap/2 éjszaka/
napi 1 étkezés vagy 15.600 Ft/5 nap/4 
éjszaka/napi 3 étkezéssel. Helyszínek: Ti-
vadar (Tisza-part), Vilyvitány (Zempléni-
hegység), Bátorliget (Ősláp). Érdeklőd-
ni: 06 42/594 658 vagy rendezveny1@
gmail.com

LOMTALANÍTÁSKOR ne dobja ki (mint 
én anno) régi játékait! (Gombfoci, mű-
anyag katonák stb.) Megtisztel, ha el-
hozhatom. 0620/956 40 84

INGATLAN

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

ELADÓ Lajtha László utcában 4 emele-
tes, csúsztatott zsalus házban 1. emeleti 
2,5 szobás tehermentes lakás, új nyílás-
zárókkal, redőnnyel. Ár: 16,4 millió fo-
rint. 0630/786 90 11

MIOSZ-10 MILLIÓS 
INGATLANIRODA 
A dél-pesti ELADÓ 

ingatlanok specialistája 
DÍJMENTES piaci ár 

meghatározás – 
GYORSABB eladás 

Előnyös fotók – 
több VEVŐJELÖLT 

Nyugdíjasoknak áprilisban 
10% kedvezmény 

Az Ön érdekeit képviselem! 
DOBÁK DOROTTYA 

0670/774-5302
okleveles ingatlanközvetítő 

és értékbecslő

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

A Csili Művelődési Központ pályázatot hirdet 
a „Csili Alsó Állomás” nevű, 

utcára nyíló szuterénhelyiségének hasznosítására.
A helység kb. 150 m2-es, 3 mosdóval, 

beépített büfépulttal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a hasznosítás módját (csak a Csili szellemiségéhez 
illő tevékenységek lehetségesek), 

- a várható nyitvatartási időt, 
- a vállalt bérleti díj mértékét,

- a pályázató nyilatkozatát, hogy a cég köztartozásokkal nem 
terhelt, nem áll csődeljárás vagy végelszámolás alatt. 

A pályázatokat 2017. április 16-ig kell benyújtani Várhalmi András 
igazgatónak címzett borítékban. 

A helyiség megtekinthető 2017. április 5-én 10 és 12 óra között, 
további felvilágosítás is ekkor kérhető. 

A Csili fenntartja a jogot, hogy a pályázaton ne hirdessen nyertest!

Hirdessen 
a  Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Apróhirdetések felvétele
Hétfőnként 14-16 óra között, 
szerdánként 12.30-16 óráig.
a Csili Művelődési Központban 
(Nagy Győry István utca 4-6., 

I. emelet 2.)

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa, 
11 szótól 25 szóig 

szavanként 150 Ft+áfa.
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 
engedélyével a Zodony utcában ját-

szotta a labdarúgó NB III Keleti cso-
portjában a tavaszi szezon első mecs-

csét az ESMTK. Február 19-én a 
Hajdúböszörményi TE-t fogad-
ták a piros-fehérek, akik Németh 
Zoltán góljával 1:0-ás győzelem-
mel indították a szezont.

A második tavaszi fordulóban 
a DVSC-DEAC II vendége volt 
az ESMTK. Az első félidőben 
a hazaiak vették át a vezetést, 
majd a másodikban a Liza tizen-
egyesből egyenlített, így egy pon-
tot hoztak haza a mieink.

Március 5-én Mucsonyba 
utazott az ESMTK, és a DVTK 
II ellen mérkőzött meg. Bár az 
első félidő gól nélkül zárult, az 
56. percben a hazai csapat a Liza 
hálójába talált, és utána, bár sok 

helyzete volt az ESMTK-nak, egyiket 
sem sikerült gólra váltani.

Egy héttel később a pesterzsébetiek 
az Ady pályán fogadták Putnok csa-
patát, majd sikerült 3:0-ás győzelem-
mel zárniuk a meccset. – Bár az első 
20-30 percben idegesen játszottunk, 
utána sikerült az első igazi támadás-
ból gólt szereznünk. Ez megnyugtatta 
a csapatot, onnantól kezdve átvettük 
az irányítást, és a második félidőben 
további két gólt szerezve itthon tar-
tottuk a három pontot – összegezte 
a mérkőzést Turi Zoltán vezetőedző.

Az ESMTK legközelebb lapzár-
tánk után, március 18-án lép pályára 
Jászberényben.

y.a.

SPORT

Sikert sikerre halmoznak A 4 Muské-
tás Táncegyesület társegyesülete, 
a Vitalitás táncos kislányai. A siker 
okát kutatva ellátogattunk a Csiliben 
tartott edzésükre.

A sok-sok leányzót elnézve, akik 
Iványi Vivien vezényszavára elcsen-
desedve körénk kuporodtak, vala-
hogy érthetetlennek tűnt az egyesü-
let elnevezése: A 4 Muskétás.

– A négy alapító választotta ezt 
a nevet 1995-ben – adott magyará-
zatot Vivien, hozzátéve: három évre 
rá kezdődött a sikerszéria, amiért az-
óta kiemelten jegyzett egyesületként 
működünk.

A gyerekek saját versenyrend-
szerben indulhatnak, ami egyúttal 
minősítő kategória, ahol arany-ezüst-
bronz fokozat szerezhető. A verse-
nyeken egy objektív értékrendhez, 
és nem más csapatokhoz pontozzák 
őket. Így a gyermeket kudarcélmény 
nem éri, hisz mindenkit értékelnek. 

Az érmek, oklevelek három szinten – 
C-B-A – szerezhetők meg, az utolsót 
áttáncolva valódi Muskétás verseny-
ző válik a palántából, aki versenyző 
kategóriákban léphet színpadra. A 
tehetséges, motivált gyerekeket pe-
dig magasabb szintű versenyekre is 
viszi az egyesület.

Két fő műfajuk az akrobatikus 
rock and roll, ami biztosítja az ál-
lóképesség, a ritmusérzék és moz-
gáskoordináció folyamatos fejlesz-
tését, valamint a fashion dance. 
Az utóbbit 2002-ben alakították 
ki, mint komplex mozgásművészeti 
programot, amely magába foglalja a 
színpadi show táncot és a színpadi 
mozgás technikáit. E műfaj célja a 
gyermekek mozgáskészségének, rit-
musérzékének fejlesztése, valamint 
a nyílt és megfelelő önbizalommal 
rendelkező egyéniség kialakítása, 
legismertebb megnyilatkozásaival 
videóklipekben, televíziós show mű-
sorokban találkozhatunk.

A Vivi Csillagai (Laura, Jázmin, 
Enikő, Bettina, Nóra) elnevezésű 
csoport tagjai már négy esztende-
je, óvodás koruk óta táncolnak. A 
kislányok piros 4 M Dance feliratú 
pólóban feszítettek, mögöttük kék-
ben a Szuper Csajok (Bianka, Gréta, 
Anna, Eszter). Tavaly kezdték min-
denféle táncos előélet nélkül, ám 
máris elérték ők is a középszintet. 
Arany- és ezüstérmekkel dicseked-
hetnek.

– Miért jelentkeztetek?– kérdez-
tem, és már kaptam is a választ:

– Vivi anyukámmal együtt járt 
tornázni, ott hallott A 4 Muskétás-
ról, szólt nekem, én pedig az osztály-
társaimnak – avatott be a részletek-
be Gréti.

A Vivi Csillagai, egy „botlásukat” 
leszámítva, ahol ezüstöt szereztek, 
rendre szállítják az aranyérmeket.

– Mit kaptatok az ezüstéremért?
– További buzdítást és kemé-

nyebb edzéseket, hogy megszerezzük 
az aranyat – zengték kó-
rusban.

A legkisebbek számára 
Ovi Fesztiválokon kínál 
fellépési lehetőséget az 
egyesület. De ne feled-
kezzünk meg Vivien Főni-
xeseiről (Bogi, Lili, Viki, 
Adél, Dóri) sem. Nekik 
még nincs egyesületi ru-
hájuk, de csak azért, mert 
mindössze három hónapja 
táncolnak. Hamarosan ők 
is starthoz állnak.

– Mit értek majd el?
– Aranyérmeket – ál-

lították megingathatat-
lanul.

Vivien célja, hogy területi, ma-
gyar, sőt nemzetközi bajnokságo-
kon induljanak növendékei. Mint 
elmagyarázta: különleges adottság 
helyett a tánc, a mozgás szeretete a 
fontos.

Mintha valami hiányozna a rock 
and rollhoz. Hol vannak a fiúk?

– Őket nehezebb befűzni – árulta 
el az edző. Ezért duó kategóriában 
neveztek tanítványai.

Lalu ovisként kezdte, nővére, 
Jázmin, látva őt az Ovi Fesztiválon, 
kedvet kapott.

– Ezért jelentkeztél?
– Nem – jelentette ki. – Hallot-

tuk, hogy fiú párral is lehet indulni.
– Melyikőtök volt a fiú?
– Semelyikünk.
Jázmin és Betti Fashion Dance 

DUO kategóriában már egy aranyér-
met tudhatnak magukénak.

A versenyeken kívül hosszú távú 
cél lehet, hogy a gyerekek az egye-
sület edzőjévé nőjék ki magukat, 
magyarázott Iványi Vivien a lehető-
ségről, amit A 4 Muskétás biztosít, 
majd zárásként bevallotta, mit jelent 
számára a tánc:

– A tánc nekem minden. Az va-
gyok abban a pillanatban, aki lenni 
akarok. És ha valaki mindent bele-
ad, az is lesz.

Akinek felkeltette érdeklődését 
a sportág, minden pénteken felke-
resheti a Csiliben Iványi Vivient 
(0670/626-61-57), aki reméli, fiúk 
is jelentkeznek nála. Vagy ha nyá-
ri táborozásra szottyan kedve, ott 
a három éve működő táncos tábor, 
amelynek részleteiről az edző szíve-
sen ad felvilágosítást.

Ditzendy A.

A táncban az lehetsz, aki lenni akarsz

Négy meccs, hét pontNégy meccs, hét pont
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Február elején rendezték meg 
Győrben a kajak-kenusok idei 
első versenyét, azonban még 

nem a megszokott vizes közegükben, 
ugyanis a téli alapozás felmérése volt a 
cél, hogy ki, hol tart a felkészülésben. 
A kizárólag utánpótlás korú verseny-
zők húzódzkodásban, lábemelésben, 
Cooper-futásban, a nagyobbak pedig 
fekvenyomásban mérték össze erejü-
ket. Természetesen az ESMTK Ka-
jak-kenu Szakosztályának versenyzői 
is részt vettek a rendezvényen, és egy-
két kimagasló eredmény is született a 
40-50 fős mezőnyökben.

– Fojt Sára a dobogó 3. fokát érte 
el úgy, hogy három versenyszámából 
kettőt megnyert, Kaiser Kristóf kor-
osztályában a 4. lett, és 8 éves kora 
ellenére 30 másodperc alatt 19 hú-
zódzkodást csinált. 

Biró Barna szintén ebben a szám-
ban 31 ismétlést ért el, így 5. helyen 
végzett. Rajtuk kívül is mindenki 
kihozta magából a maximumot, ami 
a fő célunk volt, így méltán megér-
demli mindenki a gratulációt – fog-
lalta össze a versenyt Molnár Gábor 
szakosztályvezető.

-y-

Az ESMTK Zodony utcai sport-
telepén, ahogy már előző lapszá-
munkban is megírtuk, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség a jelenleg 
kihasználatlan telekrészen új sport-
pályát épít, amely a szakosztály veze-
tésének reményei szerint – a későbbi 
fejlesztések, azaz öltöző, szociális 
helyiségek, klubház kialakítása után 
– otthont adhat az utánpótlás ren-
dezvényeknek, vagy akár a a 2018-as 
U21-es foci EB helyszínének is.

Amint Harót Jánostól, az 
ESMTK elnökétől megtudtuk, a ter-
vek között szerepel az Ady Endre ut-
cai telep műfüves pályájának rend-
betétele, valamint a füves focipálya 
Ady Endre utca felőli frontján a 
fedett lelátó megépülése, hogy mind 
a vendég-, mind a hazai szurkolók 
kulturáltabb körülmények között 
drukkolhassanak csapatuknak.

A Pesterzsébeti Uszodában új kül-
ső medence épülhet. – Jelenleg a két 
minisztérium jóváhagyását várjuk, a 
Magyar Vízilabda Szövetség már el-

fogadta a pályázatunkat, a TAO le-
hetőségét át fogja adni az egyesület-
nek – árulta el az elnök, hozzátéve: 
a bővítésen kívül a távolabbi tervek 
között szerepel az új medence befe-
dése, mellé öltözők kialakítása.

AZ ESMTK szintén már beadta a 
beadványt egy új sportcsarnok építé-
sére a Zodony utcában, amelyet tel-
jes egészében az állam finanszírozna. 
Ennek megvalósulása esetén az új 
csarnok többféle sportág nemzetközi 
szintű versenyeinek lebonyolítására 
is alkalmas volna, amely az egyesület 
hírnevének növelése mellett a kerü-
leti sportolási lehetőségek bővülését 
is jelentené.         SzA

Az első kajakos megmérettetés Létesítményi fejlesztések 
az ESMTK-nál

Fedett lelátó épülhet az ESMTK 
Ady Endre utcai pályáján
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