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Tavasz Pesterzsébeten

Átvette megbízólevelét 
Dr. Hiller István
Április 19-én vette át képviselői meg-
bízólevelét Dr. Hiller István, a 16. 
számú országgyűlési egyéni választó-
kerület megválasztott képviselője.

2. oldal

Humorista, önismerettel Erzsébeti a győztes szakács
Maksa Zoltán, Karinthy-gyűrűs hu-
morista Erzsébeten nőtt fel. Legfris-
sebb zenekara, az Ingyen Wifi, má-
jus 11-én mutatkozik be a soroksári 
Táncsics Művelődési Házban.

Az idei Közétkeztetési Szakácsver-
seny egyik győztese, Horváth György 
mesterszakács pesterzsébeti, a há-
romfogásos győztes menü pedig net-
tó 450 forintból készült.

11. oldal 14 . oldal

Életmentő szűrések
Szakemberek nem győzik hangsú-
lyozni az egészségügyi szűrővizsgála-
tok fontosságát, amelyekkel sokat 
tehetünk egészségünk megőrzéséért, 
a minél hatékonyabb gyógyításért.

12. oldal
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Az ünnepélyes mandátumátadá-
son Szabados Ákos a képviselő-tes-
tület nevében köszöntötte a megje-
lenteket. Ezt követően Veér Gyula 
ismertette a választási bizottság ha-
tározatát, majd átadta az országgyű-
lési képviselői megbízólevelet Dr. 
Hiller Istvánnak, és kívánt munká-
jához sok sikert.

A polgármester gratulációja után 
szintén jó munkát kívánt az ország-
gyűlési képviselőnek, majd meg-
köszönte mindazok tevékenységét, 
akik részt vettek a választás lebo-
nyolításában, zökkenőmentessé té-
telében.

Pesterzsébet régi-új országgyűlé-
si képviselője a nyilvánosság előtt is 

megköszönte a pesterzsébetiek sza-
vazatait, majd elmondta: – Minde-
nekelőtt szeretném megköszönni a 
magas részvételi arányt. Őszintén 
köszönöm a pesterzsébetiek részvé-
telét a 2018-as országgyűlési válasz-
táson, és köszönöm mindazoknak, 
akik szavazatukkal megtiszteltek. A 
választási kampánynak vége, innen-
től kezdődően nem az a kérdés, hogy 
ki kire szavazott, hanem hogy min-
dent megtegyünk azért, hogy a pest-

erzsébetiek, a kerület a lehető leg-
jobb körülmények között éljen. Ez 
az is jelenti, hogy innentől a válasz-
tókerület egészét, minden pesterzsé-
betit és kispestit képviselni fogom a 
magyar Országgyűlésben.

Hiller István ezt követően a kép-
viselő-testület együttműködését kér-
te, majd így fogalmazott: – Ahogy 
én is együttműködöm Önökkel to-
vábbra is.

y.a.

Átvette megbízólevelét Dr. Hiller István
Április 19-én, a képviselő-testületi ülés elején vette át képviselői megbízóle-
velét Dr. Hiller István, a 16. számú országgyűlési egyéni választókerület meg-
választott képviselője, a Magyar Szocialista Párt és a  Párbeszéd Magyaror-
szágért közös jelöltje Veér Gyulától, a választókerület elnökétől.

A Belügyminisztérium a Pest-
erzsébeti gyalogos- és ke-
rékpáros híd megvalósítá-

sa érdekében nyújtott 1 milliárd fo-
rint összegű támogatást 2018. április 
12. napján átutalta Pesterzsébet Ön-
kormányzata bankszámlájára – tájé-
koztatta a testületet a két ülés kö-
zött eltelt időszak munkájáról szóló 
beszámolójában Szabados Ákos pol-
gármester.

* * *
A 2018/2019-es tanévtől a Buda-

pest Pesterzsébet-Klapka téri Refor-
mátus Egyházközség látja el a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola fenn-
tartói feladatait, az erről szóló javas-
latot – élve véleményezési jogköré-
vel – a testület márciusi ülésén tá-
mogatta. A képviselők a mostani 
ülésen hozzájárultak ahhoz, hogy az 
önkormányzat legkésőbb július 31-
éig ingyenes használatba adja az is-
kola épületét a református egyház-
községnek.

* * *
A Tátra Téri Általános Iskola és a 

Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós 

Általános Iskola 2018. szeptember 
1-jétől való összevonását kezdemé-
nyezi a Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont az oktatásért felelős miniszter-
nél, mivel a jelenlegi tanulói és peda-
góguslétszámmal nem gazdaságos két 
külön épület fenntartása – tájékoz-
tatta az önkormányzatot Bak Ferenc 
tankerületi igazga-
tó, és egyben kérte 
a képviselő-testü-
let véleményét az 
ügyben.

Véleményezé-
si jogkörében el-
járva a testület tá-
mogatta a javasla-
tot. Amennyiben 
az oktatási minisz-
ter is hozzájárul, 
úgy a következő 
tanévtől a beol-
vadást követően 
létrejövő új intéz-
mény a Budapest 
XX. Kerületi Zrí-
nyi Miklós Álta-
lános Iskola nevé-

vel és épületében működik tovább. 
A szaktárcának május utolsó mun-
kanapjáig kell meghoznia a döntést.

* * *
Visszavonta a képviselő-testület a 

Pesterzsébeti Uszoda külső meden-
céjének létesítéséhez szükséges, ta-
valy októberi ülésén megadott tu-

lajdonosi hozzájárulását. A döntés 
hátterében az áll, hogy az eredetileg 
tervezett nyitott medence helyett a 
TAO-pályázat (amelynek igénybe-
vételével valósult volna meg a beru-
házás) csak fedett medence létesíté-
sére adott volna lehetőséget.

Sz. A.

Képviselő-testületi ülésen történt

Eredményes volt a választás
2018. április 14-én, 72,54 %-os részvétel mellett, 

eredményesen befejeződött Pesterzsébeten is a 2018. évi 
országgyűlési képviselőválasztás választási eljárása.

A Budapest 16. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottság a 65/2018. (IV. 14.) OEVB sz. 

határozatával megállapította a Budapest 16. sz. OEVK egyéni 
választókerület választási eredményét, amely szerint a 16. sz. OEVK 

országgyűlési képviselője Dr. Hiller István, az MSZP – Párbeszéd 
jelöltje lett 22572 db érvényes szavazattal (43,23%). 

Földesi Gyula 19462 db szavazattal (37,28%) a második, 
Bencsik János 6373 db (12,21%) szavazattal a 

harmadik lett a 16. OEVK-ban.
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Április közepétől új mun-
katárs érkezett a Rendvé-
delmi Osztályhoz, még-

pedig a Fővárosi Közterület-fel-
ügyelet Állategészségügyi Szolgálat 
Ebrendészetéről, akinek fő feladatai 
közé az állattartással kapcsolatos fel-
ügyelői intézkedések vizsgálata, el-
lenőrzése tartozik. A közterület-fel-
ügyelők tehát mostantól nagyobb fi-
gyelmet fordítanak az állattartással 
kapcsolatos előírások betartatásá-
ra, a szabályos kutyasétáltatásoktól 
kezdve a chipleolvasásig.

Illegális hulladéklerakás

Az új feladat mellett a közterület-
felügyelők továbbra is kiemelt figyel-
met fordítanak a közterületi rend 
betartatására, a közbiztonság fenn-
tartására.

A járőrszolgálat fontos feladata 
az illegális hulladéklerakóhelyek el-
lenőrzése, a szabálysértők tetten éré-
se, szankcionálása, amit nagymér-
tékben segít a jelenleg 12 kamerából 
álló mobil térfigyelő rendszer. – Az 
elmúlt hónapban 21 szabálysértési 
feljelentést tettünk a kamerák felvé-
telei alapján, kezdeményezve a sza-

bálysértési eljárás lefolytatását, illet-
ve pénzbírság kiszabását, és 6 eset-
ben sikerült tetten érni az elkövető-
ket, akikre helyszíni bírságot szabtak 
ki kollégáink – tudtuk meg Puskás 
Péter Pál osztályvezetőtől.

Mivel a Szociális Foglalkoztató új 
illegális szemétlerakó helyeket fede-
zett fel a kerületben, ezért a Rendvé-
delmi Osztály tervei között szerepel 
ezek emelt létszámmal való ellen-
őrzése, valamint bekamerázása. A 
meglévő kameraállomány bővítése 
– a rendelkezésre álló anyagi forrá-

sok függvényében – várhatóan a má-
sodik félévben valósulhat meg, első 
lépésben, a közeljövőben, a kihelye-
zendő mobil kamerák állványait he-
lyezik ki az érintett pontokon.

Üzemképtelen járművek

A járőrözés másik lényeges eleme 
a kerület közterületein tárolt üzem-
képtelen gépjárművek feltérképe-
zése és elszállítása. Márciusban 55 
üzemképtelen gépjárművet találtak 
az osztály munkatársai, 45 gépjármű 
esetében a tulajdonosok a kiértesí-
tést követően eleget tettek jogszabá-

lyi kötelezettségüknek, és intézked-
tek a gépjárművek műszaki vizsgáz-
tatásáról vagy a közterületről való 
eltávolításról. További 10 gépjármű 
esetében a jogszabályban meghatá-
rozott türelmi idő folyamatban van, 
elszállításuk a várakozási idő letelte 
után foganatosítható, és az osztály 5 
gépjármű elszállításáról intézkedett.

Közbiztonság

A kiemelt feladatok mellett a 
közterület-felügyelők fokozott figyel-
met fordítottak hatáskörükbe tarto-
zó egyéb jogszabálysértések megaka-
dályozásra, a közbiztonság fenntartá-
sára. A járőrszolgálatok során 34 al-

kalommal szabtak ki helyszíni bírsá-
got összesen 450 ezer forint érték-
ben, valamint 37 esetben tettek sza-
bálysértési feljelentést, közúti közle-
kedési szabályok meg-
sértése, illetve köztisz-
tasági szabálysértések 
miatt.

Együttműködés 
a rendőrséggel

Az elmúlt hónap-
ban az osztály egyezte-
téseket tartott a BRFK 
XX. és XXIII. kerüle-
ti Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályával a 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek fel-
gyújtásának problémájáról. A bűn-
cselekmény megakadályozása, illet-
ve az elkövetők tettenérése, a nyo-
mozás hatékonysága érdekében a 
kerületi kapitányság és a Rendvédel-
mi Osztály összehangoltan végzi az 
inkriminált szelektív szigetek megfi-
gyelését, ellenőrzését.

A közterület-felügyelők március-
ban két alkalommal kértek rendőri 
segítséget, illetve értesítették a kerü-
leti rendőrkapitányság ügyeletét ga-
rázda személyek visszatartása miatt. 
Az egyik esetben a visszatartott sze-
mélyről kiderült, hogy körözött sze-
mély, így azonnal elő is állították a 
kapitányságon, további 3 személy-

lyel szemben pedig garázdaság vétsé-
ge miatt büntetőeljárás megindítását 
kezdeményezte a kapitányság.

Sz. A.

Az állattartás ellenőrzésétől a közbiztonság fenntartásáig
Keressük őket!

A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy 
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő 

személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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Tisztelt Tagság! Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük a 2016-os évi adójuk felajánlott 1%-át 

(66.145 Ft), mely 2017 októberében érkezett meg a 
számlánkra, a Kossuth Társaság közhasznú 

hagyományőrző, kulturális munkájának támogatására. 
Ez évben május 31-től az OBH oldalán megtekinthető a 

Kossuth Társaság közhasznú jelentése, azaz, hogy hogyan 
használtuk fel a közhasznú céljainkra az összeget.

Hamarosan a 2017-os évi adóbevallások határideje 
következik, melynek során ismét rendelkezhetnek az 

adójuk 1%-áról. Most, hogy a NAV készíti el az 
adóbevallásokat, az 1%-os nyomtatványt mindenképpen 

az adózónak kell beküldenie postán, vagy interneten. 
Kérjük, ne feledkezzenek meg erről a támogatásukról! 

Támogassák felajánlásukkal a közhasznú 
Kossuth Társaság programjait, működési költségeit!

Adószámunk: 18012965-1-43
Támogatásukat köszönjük. 

dr. Sturcz Zoltánné

a Kossuth Társaság elnöke

Kedves Pesterzsébetiek!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága? 

Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával 

a Pesterzsébeti Közbiztonsági Közalapítványt! 

Adószámunk: 18255171-1-43.

Köszönettel: PKK Kuratóriuma

ADÓ 1% – TISZTA ERDŐRÉSZ, TÖBB VIRÁG
A dél-pesti kórház melletti erdős rész tisztítására és parkosítására 

gyűjtünk! A munkában hajléktalanok, szociális munkások, önkéntesek, 
vagyis mi veszünk részt. Adószámunk, amely szükséges az SZJA 1% 

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

Köszönjük: Pesterzsébeti Nappali Melegedő 
(telefon: 061/286 06 01) 

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő fogadóórája május 3-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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125 millió forintos kormányza-
ti támogatásból bővítették és kor-
szerűsítették a kórház Sürgősségi 
Betegellátó Osztályát. A pénzből a 
korábbi mentőbeálló egy részének 
beépítésével mintegy 170 négyzet-
méterrel növelték az osztály alap-
területét, új betegutak kialakításá-
val szétválasztották a járó- és men-
tős betegforgalmat. Az osztály bel-
ső területét átalakították, és mint-
egy 600 négyzetméternyi területét 
felújították. A váróhelyiség mére-
tét növelték a várakozás körülmé-
nyeinek javítása érdekében. Új be-
tegfektető helyiséget építettek, 
ahol hat beteg egyidejű megfigye-
lése és monitorozása lehetséges. A 

vizsgálóhelyiségekben és a kezelők-
ben összesen 15 darab oxigén-, va-
lamint 12 darab vákuumvételi he-
lyet építettek ki. Az osztály terüle-
tén központi klímaberendezést állí-
tottak üzembe, és a teljes sürgősségi 
osztályon szünetmentes energiaellá-
tást alakítottak ki. 

Az osztály eszközfejlesztését Pest-
erzsébet Önkormányzata 14,878 
millió forinttal támogatta.

Dr. Ralovich Zsolt, az intézmény 
főigazgatója az átadáson elmondta: a 
korszerűsítés mellett az intézmény ve-
zetése az ellátás folyamatát is újragon-
dolta.Igyekeznek további szakorvoso-
kat, rezidenseket, ápolókat és men-
tőtiszteket felvenni a Sürgősségi Be-

tegellátó Osztályra. A szakemberek 
köre két pszichológussal bővült, fel-
adatuk a betegek megnyugtatása, 
pszichés támogatása, a várakozási idő 
alatt fellépő szorongás oldása. Szoro-
sabb együttműködést alakítottak ki a 
sürgősségi osztály, valamint a belgyó-
gyászati, a sebészeti és a neurológiai 
osztály között, és kettős triázs vizsgá-
lati rendszert vezettek be, amelynek 
köszönhetően várhatóan jelentősen 

csökken az ellátásra szoruló betegek 
várakozási ideje.

A betegeket – állapotuk súlyossá-
gától függően – 4 kategóriába sorol-
ják, és 4 különböző színű karszalagot 
kapnak.

Az osztályon több mint 100 be-
tegtájékoztató táblát helyeztek ki, új 
beteghívó és -tájékoztató rendszert 
alakítottak ki, valamint biztonsági 
kamerákat építettek be.          s.z.

A szolgáltató a zöldhulladé-
kot kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. 
logójával ellátott KERTI ZÖLD-
HULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK fel-
iratú, biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákokban szállítja el, ame-
lyek megvásárolhatók a feltünte-
tett két ügyfélszolgálati irodában, a 

lakossági hulladékgyűjtő udvarok-
ban, valamint a szolgáltató értéke-
sítő partnereinél. Ezen zsákok sza-
vatossága anyagukból adódóan rö-
videbb, így a megvásárlást követő-
en mielőbb felhasználandók. A gyűj-
tőzsákok ára tartalmazza az elszállí-
tás és a komposztálás költségét is. A 

régebben vásárolt, nem lebomló zsá-
kokkal kapcsolatban a www.fkf.hu 
weboldalon tájékozódhatnak. 

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

A zöldhulladékot a képen feltün-
tetett, lakókörnyezetükre érvényes 
elszállítási napon legkésőbb reggel 
5 óráig, vagy az azt megelőző na-
pon kell kihelyezni. Ügyeljenek arra, 
hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék 
kerüljön! A vastagabb faágakat leg-
feljebb egy méteresre darabolva, ösz-
szekötve kell kihelyezni. 

Amennyiben a szolgáltató a zöld-
hulladékos zsákban háztartási hul-
ladékot, vagy egyéb, nem odava-
ló anyagot talál, a zsákot nem szál-
lítja el. A komposztálás során a be-
gyűjtött zöldhulladékból minősített, 
engedéllyel rendelkező talajjavító 
anyag készül. 

A 100 literes kerti zöldhulladé-
kos zsákok darabonként vagy tízda-
rabos kiszerelésben kaphatók jelen-
leg 235 Ft/db áron (az ár tartalmazza 
a 27%-os áfát). 

A független értékesítési ponto-
kon (SPAR, OBI, Auchan, MOL, 
BAUHAUS, Praktiker, DHB Zrt. 
kirendeltségei) vásárolható zsákok 
ára eltérhet a szolgáltató által meg-
határozott ártól. 

A kerti zöldhulladék-gyűjtő zsá-
kokat az alábbi címeken lehet be-
szerezni: 

Ecseri úti központi ügyfélszolgálati 
kirendeltség: 1098 Budapest, Ecseri 
út 8.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 8:00-
15:30, P: 8:00-14:00
Budai ügyfélszolgálati központ: 1027 
Budapest, Fő u. 47.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 10:00-
18:00, P: 8:00-14:00
Szelektív hulladékgyűjtő udvarok 
Budapesten: 
Nyitvatartás: H-P: 10:00-18:00, Szo: 
8:00-14:00
III., Testvérhegyi út 10/a
IV., Ugró Gyula sor 1-3.
IV., Zichy Mihály u. - Istvántelki út 
sarok
VIII., Sárkány u. 5.
IX., Ecseri út 9.
X., Fehér köz 2.
XI., Bánk bán u. 8-10.
XIII., Tatai út 96.
XIV., Füredi út 74.
XV., Károlyi Sándor út 166. (SZÚK)
XV., Zsókavár u. végénél (a 65. szám 
után)
XVI., Csömöri út 2-4.
XVII., Gyökér köz 4.
XVIII., Jegenye fasor 15. mellett
XVIII., Besence utca 1/a. (SZÚK)
XXI., Mansfeld Péter u. 86.
XXII., Nagytétényi út 341-343.
További információkért az FKF 
Nonprofit Zrt. 06 80/353 353-as zöld 
számán érdeklődhetnek.

Sz.

Átadták a felújított sürgősségi osztályt

Kerti zöldhulladék-gyűjtés

Március 26-án avatták fel a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház felújított Sürgőssé-
gi Betegellátó Osztályát. A megvalósult fejlesztéssel az intézmény a terüle-
ti ellátási kötelezettsége alá tartozó mintegy 400 ezer fős lakosság betege-
it a korábbinál lényegesen tágasabb, modernebb, komfortosabb és biztonsá-
gosabb környezetben tudja fogadni, és számukra a szükséges egészségügyi 
ellátást biztosítani. 

Az FKF Nonprofit Zrt. idén tavasszal ismét megkezdte Budapest zöldövezetes 
kerületeiben a zöldhulladék begyűjtését. A zöldhulladék begyűjtésének idő-
tartama 2018. november 30-áig tart. Az elszállítás hetente egyszer, a képen 
feltüntetett, a szolgáltatási körzetekre vonatkozó napon történik. 
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Nyílt nap a Vágóhíd utcai Idősek Klubjában

KEDVES PESTERZSÉBETI NYUGDÍJASOK!

Pesterzsébet Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézménye,

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központjának Idősek Klubja

Nyílt napot tart
2018. május 03-án, 10 órától 15 óráig,

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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

Részletesen ismertetni fogjuk programjaink kínálatát, 
melyben megtalálhatóak:

- játék, kézműves, kulturális tevékenységek,
   - kirándulások, előadások, egészségügyi tájékoztatók,
- nevezetes napok megünneplése, névnapok megtartása,

- kerti mulatságok sütögetéssel és bográcsozással.

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

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

nyílt napunkon, legyen Ön is klubtagunk!

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

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

A Pesterzsébeti Duna Szépkorú-
ak Egyesülete a Tisztelet Társaság 
tagja elnöke Csibor Attiláné Zsóka, 
akinek neve – nem véletlen – sokak 
számára ismerős, hiszen majdnem 
2 évtizeden át az MSZOSZ gazda-
sági vezetője volt, majd 2 éven át a 
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szer-
vezet Tisztelet Társaságban tevé-
kenykedett mint gazdasági vezető, 
később elnök. Bíró Istvánnéval ösz-
szefogva tavaly októberben határoz-
tak úgy, hogy megalakítják a Pest-
erzsébeti Duna Szépkorúak Egyesü-
lete a Tisztelet Társaság tagja nevű 
szervezetet.

A vezetőség csapatmunkában 
dolgozik, az eddig jól bevált, hagyo-
mányos és kedvezményes programok 
mellett idén havonta egyszer kirán-
dulásokat és más színes programokat 
is szervez tagjainak.

Természetesen idén sem marad-
hatott el a nőnapi ünnepség, aho-

gyan lesz Idősek napi és karácsonyi 
ünnepség is, fellépőkkel, meleg va-
csorával és zenés-táncos esttel.

Az érdeklődőket várja a havi, 
szintén vacsorával egybekötött ze-
nés-táncos klubdélután a Csili ét-

teremben, amely hónapról hónapra 
felhőtlen kikapcsolódást és szórako-
zást nyújt a résztvevőknek.

Kis ízelítő az idei színes program-
kínálatból: lesznek színházlátoga-
tások, buszos kirándulások város-
nézéssel és különböző fesztiválok-
kal egybekötve, valamint külföldi 
utazások. A társaság tagjai meleg 
vizű fürdőkbe, búcsúba is eljutnak, 
megtekintik a Parlamentet, a Ter-

ror Házát, hajókiránduláson vehet-
nek részt.

Az információkat interneten (a 
társaság nevét viselő Facebook olda-
lon) és a csoportvezetők összefogá-
sával továbbítják. A tagok és az ér-
deklődők a szervezet Csili Művelő-
dési Központ B épületének földszint 
3. számú irodájában hétfőtől csütör-
tökig 8 és 12 óra között személyesen 
is tájékozódhatnak a programokról, 

ugyanitt ingyenes jogi ta-
nácsadást is igénybe ve-
hetnek, de kötetlen beszél-
getésre is lehetőség nyílik.

Az egyesület létszáma 
már most 350 fő, és ter-
mészetesen tervezik a lét-
szám gyarapítását, ezért 
szeretettel várják mind-
azokat, akik szívesen csat-
lakoznának egy családias 
légkörű csapathoz, amely 
mindent megtesz azért, 
hogy a szépkorúaknak 
hasznos, élvezetes és érde-
kes szabadidős elfoglaltsá-
gokat kínáljon.

s.

A legújabb kerületi egyesület szépkorúaknak
2107 októberében alakult a Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a 
Tisztelet Társaság tagja. A szervezet legfontosabb céljai közé tartozik célja a 
kerület szépkorúinak összetartása, színvonalas programok szervezése, meg-
hitt, baráti légkör megteremtése.
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Az egész napos eseményen az 
Astra Bábegyüttesre is emlékez-
tek a szervezők, amely 1967-től fél 
évszázadon át működött az intéz-
ményben. A publikum láthatott 
kesztyűs bábokat, pálcával mozga-
tottakat, síkfigurás képmutogató-
kat, ledekkel belülről megvilágított 
fénybábokat, másfél méteres japán 
bunrakukat, tárgyanimációs jelene-
teket, árnyjátékot és fejbábokat. A 
gyerekek maguk is készíthettek figu-
rákat. Az Astra Bábegyüttes legen-
dás produkcióinak „szereplőiből” ki-
állítás is nyílt, amely május 2-áig te-
kinthető meg.   

A bábfesztivál délelőttjén tün-
dérmese varázsolta el a gyerekeket 
a Meseerdő Bábszínház előadásá-

ban, délután a Grimm testvérek 
Holle anyójának adaptációját mu-
tatta be a Batyu Bábszínház. A 
legnagyobb érdeklődéssel Magyar-
ország első dokumentum-bábjá-
tékának, a Selyemakvárium című 
mű bemutatóját várta a felnőtt 
közönség. Gimesi Dóra egy helyi 
asszonnyal (az előadásban Betti-
na) készített életinterjúból írta 
meg darabját, amit Schermann 
Márta állított színpadra hét báb-
társulat (Vojtina Bábszínház, 
Griff Bábszínház, Ziránó Színház, 
Magamura Alkotóműhely, Fabók 
Mancsi Bábszínháza, Hepp Trupp, 
Led Puppets Fény- Báb – Színház) 
közreműködésével, Pogány Judit 
főszereplésével.

Az önmagában is sok tanulságot 
hordozó egyéni mesét a rendező álta-
lánosabb érvényű jelentéssel, a báb-
művészet bevonásával gazdagította. 
A háborús időkben cseperedő gye-
rek kétdimenziós papírbábként tűnt 
fel, a felnőtté váló Bettinát kesztyűs-
báb testesítette meg. Szerelmének, 
a gyermekáldásnak és házasságának 
emlékeit árnyjáték idézte elő, míg az 
elbeszélésben vissza-visszatérő nap-
hal motívumot fénybábok emelték 

szimbolikussá. Az élete delén túlju-
tott, a bölcsesség korába érkezett asz-
szonyt a színpadon fejbáb jelképezte.

Az alkotók a technológiát is a 
művészi kifejezés szolgálatába ál-
lították. A sok szállal Pesterzsé-
bethez kötődő előadást ugyanis az 
interneten valós időben a világon 
bárki láthatta, kerületünk lakói pe-
dig a Városháza előtt kihelyezett ki-
vetítőn is nyomon követhették.

S. Z.

Az előadóesten Rózsavölgyi Il-
dikó, a rendezvény életre hívója és 
szervezője köszöntötte a megjelente-
ket, majd átadta a szót Fekete Kata-
linnak, az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Informatikai Bizottság elnö-
kének.

– Országszerte tartanak április 
11-én, illetve a körülötte levő na-
pokban vers felolvasásokat, így em-
lékezve meg a Költészet napjáról. 
Pesterzsébeten a közéletben aktívan 
részt vevők vállalták ezt ismét el. 
Engedjék meg, hogy egy verssel kö-
szöntsem mind önöket, mind a sze-

replőket, a rendezvénynek helyt adó 
múzeum igazgatóját és dolgozóit, va-
lamint az est szervezőjét, rendező-
jét, Rózsavölgyi Ildikót – fogalma-
zott. Majd mielőtt elmondta volna 
az első verset, Vágh Vajk pesterzsé-
beti irodalmár, költő Veszélyes fegy-

ver című, ce-
ruzát ábrázo-
ló képversét, 
hozzátette: 

– A szerző 
megkért, fel-
tétlenül mond-
jam el, hogy 
az irodalmá-
rok felelőssé-
ge nagy, és a 
nyelv ismerete, 
mint munka-

eszközzel való bánásmód szintén ele-
mi fontosságú. 

Ezt követően dr. Csapó Csaba, D. 
Udvary Ildikó, Mészáros Kinga, Ró-
zsavölgyi Ildikó, dr. Sturcz Zoltánné 
és Vécsey Károlyné tolmácsolásában 
hallgathattak meg egy-egy verset az 
est résztvevői.          y.a.

Régi hagyományra épül-
ve, a pestlőrinci, a kispes-
ti és a pesterzsébeti zeneis-

kolák együttműködésével jött létre 
két hangverseny Kispesten a Baptis-
ta Gyülekezet Imaházában. Március 
21-én a növendékkoncert, 22-én pe-
dig a művésztanárok hangversenye. 

A növendék hangverseny mél-
tó bevezetése a pesterzsébe-
ti klarinétegyüttes által előadott 

Telemann zenemű volt, amelyben 
zongora-, fuvola-, hegedű-, csel-
ló-, gitár-, marimba- és tubadarabo-
kat hallgathatott a közönség. A szó-
ló műveken kívül kamara műsor-
számok – így gordonka-duó, négy-

kezes, fuvola együttes – is szerepel-
tek. A hangverseny végén a „Vi-
dám fiúk” biztosították három te-
norkürtön a jó hangulatot, a kezdeti 
klarinétegyüttessel, közösen keretbe 
foglalva a műsort.

A művésztanárok hangversenyén 
a bravúros trombita-bevezető után 
hegedűn előadott verbunkos, majd 
citerán előadott lakodalmas dalok 
következtek. Lenyűgöző kamara elő-

adásokat élvezhetett a közönség. A 
hangverseny végén a nemrégen ala-
kult Vox Musica Kamarakórus adott 
elő egy különleges Sanctust, ezzel 
megalapozva a húsvéti hangulatot.

Sz. Zs.

A bábjáték komoly dolog

Verselt a Társulat Külső-pesti Zenei Napok

Országos bábfesztivált szervezett március 24-én a Csili Művelődési Központ. 
A centenáriumi programsorozat részeként megrendezett esemény a techni-
kák, csoportok, stílusok seregszemléje volt. Érkeztek társulatok az ország 
különböző részeiből, Zalaegerszegtől Debrecenig. A nap különlegessége ha-
zánk első dokumentum-bábjátéka, a Selyemakvárium című mű bemutatója 
volt, amelyet az érdeklődők a Kosutiban kivetítőn keresztül is nézhettek. 

Április 10-én 12. alkalommal gyűltek össze kerületünk közéleti személyisé-
gei a Gaál Imre Galériában, hogy a Költészet napjára közös verseléssel em-
lékezzenek. 
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Februárban a IX. Országos Jeney 
Zoltán Fuvolaverseny területi vá-
logatóján Kovács Emese Orsolya 
arany-, Szmolek Panna pedig ezüst-
éremmel térhetett haza. A sike-
res növendékek tanárai Tóth Anna 
Zita és Gaál Zsolt.

A XI. Országos Zongora Négy-
kezes és Kétzongorás Versenyen 
Egri Katalin tanárnő és növendé-
ke, Ambrus Eszter aranyminősítés-
sel bejutottak az országos döntőbe. 
A tanárnő másik két párosa bronz-
minősítést ért el.

A IX. Országos Rácz Aladár Cim-
balomversenyen Maróczy Gabriella 
növendéke, Muhari Nóra Balásházi 
Bálint zongorakíséretével aranymi-
nősítést, valamint különdíjat nyert.

Márciusban, Győrben, a IX. Or-
szágos Maros Gábor Ütőhangszeres 
Szóló- és Duóversenyen iskolánk-
ból Mizsák István két növendéke, 
Mohácsi Benjámin és Mizsák Ben-
jámin indult, mindketten országos 

I. helyezést értek el. Az ütőhangsze-
res művészről elnevezett versenyen 
a művész özvegye tanári különdíjat 
adományozott Mizsák István ütőta-
nárunk részére. Annál is értékesebb 
ez a teljesítmény, mivel a megmé-
rettetésen 49 zeneiskola növendé-
kei indultak.

Szintén márciusban Porzsolt 
Györgyné tanárnő zongora szakos 
növendéke, Lőrincz Zoé Piroska, 
Tassonyi Zsoltné magánének szakos 
növendéke, Simon Kristóf Péter a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába, Mizsák István ütőtansza-
kos növendéke, Mohácsi Benjámin 
pedig a Szent István Zeneművészeti 
Szakgimnáziumba nyert felvételt. 

Ugyanebben a hónapban, Eger-
ben a Zenevarázslat Négykezes Zon-
goraverseny és Kurzus Határok Nél-
kül elnevezésű versenyen Egri Ka-
talin zongoratanárnő és növendé-
ke, Ambrus Eszter ezüstminősítés-
ben részesültek.

Képzőművészeti tanszakunkon a 
„Csodabogárkutató” rajzpályázaton 
Gyémántbogár díjat nyertünk, Ko-
vács Zsuzsi növendékünk I. helye-
zésben részesült. Tanára Németh 
Márta. A tanárnő másik tanítványa, 
Mészáros Zoltán ötvös szakra nyert 
felvételt a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolába. 

Nem versenyként, hanem ha-
gyományőrző együttműködés ered-
ményeként március 10-én rendezte 
meg a Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola a soroksári Galambos 

János zeneiskolával közösen a IX. 
Zenehíd Vonóstalálkozót.

Színvonalas szóló, duó és na-
gyobb kamaracsoport-produkciókat 
élvezhetett a teltházas közönség. 
Az est fénypontja a két iskola nö-
vendékeiből alakult vonószenekar 
záró műsorszáma volt Balásházi Bá-
lint intézményvezető vezényletével. 
A lassan egy évtizedes rendezvény-
sorozat lelkes szervezője Tormáné 
Pollák Rita és Csala Éva csellótaná-
rok voltak.

Sz. Zs.

Sikersorozat a zeneiskolában
A mögöttünk álló hónapokban számos országos zenei versenyen vettek részt 
és képviselték kerületünket a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei, amelyek mindegyikén szép eredményeket értek el. 

IX. Zenehíd Vonóstalálkozó
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Május 1-jén lesz a Szombat-
helyi Egyházmegye vér-
tanú papja, Brenner Já-

nos boldoggá avatása a szombathelyi 
Emlékmű-dombon. Brenner János 
Szombathelyen született 1931. de-
cember 27-én, háromgyermekes csa-
lád második fiúgyermekeként. 1950-

ben kezdte meg novíciusi évét a cisz-
terci rendben. Beöltözésekor kapta 
az Anasztáz nevet. 

A szerzetesrendek feloszlatá-
sa után 1951-ben a Szombathelyi 
Egyházmegye kispapjai közé vették 
fel. Kovács Sándor püspök szentel-
te pappá 1955. június 19-én a szom-

bathelyi Székesegyházban. 
Rábakethelyen, a határ 
menti Szentgotthárd má-
sodik kerületében lett káp-
lán. A plébániához négy 
fília tartozott: Magyar-
lak, Máriaújfalu, Zsida és 
Farkasfa.

Tisztelte, szerette az em-
bereket, nem volt személy-
válogató. Mind a mai napig 
nem lehet pontosan tudni, 
mi történt az 1957. decem-
ber 14-éről 15-ére virradó 
éjjelen, amikor elhunyt. 

A kiemelkedő egyhá-
zi ünnepre az Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Plébánia 
autóbuszos zarándokutat 
szervez. 

sz

HITÉLET

– A klub 2012 őszén alakult, 
Czap Zsolt plébános atya érkezé-
se után nem sokkal. Kezdetben még 
csak négy-öt anyuka járt össze két-
hetente a plébánián, de az évek so-
rán egyre nőtt a létszám – idézte fel 
az elmúlt fél évtizedet Varga Júlia, a 
klub vezetője, aki elárulta: jelenleg 
tizenhat anyuka tartozik a közösség-
hez, és járnak rendszeresen az alkal-
makra gyermekeikkel.

Kérdésemre, hogy mit ad ez a 
klub a résztvevők, apróságok és 
édesanyák számára, Júlia úgy vála-
szolt: mindenekelőtt közösségi él-
ményt.

– Jó érezni és tapasztalni, hogy 
van egy stabil, összetartó közösség, 
amelynek részesei lehetünk. Édes-
anyaként megtapasztalhatjuk, hogy 
nem vagyunk egyedül a nehézsé-
geinkkel, van kivel osztozni az örö-
mökben. Jó érezni azt, hogy ha fel-
merül valami probléma, nehézség, 

akkor van kihez, kikhez fordulni – 
fogalmazott, majd kiegészítette az-
zal, ha éppen tanácsot esetleg nem 
is tudnak adni a többiek, de min-
dig meghallgatnak, próbálnak segí-
teni. De természetesen tudják segí-
teni egymást tapasztalatokkal, taná-
csokkal és akár tárgyi dolgokkal is. 
Ha valami már feleslegessé válik az 
egyik családnak, akkor a másiknak 
még oda tudják adni.

– A gyermekeknek a családon kí-
vül ez az első közösségi élményük. Itt 
találkoznak az első szociális élmény-
nyel. Itt kerülnek kapcsolatba ha-
sonló korú gyerekekkel, és itt szer-
zik első kis barátaikat, akikkel vár-
ják a találkozást vasárnaponként és 
a baba-mamán – mesélt a gyerekek 
élményeiről a klub vezetője.

Baba-mama klub számos műkö-
dik országszerte, vajon mennyiben 
más egy katolikus közösségé? Var-
ga Júlia úgy véli, a katolikus háttér 

azt a pluszt adja, amitől a gyermek 
azt a szellemiséget, értékrendet lát-
ja, tapasztalhatja meg a közösségben 
is, amit otthon igyekeznek neki kép-
viselni, megteremteni.

Az épülő közösségi ház nyilván 
komfortosabb helyszínt biztosít majd a 
babáknak és az anyukáknak egyaránt, 
továbbá újabb színes programok ren-
dezésére is lehetőséget teremt.

– A közösségi házban nagyobb 
lesz a tér a gyermekek számára. Le-

hetőség nyílik majd nagyobb előadá-
sok, közösségi alkalmak, csocsó baj-
nokság, keresztelő utáni agapé lebo-
nyolítására – sorolta Júlia, majd in-
vitált mindenkit: szeretettel várják 
azon anyukákat gyermekeikkel, akik 
nyitottak és elfogadóak a keresztényi 
értékek iránt.

Májusban három ízben, 3-án, 17-
én és 31-én lesz Baba-mama klub a 
plébánián.

D. A.

Kisbabák, kismamák és a katolikus szellemiség
Hatodik éve működik a Pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia Ba-
ba-mama klubja. Az anyukák és kisbabáik minden második hét csütörtökén 
találkoznak délelőtt 10 és déli 12 óra között. A klubról vezetőjét, Varga Jú-
liát kérdeztük. 

Zarándoklat Szombathelyre
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– Mit csinál egy vegyészlaboráns?
– Általában a vegyészmérnökök 

keze alá dolgozik, készíti a különbö-
ző mérésekhez, kísérletekhez szük-
séges oldatokat, hatóanyagtartalmat 
mér, amennyiben gyógyszergyári labo-
ratóriumban dolgozik. Ezen felül ter-
mészetesen mosogat, söpör, „sterilez”, 
ahogy mondani szoktuk, vagyis tiszta 
alkohollal fertőtleníti a munkaterüle-
tet. Tehát a napi fizikai háttérmunka 
jelentős részét viszi. Ha üzemben dol-
gozik, ahol nagyban megy a gyártás, 
végigviszi a kémiai reakciót, vagyis 
először betölti a megfelelő mennyisé-
gű reagens anyagokat az autoklávba 
– ez általában nagy zsákos kiszerelés 
vállról való betöltését jelenti egy ha-
talmas, zárt, keverővel felszerelt fém-
hengerbe, hiszen ipari mennyiségek-
ről van szó –, aztán végigkíséri a fo-
lyamatot, mér, adagol, végül takarít 
ugyanúgy. Volt szerencsém a Richter 
Gyógyszergyárban mindkettőt kipró-
bálni, szerettem a munkám, de érez-
tem belül, hogy nem ez az én utam.

– Középiskolában vicces diák 
volt?

– Már általánosban is. A ma-
gyar irodalom tanár nénim fedezte 
fel bennem az írói vénát, miután egy 
komplett humoros műsort írtam he-
tedikben a nőnapra az osztályunk lá-
nyainak, amit a fiúk adtak elő. Kö-
zépiskolában már humorduót alakí-
tottam egy hasonló agyi szintű osz-
tálytársammal, a 4 év alatt 23 alka-
lommal szerepeltünk az osztályunk, 
vagy a teljes suli előtt.

– Elég hamar pályaelhagyó lett, 
húszévesen már humorista.

– Minden akkori idősebb humo-
rista ezt emelte ki, végtelen mázlink 
van Nádas Gyurival, akivel egyidő-
sek vagyunk, hogy ilyen fiatalon ke-
rültünk a profi pályára, hiszen volt 
időnk tapasztalni, kiforrni, amiben 
hatalmasat segített, hogy abban az 
időben rengeteg meghívást kaptunk, 
sokszor a közönség számára még 
szinte ismeretlenül is megreszkíroz-
ták a népművelők. Így nagyon há-
lás vagyok, hogy megadták az esélyt 
a kezdőnek, hogy a reakcióikból ta-
nulhasson ez a nagyon lelkes fiatal-
ember.

– Hogy kezdődött, írt vala-
mi humorosat, azután bekopogott 
Marton Frigyeshez a rádióba?

– Nem egészen, de majdnem. Az 
én gyógyszergyári főnököm, Zalai Ká-
roly jó barátságban volt Sinkó Péter-
rel, a Rádiókabaré legendás szerkesz-
tőjével. Az egyik összejövetelükön 
megemlítette neki, hogy dolgozik nála 
egy laboráns srác, akivel nem tud mit 
kezdeni, mert egész nap hülyéskedik a 
laborban, ír a gyári lapba, ifjúsági klu-
bot vezet, nem nézné-e meg az írása-
it, lehet-e belőle valami. Sinkó Péter 
megnézte, majd annyit mondott, jö-
vőre – 1982 – indul egy humorfeszti-
vál, ott szakemberek zsűriznek, indul-
jon el a fiatalember, és ha végigmegy, 
helye van a pályán, mert tényleg nem 
rosszak az anyagai. Végigmentem.

– Majd’ egy évtizeden keresztül 
másoknak írta a poénokat. Elunta? 
Gondolta, jobban elő tudja adni 
saját maga?

– Így van. 1982 ősze és 1990 tava-
sza között már annyi fellépésem volt, 
olyan előadói rutint szereztem, és 
annyira láttam, hogy a saját gondo-
lataimat én tudom a legjobban tol-
mácsolni, hogy az újabb humorfesz-
tivál öt társammal való megnyeré-
se után már csak magamnak írtam 
önálló esteket.

– Akkoriban nem létezett a 
stand-up, illetve nem így hívták, de 
tulajdonképpen ön is stand-up-os 
volt.

– Pontosan, mint ahogy ilyen 
értelemben Sándor György, vagy 
Hofi, de még Kellér Dezső is. Nálam 
egyébként érdekes folyamata volt a 
szabadon beszélő előadóvá válásnak, 
hiszen szerzőként, a műveimet pa-
pírról felolvasva kezdtem a pályát. 
Természetesen minden felolvasott 
anyagom előtt mondtam pár beveze-
tő szót fejből, hogy miről fog szólni a 
következő írásom. Ahogy egyre töb-
bet léptem fel, egyre több minden ju-
tott eszembe az adott témáról, végül 
azt vettem észre, hogy rendre kima-
rad a műsoraimból az írott anyag, és 
felvezetés lesz a műsor.

– Az egyszereplős humoristának 
egyaránt szükséges az írói és a szí-
nészi véna?

– Igen, de első hely-
re az önismeretet, azon 
belül is a saját képessé-
gekkel való teljes tisz-
tában levést tenném. 
Tudni, érezni kell, mi 
áll jól az embernek, és 
abban is meddig mehet 
el. Konkrétan: a Maksa 
Híradó első három ki-
adásának leforgatása 
után be kellett látnom, 
hogy nem vagyok jó szí-
nész, és különösebben maszkolható 
sem a bajszos, átlagos arcom miatt, 
így nagy örömmel hívtam be akko-
ri fiatal humorista kollégáimat a Sze-
szélyes évszakokba, akik a riportja-
im, jeleneteim szereplőit nagy lelke-
sedéssel és profizmussal alakították. 
De nem áll jól nekem a trágár beszéd 
vagy a politikai ökölrázogatás sem, 
ezeket nagy ívben kerülöm is.

– A rögtönzés mennyiben vál-
toztat a megírt szövegen?

– Kétféle humorista van alkotási 
szempontból: az izzadós, meg a rög-
tönzős. Az izzadós kiizzad magából 
egy előadóestet otthon az íróasztal-
nál, aztán elviszi kipróbálni, majd újra 
átírja, ha szükséges, a rögtönzős csak 
egy vázlatot csinál otthon, hogy nagy-
jából miről fog beszélni, és lesz, ami 
lesz a színpadon. Én az izzadós kate-
góriába tartoztam, szerettem ponto-
san felépíteni a műsoromat, de mos-
tanra már annyi anyag jött össze – 17, 
egyenként 80 perc körüli előadóest, 
rádiókabarés, tévés anyagok tömkele-
ge 36 év alatt –, hogy jószerivel nincs 
két egyforma műsorom. Ha nem egy 
konkrét előadóestemet mutatom be – 
jelenleg 4 fut párhuzamosan –, akkor 
mondom, ami eszembe jut, de az ele-
jén mindig megemlékezem a helyről, 
ahol éppen vagyok, és ezt már több 
kolléga is átvette. Kedves és szívből 
jövő gesztus a helyieknek, nagyon jól-
esik nekik egy-két személyes poén, 
ebből is látják, hogy nem „haknimű-
sort” kapnak, hanem egy életpályát 
átfogó vegyes őrleményt.

– Befutni a Maksa Híradóval 
futott be. Tizenhárom évig „írta, 
játszta, bukta”. Nem lopózott be a 
rutin írásaiba?

– Arról a világ eseményei és fo-
lyamatos változása gondoskodott, 
hogy ne legyen unalmas, vagy ahogy 
mondani szoktuk, „patent” a hír-
adóm. Ugyanakkor mivel fiatal ko-
rom óta vonzódom az abszurdhoz, 

több ilyen ma már „lárpurláros” po-
ént is megengedtem magamnak a 
híradóban – gondolok itt elsősorban 
Virág Tihamér főkertész figurám stí-
lusára –, de hírolvasás közben is el-
csattant pár, és végtelenül jólesik, 
amikor dedikáláskor odajön valaki, 
és felidézi valamelyiket.

– A humor mellett ön feltaláló. 
Utazások közben születtek cseppet 
sem humortalan találmányai. Meg-
ismertetne néhánnyal?

– Ezek olyan képzeletbeli tárgyak 
vagy eszközök, melyek megnehezíte-
nék az életünket. Amikor az ember 
vidékre utazván bambul az autójában 
előre, néha beugranak olyan ötletek, 
melyek ötletnek jók, de nagyobb vo-
lumenű anyagba aligha illeszthetők, 
ilyenek a találmányaim is. Ezek közül 
kiemelném például a műholdvevő tá-
nyértisztító galambpárt, a fedett kifu-
tópályát repülőgépeknek, vagy a füg-
gőleges jakuzzit, de van vagy negyven 
ilyen összeírva abban a spirálfüzet-
ben, amelybe az ötleteimet gyűjtöm, 
hátha egyszer valahova jó lesz.

– Humorista, feltaláló és zenész. 
Idén alapította Ingyen Wifi Retró 
Humorzenekarát. Ez sem komoly?

– 1977 óta dobolok, mert a humor 
mellett ez is egy életre szóló fertőzés. 
Voltak hosszabb-rövidebb kihagyá-
saim, de amikor csak az anyagi hely-
zetem engedte, vettem egy dobszer-
kót, és verbuváltam valamilyen ban-
dát. Ezek közül a legfrissebb az Ingyen 
Wifi, amelyben ismert slágereket új, 
természetesen humoros szöveggel tá-
lalunk, és nem hiányzik a dalok kö-
zül a prózai stand-up sem, hiszen a 
zenekarban aktívan közreműködik 
Ihos József és Orbán Dzsoni humoris-
ta kollégák, sorstársaim. Reményke-
dünk a sikeres bemutatkozásban, már 
nagyon izgulunk a május 11-i, a so-
roksári Táncsics Művelődési házban 
tartandó premierünk miatt.

Ditzendy Attila

Önismeret nélkül nincs jó humorista
Maksa Zoltán, Karinthy-gyűrűs humorista Erzsébeten nőtt fel a kis Kosutiban. 
Mutatott is egy fekete-fehér fotót, amely a Mártírok 47-47. általános iskolája 
udvarán készült 1977-ben. Néhány esztendővel később vegyészlaboráns vég-
zettséget szerzett. Legfrissebb zenekara, az Ingyen Wifi, május 11-én mutat-
kozik be a soroksári Táncsics Művelődési Házban.
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– Amikor az orvos vérnyomást 
mér, az már szűrésnek minősülhet, fel-
téve, ha minden vizsgálatkor megejti a 
betegen – árulta el a doktornő, hozzá-
fűzve: ha háromszor magasabbat mér 
140/90-nél, akkor már gyógyítani kell.

Mint elmondta: a magas vér-
nyomás 90%-ban öröklött betegség. 
Amennyiben kóros értéket tapasztal 
az egyik karon, akkor megméri a má-
sikon is.

– Ugyanis nem középen dobog a 
szívünk, másként ágaznak el az erek, 
ebből adódik a különbség – magya-
rázta.

Normális esetben 30 higanymil-
liméter különbség lehet a két mérés 
között.

A vérvétel rengeteg mindent el-
árul az orvos számára, éppen ezért 
Szabó Zsuzsanna fiatal, makkegész-
séges embereknek is ajánlja az éven-
kénti laborvizsgálatot.

– Rá lehet jönni például rákra, 
emésztőrendszeri rendellenességre – 
fogalmazott.

Sokan azt gondolják, a tüdőszű-
rés már nem kötelező, holott csak 
nem küldenek értesítést, illetve el-
mulasztása nem von büntetést maga 
után.

A doktornő felhívta a figyelmet: a 
tüdőrák kizárólag röntgenen derül ki, 
mivel nincsenek tünetei, valamint, 
hogy ismét emelkedett a tbc-sek szá-
ma. Ez utóbbit azzal magyarázta: sok 

a hajléktalan, és ha egy beteg után 
megfogjuk akár a villamos kapaszko-

dóját, majd a szánkhoz érünk, meg-
fertőződhetünk.

– Én évenkénti tüdőröntgent 
ajánlok – szögezte le, majd áttért a 
nőket érintő szűrésekre. A mellrák-
ra való hajlam örökletes, de senki ne 

mulassza el a mammográfiai vizsgála-
tot. Aki betöltötte a 45. életévét, azt 

a MaMMa Zrt. értesíti, hogy Sorok-
sáron, az SZTK mögötti buszban vár-
ják szűrésre. E mellett természetesen 
a kórházban is el lehet végeztetni a 
vizsgálatot.

A méhnyakrák szűréssel kapcso-
latban kifejtette: nem kizárólag a sze-
xuális életet élők számára ajánlott, 
lévén szűzen szintén meg lehet bete-
gedni.

A férfiaknál hasonlóan fontos a 
prosztatavizsgálat, amelyet 40 felett 
kétévente ajánl.

– A vastagbélrákra való hajlam 
öröklődik – mondta –, ezért a vér 
szerinti rokonoknak tanácsos a szű-
rővizsgálat.

Az endoszkópos beavatkozás so-
rán lecsípik a bélfalon felfedezett 
polipokat. Ezeket később szövetta-
non vizsgálják, mert nem mindegyik 
okoz rákot. A vizsgálat 50 év fölött 
ajánlott.

A gyomortükrözéssel kapcsolat-
ban Szabó Zsuzsanna megjegyez-
te: kialakulhatnak szövődmények a 
gasztroszkópia nyomán.

Ha valakinek sok az anyaje-
gye, érdemes onkológiai szakvizs-
gával rendelkező bőrgyógyászt, 
onkodermatológust felkeresnie, főleg 
frissen megjelent anyajegyek, azok 
vérzékenysége esetén.

– Szemfenékvizsgálat évente 
szükséges a cukorbetegek, illetve a 
magas vérnyomásban szenvedők szá-
mára – jelentette ki a doktornő, aki 
hozzátette: a cukrobetegeknek elke-
rülhetetlen az érszűkület vizsgálat.

Dr. Szabó Zsuzsanna saját bete-
geit minden esztendőben hasi ultra-
hangra, vérvételre, EKG-ra küldi, ha 
egészségesek, akkor is.      D. A.

2018-ban is folytatódik a Magyar-
ország legnagyobb humanitárius át-
fogó egészségvédelmi szűrőprogram-
ja 2010-2020 nevet viselő projekt, 
74 szakmai szervezet összefogásá-
val, Európai Uniós irányelvek alap-
ján – olvasható az egeszsegprogram.
eu oldalon.

A szűrőprogram elmúlt 8 évé-
nek statisztikai adatai tükrében ki-
jelenthető, hogy a magyar lakosság 
a kiemelten nagy kockázatú csoport-
ba tartozik. Minden második ember 
szív- és érrendszeri, valamint daga-
natos betegségben hal meg. Legalább 

hárommillió embernek magas a vér-
nyomása, egymillióan cukorbetegek, 
a lakosság 40%-a pedig túlsúlyos. Az 
uniós átlaghoz képeset az emberek 
jóval többet dohányoznak és több 
alkoholt fogyasztanak, viszont sok-
kal kevesebb zöldséget és gyümöl-
csöt esznek, és a legtöbben mozgás-
szegény életmódot folytatnak. 

A lakosság még mindig nem na-
gyon törődik az egészségével, nem 
él a szűrővizsgálat adta lehetőséggel, 
ezért sokszor a betegségek felismeré-
se csak későn történik meg, amikor 
már nincs segítség. A halálozási sta-

tisztikák megváltoztatásához min-
denképpen a lakosság tudatos felké-
szítésére és folyamatos tájékoztatá-
sára van szükség. Mindenki felelős-
séggel tartozik önmagáért és család-
jáért, éppen ezért élni kell a szűrő-
vizsgálat adta lehetőséggel, és el kell 
érni, hogy mindenki önálló döntései 
révén irányítsa, és befolyásolni tud-
ja saját egészségének alakulását – 
hangsúlyozzák a szervezők.

A szűrőprogramok helyszí-
nein (amelyek megtalálhatók az 
egeszsegprogram.eu oldalon) az ér-
deklődők 30 életmódpontos tanács-

adáson vehetnek részt, szakembe-
rektől kapnak segítséget azok, akik 
le szeretnének szokni a dohányzás-
ról, egészségesebben szeretnének 
táplálkozni, és a számukra megfele-
lő sportot keresik. Mindezek mel-
lett megismerhetik az újraélesztés, és 
elsajátíthatják az elsősegélynyújtás 
technikáját is.

A szűrés résztvevői Egészség 
Könyvet kapnak, amely tartalmazza 
az összesített szűrési eredményeket 
saját egészségi állapotukról. Ezek bir-
tokában felkereshetik háziorvosukat.

y.a.

A szűrővizsgálat életet menthet

Program az egészségért

A családorvosok és a szakorvosok nem győzik hangsúlyozni az egészségügyi 
szűrővizsgálatok fontosságát. E vizsgálatokkal ugyanis rengeteget tehetünk 
egészségünk megőrzéséért, illetve baj esetén a minél hatékonyabb gyógyí-
tásért. Hogy melyek a mindenki számára ajánlott szűrések, arról dr. Szabó 
Zsuzsannával, a Virág Benedek utcai háziorvosi rendelő orvosával beszélget-
tünk.
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A károk akkor előzhetőek meg 
a legkönnyebben, ha tisztában va-
gyunk a biztonságos szabadtéri tűz-
gyújtás és a tűzmegelőzés alapvető 
szabályaival.

Általában tilos szabad téren égetni, 
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, kü-
lön meghatározott esetekben és fel-
tételekkel megengedik. Budapesten 
az erre vonatkozó jogszabályok tiltják 
a szabadtéri égetést. Budapest Fővá-
ros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § 
(1) d) pontja alapján az avart és ker-
ti hulladékot Budapest Főváros köz-
igazgatási területén elégetni egész év-
ben tilos. Ezen kívül általános jelleggel 
tilos a hulladék nyílt téri égetése, vala-
mint a levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 
14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekez-

dése szerint: hulladékok nyílt téri, il-
letőleg háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos.

Előzetesen engedélyeztetni kell a 
tűzvédelmi hatósággal a külterületen 
lévő, lábon álló növényzet, tarló, il-
letve a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék szabadté-
ri égetését.

Továbbra is megengedett a kerti 
grillezés és a tűzön történő sütés-főzés 
a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érin-
tett területen akkor sem megengedett 
a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jog-
szabály megengedi.

A szabadtéri tűzgyújtás feltétele-
it az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza.

Fontos tudni, hogy a jogszabálytól 
eltérő vagy hatósági engedély hiányá-

ban végzett tűzgyújtási tevékenység 
tűzvédelmi bírságot von maga után.

Végül néhány jó tanács: a szabad-
ban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül, és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a 

tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekko-
rát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. Tájékozódjunk a vár-
ható időjárásról, mert a szél kedvez a 
tűz gyors továbbterjedésének.

Sz.

Ha a családi kirándulás kerül 
szóba, sokaknak az első és 
egyetlen lehetséges úti cél, 

ami eszükbe jut, az a Budai-hegy-
ség. Pedig környékünkön is akadnak 
olyan természetes látnivalók, ame-
lyeket érdemes megnézni.

Itt van például rögtön a szom-
szédban a Soroksári Botanikus Kert, 
amely március 28-a óta szombaton-
ként is várja a természetbe vágyókat. 
A Péteri majorban található, válto-
zatos felszínű kert 1977 óta termé-

szetvédelmi terület, ahol olyan érté-
kes, eredeti társulásmaradványok ta-
lálhatók, amelyek megőrizték a Du-
na-Tisza közére jellemző vegetációt. 
Ezek közé tartoznak a nyílt és zárt 
homokpusztagyepek, a zsombékos és 
a 12 hektáros láprét.

A botanikus kert időről idő-
re programokkal is várja a láto-
gatókat. A legközelebbi az április 
28-án, szombaton 10-és 14 óra kö-
zött tartandó Kufli-nap lesz, amely-
re elsősorban kisgyermekes családo-

kat várnak. Az eseményen játékos 
kuflikereső és kézműves foglalkozá-

sok lesznek, a részvétel a belépőjegy 
megfizetése mellett ingyenes.

Kicsit messzebb, Erzsébetről 
alig több mint 20 kilométernyi-
re, Szigethalom és Tököl között, a 
Ráckevei Duna-ág partján húzódik 
a Tököli Parkerdő, ahol akár 12 ki-
lométeres erdei sétát is lehet tenni, 
a szerencsések közben még őzek-
kel, vaddisznókkal (vagy legalább 
azok nyomaival) is találkozhat-

nak. Mivel nincsenek nagy szint-
különbségek, gyerekekkel ideális 

itt kirándulni, vagy akár biciklizni 
is. Az erdészház melletti felújított 
tisztás tökéletes piknikező hely, ki-
épített bográcsozási és szalonnasü-
tési lehetőséggel, a kisebbeket li-
bikóka is várja. Akik pedig az er-
dei séta után sem fáradtak el, el-
látogathatnak a néhány éve nyílt 
Szigethalmi Vadasparkba vagy az 
Emese-parkba.

y.a.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Környékjárás

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen 
a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik 
meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a 
gondatlanság is; a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okoz-
zák – hívja fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A Soroksári Botanikus Kert a Péteri majorban

Erdészház a Tököli Parkerdőben
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A Kossuth Társaság a „Kossuth és 
a ’48-as hősök nyomában” buszki-
rándulásra hívja tagjait és minden 
érdeklődőt.

Időpont: 2018. június 9. (szom-
bat).

Útvonalterv: Budapest – Zamárdi 
(rövid pihenőre) – Söjtör – Zalaapáti 
– Kehidakustány - Kis-Balaton Ká-
nyavári sziget (jó idő esetén) – Csil-
lagvár (Balatonszentgyörgy) – Vörs 
– Budapest.
(Időjárástól, időbeosztástól függő-
en esetleg kis módosítás lehetsé-
ges.)
Indulás: 2018. június 9. reggel 
6 óra 15 perckor a pesterzsébe-
ti INTERSPAR mellől (Bíró Mihály 
utca).

Visszaérkezés: az esti órákban 
(terv szerint 21 óráig).

Költségek: a buszköltség (csak 50 
fős busszal) az utazók létszámá-
tól függően, ha tele lesz a busz: 
4.200 Ft/fő. A belépők előrelátha-
tóan: felnőtteknek: 3.200 Ft/fő, di-
ákoknak, nyugdíjasoknak: 2.650 
Ft/fő, 70 éven felülieknek 1.900 Ft/
fő. Étkezés napközben a hozott úti-
csomagból, Kehidakustányban ter-
vezzük, hogy szabadidőt adunk, és 
vendéglőben leülhessen, minden-
ki saját döntése alapján. Mivel a 
tagság e mellett a hosszú út mel-
lett döntött, nem szeretnénk a ven-
déglőkben hosszú időt tölteni, a lát-
nivalók pedig 17-18 órakor zárnak.

Jelentkezési határidő: 4.200 Ft-os 
előleg (busz) befizetésével má-

jus 19-ig a szervezőknél: dr. Sturcz 
Zoltánné elnöknél a 284-66-48-as 
vagy a 06-70/327-39-28-as telefo-
non, Weidinger Máriánál a Pester-
zsébeti Közgazdasági Szakközép-
iskolában, Nagy Máriánál és dr. 
Bényi Árpádnénál, Zaj Ferencnénél 
telefonon egyeztetve. Jelentkezés-
kor azonnal fizetni kell az előleget, 
mert a létszám gyorsan betelik. A 
kirándulástól való elállás esetén 
a befizetett előleg csak akkor kap-
ható vissza, ha más utazót szervez 
maga helyett a jelentkező, illetve, ha 
marad a tervezett összegből, mert a 
buszt ki kell fizetni.

A tervezett program: Székesfe-

hérvárnál: megállás egy kávéra - 
Zamárdiban: egy rövid pihenő idő-
járástól és időbeosztástól függő-

en - Söjtörön: Deák-ház kiállítás, a 
Festetics-kastély megtekintése kí-
vülről (nem látogatható), Szent Ja-
kab Apostol templom megtekintése 
- Zalaapátiban: Szentkirályi-kas-
tély egyedülálló cserépkályha gyűj-
teményének és belső tereinek meg-
tekintése - Kehidakustányban: De-
ák-kúria, múzeum idegenvezetés-
sel, Gyógy és élményfürdő (itt sza-
badidő) - Kis-Balaton Kányavá-
ri sziget: madárles (jó idő esetén) 
- Vörs: Tájház - Csillagvár (a Fes-
teticsek nyári laka) múzeum meg-
tekintése - hazautazás egy megál-
lással.

Minden tagunkat, minden érdek-
lődőt szeretettel várunk a kirán-
dulásra!

dr. Sturcz Zoltánné elnök

MOZAIK

Látványos különbség a közét-
keztetési és a televíziókban látha-
tó szakácsversenyek között, hogy 
az előbbin nem egyetlen, hanem 
hat adag ételsort kell elkészíteniük 
a döntőben a séfeknek. A Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (NÉBIH) előre megadta, milyen 
alapanyagokból kell megfőzni a ta-
vaszváró menüt. De mi is lett a győz-
tes menü?

Selymes csicsóka leves, azaz zelle-
res, póréhagymás, burgonyás krém-
leves. Afrikai harcsafilé, savanyí-
tott zöldségekkel, paraj velouté-vel, 
ez utóbbi mártás jellegű öntet. Desz-
szertnek pedig spárgás krémest szol-
gáltak fel.

A tavalyi kezdetekről így mesélt 
Horváth György:

– Egy esztendővel ezelőtt hirdet-
te meg a versenyt a NÉBIH. A je-

lentkezők elküldték receptjeiket, az 
ételekről készített fotókat, valamint 
a számlákat, amellyel igazolták, hogy 
a menü nettó 450 forintból készült.

Ezek alapján választották ki a 
több mint félszáz elődöntőbe jutó 
pályázót. A selejtezőn öt adag ételt 
kellett elkészíteniük a versenyzők-
nek. A Horváth György – Maros 
András páros közel tíz alkalommal 
gyakorolta ki az ételsor elkészíté-
sét, a Knorr-Bremse gyárban pedig 
nyolcvan adagot késztettek belőle, 
mondhatni élesben tesztelték. Va-
lamint tréner séf segítette felkészü-
lésüket, Horváth Szilveszter, a ma-
gyar Bocuse d’Or Akadémia tagja 
terelgette a kettőst a legújabb tren-
dek felé.

A döntőben három óra állt a sé-
fek rendelkezésére, akik a Bocuse 
d’Or helyszínén, pultjain, tűzhelye-
in főzték a közétkeztetési menüket.

– Az önök győztes ételsora távol-
ról sem emlékeztet az egykori men-
zaételekre.

– Ez a jövő, meg kell haladni a 
zöldborsófőzelék és fasírt menüt, 
ami persze kiváló étel – magyaráz-
ta Horváth György. – Megnyíltak a 
határok, sokan sokféle ételt kipró-
bálnak a világban. A ’90-es évek 

négy-, sőt ötcsillagos szállodáinak 
színvonalát kínálja az Eurest, ter-
mészetesen kiegészítve az aktuális 
irányzatokkal.

– Vendéglátást szeretnének, és 
nem közétkeztetést – vette át a szót 
Kőszegi Attila, az Eurest Kft. terü-
letvezetője, hozzáfűzve: ráadásul egy 
üzemben napról napra ugyanazok a 
vendégek járnak enni.

Ezért minden nap más menüvel, 
más ételekkel várják a dolgozókat. 
Méghozzá nem kizárólag ebédkor, 
reggel hétkor már széles reggeli vá-
lasztékkal nyitnak.

– Egy szakács karrierjének része a 
közétkeztetésben dolgozni?

– Mindenképpen – válaszolta a 
nyertes séf. – Kellő hely jut a krea-
tivitásnak, hiszen nem csúcskategó-
riás alapanyagokból kell megalkotni 
az ételeket. Ráadásul rendes munka-
időben dolgozunk, nem a nyílt ven-
déglátásban megszokott szerint, ahol 
ünnepnapokon, hétvégeken van a 
legtöbb munka.

Kőszegi Attila megemlítette, 
hogy több mesterszakács dolgozik az 
Eurestnél, majd elárulta azt is: a ver-
seny második helyét szintén Eurest 
csapat szerezte meg.

D. A.

Erzsébeti a győztes szakács
Az idei Közétkeztetési Szakácsverseny egyik győztese pesterzsébeti. Horváth 
György mesterszakács a Knorr-Bremse gyár éttermét vezeti. Csapattársával, 
Maros Andrással együtt az Eurest Kft. séfje.

FELHÍVÁS KIRÁNDULÁSRA
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Április 10-én rendezte a hagyomá-
nyos katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
senyt a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (FKI) Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége és Pest-
erzsébet Önkormányzata a kerület ál-
talános iskolás, illetve középiskolás 
tanulói számára.

Az eseménynek idén is az ESMTK 
Ady Endre utcai pályája adott ott-
hont. A versenyen Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte a résztve-
vőket és kívánt nekik jó versenyzést, 
ezt követően Tóth József tűzoltó ez-
redes, az FKI dél-pesti polgári védel-
mi felügyelője indította útjára a csa-
patokat.

A katasztrófavédelmi verseny 
célja, hogy a tanulók alapvető isme-
reteket szerezzenek a veszélyhelyze-

tek kezeléséről, és elsajátítsák azo-
kat a készségeket, amelyek alkalma-
zásával fegyelmezetten, hidegvérü-
ket megőrizve tudnak segíteni baj-
ba jutott embertársaikon. A ver-
senyzők polgári védelmi, közlekedé-
si, tűzoltási, elsősegély-nyújtási, ve-
gyi mentesítési, iparbiztonsági, navi-
gációs és tájékozódási, valamint ár-
víz- és környezetvédelmi ismeretek-
ben mérték össze elméleti és gyakor-
lati tudásukat.

Az idei versenyen 7 általános is-
kolai és 3 középiskolai csapat indult. 
Az általános iskolák versenyét idén 
az Ady Endre Általános Iskola, a kö-
zépiskolák versenyét pedig a Kos-
suth Lajos Gimnázium csapata nyer-
te, így ők jutottak tovább a fővárosi 
fordulóra.

Sz.
Németül, majd magyarul kö-

szöntötte Bárkányi Judit, a 
rendezvény ötletgazdája, a 

Fővárosi Német Önkormányzat el-
nöke az óvoda és iskolalátogató ren-
dezvényen megjelenteket március 
22-én. Őt követően Juhász Lajosné 
nemzetiségekért is felelős alpolgár-
mester üdvözölte Szabados Ákos 
polgármester és Pesterzsébet Ön-
kormányzata nevében a vendégeket. 
Mint mondta, ezt a sorozatot a Fővá-
rosi Német Önkormányzat indította 
azzal a céllal, hogy a képviselők és 
a pedagógusok minél jobban megis-
merjék egymást. – A bemutatón ok-
tatási, nevelési és hagyományápolá-
si lehetőségekről, tapasztalatokról 
lesz szó. A Pesterzsébeten működő 
3 német nemzetiségi intézmény kö-

zötti együttműködés már 22 éve tart. 
A közös munka több területen – így 
többek között a nemzetiségi napon, 
az Oktoberfest-en és a Teréz-napon 
– is megnyilvánul. Az intézmények 
összetartása nemcsak a kerületben, 
de a fővárosban is elismert – fogal-
mazott az alpolgármester.

A József Attila Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskolában rende-
zett megnyitón a 2. c osztályos tanu-
lók kisjelenetet adtak elő, majd a ven-
dégek 3 nemzetiségi osztályban tettek 
óralátogatást. A következő állomás a 
Pesterzsébeti Baross Német Nemze-
tiségi Óvoda volt, ahonnan a Német 
Nemzetiségi Gimnáziumba mentek 
át a résztvevők. Az ottani óralátoga-
tások után szakmai tapasztalatcserére 
nyílt lehetőség.           y.s.

INTÉZMÉNYEK

Március 23-án rendezte meg 
a Budapest XX. Kerületi 
Hajós Alfréd Általános Is-

kola a Fehér Miklós kupát, amit az 
intézmény 2005 óta hirdet meg év-
ről évre az olimpiai bajnokok neve-
it viselő iskoláknak. A 2004-ben el-
hunyt focista emlékére rendezett, 
az olimpiai eszme továbbvitelét cél-
zó versenyre idén az ország különbö-

ző részeiről 7 általános iskola csapa-
ta nevezett.
Őrfi Krisztina, a házigazda iskola 

igazgatójának köszöntötte a megje-
lenteket, majd felidézte Fehér Mik-
lós pályafutásának főbb állomása-
it, tragikus halálát. Ezt követően a 
résztvevő csapatok és az iskola tanu-
lóinak képviselői helyezték el a meg-
emlékezés virágait az emléktáblánál.

A kupa két támoga-
tója, Pesterzsébet Ön-
kormányzata és a Ma-
gyar Olimpiai Akadé-
mia képviselői, Juhász 
Lajosné alpolgármester 
és Lehmann László fő-
titkár üdvözölte a meg-
jelenteket.

A verseny fővédnöke 
Dragóner Attila koráb-
bi válogatott futballis-
ta volt, aki szintén szólt 

néhány kedves szót a gyerekekhez. 
A kupára ellátogatott Lipcsei Péter 
volt válogatott focista is.

 A két ágban játszott mérkőzéseket 
Surányi Péter és Juhász László vezet-
te, a mérkőzéslabdát az ESMTK elnö-
ke, Harót János és az ESMTK sport-
igazgatója, Nagy Dániel ajánlotta fel.

Az izgalmas mérkőzések után 
kora délutánra kialakult a végered-
mény. Idén a Fehér Miklós kupát 
a Kolonics György Általános Isko-
la csapata vihette haza, a házigazda 
Hajós a középmezőnyben, a 4. he-
lyen végzett.          

 y.a.

14. Fehér Miklós Kupa

Katasztrófavédelmi verseny Bemutatkoztak 
a nemzetiségi intézmények

Lipcsei Péter a pesterzsébeti Hajós csapatával
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

A tested a tiéd, tegyél érte! Az egészség-
ről egy gyógytornász szemével:

A gyógytornában rejlő lehetőségek – 
Legyen a gyógytorna a sportod!

előadó: Varga Orsolya gyógytornász, 
manuálterapeuta

máj. 23-án, 17 órától

Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő 

közösségi program
minden csütörtökön 10 órától

Beszélgessünk angolul! 
máj. 2-án, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
máj. 16-án, 17.30-tól

Kötő-horgoló és Gasztro Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Kezdő angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

minden hétfőn, 17 órától

Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával 
Hétfői napokon 9.30: Mondókás móka; 

10.10: Bábos torna

Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni vá-
lasztókörzet képviselőjének fogadóórája 

máj. 2-án, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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

Nyers ételek kóstolója – Lénárt Gitta a vegán élet-
mód és a nyersételek szakértője újra vendégünk lesz 
május 8-án, szerdán, 17 órakor. Kóstolóval egybekö-
tött előadást tart a nyers ételekről.

A tested a tiéd, vigyázz rá! – Varga Orsolya gyógytor-
nász előadása április 25-én, szerdán, 17 órakor. Ezút-
tal a gerinccel és annak problémáival (gerincferdülés, 
gerincsérv) foglalkozunk.

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Várjuk 
szeretettel a babákat és szüleiket május 11-én, pén-
teken, 17 órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, 
a foglalkozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Idegennyelvi klubok: Kötetlen társalgásra várjuk a 
nyelvgyakorlókat! Angol klub: május 2-án, szerdán 17 
órakor. Német klub: május 9-én, szerdán, 17 órakor. 

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt május 9-én, 
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre 
Éva nénivel! Témánk: lovak és lovasok.

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad 
Frisch Tünde május 23-án, szerdán, 17 órakor! Gyere-
keknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától vá-
logathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Eszes Zoltán festményeit, ké-
peit tekinthetik meg. 

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolva-
sószoftver, NAVA pont.

Neményi Lili Erzsébeten 
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2018. 04. 18. – 2019. 03. 29. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig. 

49. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2018. 
május 2. – 2018. június 3. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

A Pesterzsébeti Művészeti Napok 
záró ünnepsége és a 49. Tavaszi 
Tárlat közönségdíjának átadása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2018. május 30., szerda, 
17 óra
 
Bátai Sándor festőművész 
és Kalmár János szobrászművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. jú-
nius 12. - július 22.

Grafikai emlék-kiállítás 
Czétényi Vilmos születésének 
90. évfordulójára
Megnyitó ünnepség: 2018. június 
19., kedd.
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. jú-
nius 19. - július 22.

PROGRAMJAINK

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

Kedves Olvasók! Április 30-án és május 
21-én könyvtárunk zárva tart!

Kedves Olvasóink! Értesítjük Önöket, hogy 
április 30-án, hétfőn, illetve május 19-22-ig 

zárva leszünk! Kellemes ünnepeket kívánunk!

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Időszaki kiállításaink
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Eddig csizmába vagy cipőbe rej-
tettük lábainkat, így bizony 
hajlamosak voltunk elhanya-

golni őket. Eljött azonban a szan-
dál- és papucsszezon, amikor, ha csak 
nem teszünk ellene sürgősen, mások 
számára is láthatóvá válnak bőrke-
ményedéseink, repedezett körmeink.

A talp egyes részein, amelyek na-
gyobb megterhelésnek vannak kité-
ve, bőrkeményedések alakulhatnak 
ki. Ezeket ugyanakkor nem tanácsos 
teljes egészében eltávolítani, az eny-
hén megvastagodott bőr ugyanis még 
nem ront a látványon, egészségügyi 
szempontból viszont fontos a jelen-

léte. A túlságosan megvastagodott 
részek viszont idővel nagy fájdalmat 
okozhatnak, ezért a lábápolást kezd-
jük bőrpuhítással. A lábat kenjük be 
bőrpuhító lábkrémmel, ezután finom 
szemcsés bőrradírral dörzsöljük át. 
Ha a radírozás már nem használ, ve-
gyünk lábfürdőt, az elősegíti a hám-
lasztást. Forró vízbe csepegtessünk 
mandulaolajat, és szórjunk bele für-
dősót (a legjobbak a Holt-tenger só-
ját tartalmazó készítmények).

A speciális talpradírok homokot 
és porlasztott habkövet tartalmaznak, 
de magunk is könnyen készíthetünk 
bőrradírt. Egy evőkanál kristálycuk-
rot keverjünk el két evőkanál olíva-
olajjal, majd ezt nedves vattapamacs-
csal körkörösen dörzsöljük szét. A 
cukor az egyik legjobb hámlasztószer, 
kevésbé szárítja a bőrt, mint a só, 
mégis eredményesen puhítja fel és tá-
volítja el a felső, elhalt hámréteget.

A lábfürdő nemcsak a bőrt, ha-
nem a körmöket is megpuhítja, így 
könnyebb pedikűrözni. A körmöket 
különös gondossággal vágjuk, a kö-
römágyra ránőtt bőrt ne távolítsuk el, 
csak toljuk vissza, mert a lábon kelet-
kezett apró sebeken keresztül renge-
teg baktérium juthat a szervezetbe.

Ha azt vesszük észre, hogy lábkör-
meink sárgásra színeződtek, a citrom 
kifacsart levével kenegessük, mivel 
az fehérít. 

D.R.

Melegfront-érzékenyeknek 
főként B2-, C-, K- és 
P-vitaminok fokozott be-

vitele javasolt. Vitaminforrások le-
hetnek: tej, tejtermékek, joghurt, 

kefir, zöldfőzelékek, savanyú ká-
poszta, csipkebogyó, citrom, kivi. 
Mivel a szervezetünk folyamatosan 
egyensúlyra törekszik, célszerű hoz-
zásegíteni ehhez a munkához, és 

táplálékkiegészítéssel 
pótolni a veszteséget. 
Fokozzuk tehát a ká-
liumtartalmú élelmi-
szerek bevitelét a kö-
vetkezőkkel: karalábé, 
karfiol, paradicsom, 
burgonya, búza, rozs-
liszt, mazsola, olajos 
magvak, hal.

A hidegfrontra ér-
zékenyek fogyassza-
nak minél több B1-, 

D- és E-vitamint – ezek főleg az 
élesztőben, a halakban és a tojás-
ban találhatók meg. Számukra kü-
lönösen fontos a megfelelő folyadék-
bevitel; a személyre szabott gyógyte-
ák fontos kiegészítői lehetnek a napi 
italadagnak. Tanácsos naponta mi-
nimum két liter folyadékot inni, a 
legjobb, ha lehűtött frissítő teákat 
(menta, citromfű, csipkebogyó) fo-
gyasztanak citromkarikák hozzáadá-
sával.

A fronthatást csökkenthetjük 
még rendszeres sportolással, moz-
gással a friss levegőn, szaunázással, 
infraszaunázással, hideg-meleg vizes 
váltott zuhannyal, akupresszúrával, 
masszázzsal, jógával, valamint a ni-
kotin- és alkoholfogyasztás mérsék-
lésével is.           nd

Hogyan vészeljük át a frontokat?

Szandálszezon

Bár alig néhány hónap telt el 
az évből, többször tapasztal-
hattunk nagy hőingást, amit 

a hirtelen betörő hideg- vagy meleg-
front okoz. 

Szakemberek szerint a frontérzé-
kenységet a vegetatív idegrendszer 
zavara okozza, és a panasz mindig a 
szervezet leggyengébb pontján jelent-
kezik. A tüneteket és a fájdalmat így 
mintegy jelzésként is értelmezhetjük, 
amely azt mutatja, hogy milyen pon-
tokat kellene leginkább erősíteni.

A helyzetet nehezíti, hogy a 
stressz és a civilizációs ártalmak ép-
pen a vegetatív idegrendszerre hárí-
tanak több feladatot, így nem vélet-
len, hogy egyre több embernek okoz 
gondot alkalmazkodni a hőmérsék-
let, a légnyomás, a páratartalom 

vagy a szélerősség hirtelen változá-
sához. A nők amúgy is érzékenyeb-
ben reagálnak ezekre, közülük is kü-
lönösen a változó korban lévők, de 
az érrendszeri betegségben szenve-
dők, a kisgyerekek, az 50 év feletti-
ek, a túlsúllyal és immunproblémák-
kal küzdők is gyakran szenvednek a 
frontoktól.

Mind a hideg-, mind a melegfront 
erőteljesen hat a szervezetre. Nem 
véletlen, hogy frontátvonuláskor ki-
mutathatóan megnő a balesetek, az 
öngyilkosságok, a műtéti kompliká-
ciók száma. A hatás tudományosan 
igazolt: a biometeorológia foglalkozik 
az időjárás változásainak élőlényekre 
gyakorolt következményeivel.

Melegfront idején egy melegebb 
légtömeg kiszorítja a térségből az 
ott lévő hidegebb levegőt, melynek 
hatására emelkedik a hőmérséklet, 

nő a páratartalom, csökken a lég-
nyomás. A melegfront a szimpati-
kus idegrendszerre hat, ilyenkor nő 
a pulzusszám, szaporábbá válik a lég-
zés, csökken az összpontosító képes-
ség, ingerlékenység, fáradtság, bá-
gyadtság léphet fel, gyakoriak a mig-
rénes fejfájások. Felerősödhetnek a 
műtéti hegek fájdalmai, a szívbeteg-
ségek és az allergiák tünetei, megnő 
az infarktus- és a trombózisveszély.

Hidegfronti hatás esetén csökken 
a levegő hőmérséklete és páratartal-
ma, növekszik a légnyomás, mind-
ezt nyugtalanság, alvászavar, heves 
szívdobogás, vérnyomás-emelkedés 
kíséri. Gyakoriak a görcsös fájdal-
mak, asztmarohamok, keringési za-
varok is, mint ahogy erősödnek a 
reumatikus problémákkal és a gyo-
morfekéllyel küzdők panaszai is.

-nd-

A napsütésnek számos pozi-
tív hatása ismert, így pél-
dául annak segítségével ál-

lítja elő szervezetünk a csontkép-
ződéshez nélkülözhetetlen D-vita-
mint, általa termelődnek szerveze-
tünkben a „jókedvcsináló” hormo-
nok. Mindezek mellett a napfény 
fertőtlenítő hatású, még a pattaná-
soknak is jót tesz.

Jótékony hatása mellett azon-
ban nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a túl erős vagy a túl sok nap-
fény káros. Közismert, hogy az UV-
sugárzásnak milyen szerepe van a 
bőr idő előtti, és nem túl szép öre-
gedésében. Több vizsgálat is kimu-
tatta már, hogy azoknak az embe-
reknek, akik idejük nagy részét a 

szabadban töl-
tik, arcbőrük egy 
idő után megvas-
tagodik, így pró-
bálva védekezni a 
káros sugárzás el-
len. A mély rán-
cok kialakulása és 
a bőr mélyebb ré-
tegeinek öregedé-
se mellett nem el-
hanyagolható az 
sem, hogy az UV-
sugárzás hozzájárul a bőr rákos el-
változásainak kialakulásához.

Azt ma már mindenki tudja, hogy 
a napozáshoz gondosan be kell ken-
ni magunkat napvédő krémmel, de 
nem szabad elfeledkezni arról sem, 

hogy nem csak a napozáskor ér min-
ket napsugárzás. Éppen ezért a leg-
biztosabb, ha UV-szűrőt tartalmazó 
arckrémet használunk, mint ahogy 
az sem árt, ha testápolónk is tartal-
maz ilyet.             nr.

Jótékony napsugárzás?

Jön a front!
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Zöldsarok Ajánló

A hosszúra nyúlt tél 
után rögtön a kora 
nyár köszöntött be, 

így a természet hamar be-
hozza az elmaradását. Má-
jusban a kerttulajdonosok-
nak szinte megállás nélkül 
van tennivalójuk, amelyek 
közül az egyik legfontosabb 
a fűnyírás. Az áprilisi 3-4 
centiméteres vágási magas-
ságot vegyük lejjebb, lassan 
állítsuk be a nyári 2,5-3,5 
centire. Május közepétől a 
fű a legnagyobb növekedés-
nek indul, így aki teheti, he-
tente igazítson rajta.

A fűnyírásnál hálátla-
nabb, de a szép, zöld gyep-
hez elengedhetetlen a gyom-
irtás, amelynek leghatéko-
nyabb módja még mindig 
a kézi kihúzásos és kapálós 
módszer. Azért szép időben, 
amikor nedves a talaj, a fű 
viszont száraz, bevethetjük 
a kétszikű gyomirtót, felada-
tunk megkönnyítéséül.

Fontos a rendszeres öntö-
zés is, akinek van, akár már 
most bekapcsolhatja az au-
tomata öntözőrendszert. A 
locsolást a kora reggeli vagy 
késő esti órákra időzítsük, 
hiszen ilyenkor párologtat-
nak legkevésbé a növények. 

Gondoskodnunk kell a nö-
vényvédelemről is, a gom-
básodás ellen például haté-
kony szer a speciális bio nö-
vénykondicionáló, ami nem-
csak védi, de táplálja is a nö-
vényeket.

Ebben a hónapban kiültet-
hetjük a melegkedvelő, előne-

velt palántákat a végleges he-
lyükre. Ha vásároljuk, ügyel-
jünk arra, hogy megbízható 
helyről szerezzük be őket, így 
elkerülhetjük a későbbi kelle-
metlen meglepetéseket.

A fagyveszély elmúltá-
val elkezdhetjük az egynyá-
riak kiültetését is, ennél az 
első és legfontosabb dolog, 
hogy figyelembe vegyük a tá-
jolást, így a növények a fény-
igényüknek megfelelő helyre 
kerülhetnek.

y.a.

Itt a tavasz végre, zöldellnek és virágoz-
nak a növények, esténként is kellemesen 
balzsamos a levegő. Rég vártunk erre az 

időre, ami tökéletesen alkalmas egy roman-
tikus utazásra, ha máshol nem, a könyvek vi-
lágában.

Paige Toon: Egy darab a szívemből című 
regényének főhős Bridget, aki többszöri csa-
lódás után tudatosan kerüli a szerelmet. 
Munkája érdekes, úti beszámolók írásával 
keresi kenyerét, mígnem felkérik egy várat-
lanul elhunyt írónő által elkezdett regény 
befejezésére. Több hónapra Cornwallbe köl-
tözik hát, az özvegy férj lakásában dolgozik, 
és miközben az elhunyt naplóját, jegyzete-
it böngészi, óhatatlanul egyre jobban meg-

ismeri annak 
családját, ke-
rül egyre köze-
lebb megbízó-
jához és annak 
kislányához, és 
persze ezáltal 
egyre nagyobb 
dilemmába…

Valójában 
nem nagy kér-
dés, hogy a két 
sérült ember egymásra talál-e, nem is az izga-
lomért érdemes elolvasni ezt a könyvet. Csak 
mert szép, kedves, emberi, néha szívszoron-
gató, ugyanakkor nem giccses és csöpögős.

z.d.
(Paige Toon: Egy darab a szívemből. 

General Press Kiadó, 2018.)

Májusi kert Tavaszi romantika

Hozzávalók (4 főre): 
50 dkg újkrumpli
3 szál újhagyma
1 liter csirke alaplé (vagy lezsíro-
zott húsleves)
1 ek vaj
10 dkg juhtúró
4 vékony szelet húsos szalonna

    A vajon üvegesre sütjük 
a megtisztított, zöld szár zsen-
ge részével együtt felkariká-
zott újhagymát, majd hozzá-
adjuk a meghámozott, felkoc-
kázott újkrumplit, felöntjük 
az alaplével és puhára főzzük 
a zöldségeket.

Hozzáadjuk a juhtúrót, botmixerrel pü-
résítjük, sózzuk, ha szükséges, borsozhat-
juk is, ízlés szerint.

A szalonnacsíkokat serpenyőben mér-
sékelt lángon ropogósra sütjük, tálalásnál 
ez kerül a leves tetejére.

Juhtúrós újkrumpli krémleves
Gasztronómia

4 3 9 6 1 8

8 4

5 4 9

7 5 4 6

8 1

2 1 3 7

8 5 2

9 1

7 1 8 9 4 6

Sudoku

6 7

2 8 7 1

4 5 2

5 3 6

9 1 6 8

4 9 1

6 5 9

9 4 6 1

2 1

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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SZOLGÁLTATÁS

MASSZÁZS! Svédmasszázs, talpmasz-
százs, kismama-masszázs, fej-, nyak-, 
dekoltázsmasszázs, bőrradír. Bejelent-
kezés: 0630/241 61 10

RUHA és textil varrást, alakítást, fel-
hajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika 
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca 
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17 
óráig.

REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtni-
csere. Harmonikaajtó, reluxa, szú-
nyogháló, szalagfüggöny szerelése. 
0620/321 06 01

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást, 
tetőjavítást vállalok. Nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással-fóliázás-
sal. Érd.: 0630/422 17 39

KERT, telek és épületek felújítása! Met-
szés, permetezés, bozótirtás, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. 
Teljes körű építési, felújítási, szigetelé-
si munkák reális áron, rövid határidővel. 
www.telekrendezes.hu, 0620/259 63 19, 
061/781 40 21

BALLAGÁSI AKCIÓK. Személyre szóló 
ajándékok boltja. Gravírozott, hímzett, 
fényképes ajándékok, pólómintázás, lé-
zergravírozás, bélyegzőkészítés. Kos-
suth L. u 31/A 6. üzlet (szökőkútnál). 
0620/920 99 81, www.ringtex.hu

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bel-
ső marását, bélelését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06-20/264 77 52

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. 06-
1/402-4330, 0620/491 50 89

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

TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál 
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles 
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

REKLÁMTÁBLÁK, házszámtáblák, név-
táblák, kirakat-, autódekoráció, bélyeg-
zőkészítés. Kossuth L. u. 31/A 6. üzlet 
(szökőkútnál). 0620/920 99 81, www.
rintex.neet.hu/reklam

PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény sze-
rint lakkzselézés, térdig gyantázás, talp-
masszázzsal). 0620/285 18 27

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

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

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolat-
javítást. Kis munka is számít.0630/783 
64 60

INGATLAN

ERZSÉBETEN 1 szobás, konvektoros, 32 
négyzetméteres lakás kiadó. 60 000 Ft 
+ rezsi + 2 hó kaució. Érdeklődni 12 óra 
után 061/284 93 50

A GUBACSI LAKÓTELEPEN keresek 40-
45 négyzetméteres eladó lakást tulajdo-
nostól, saját részre. Tel.: 0620/545 02 55

OKTATÁS

Német nyelvből korrepetálást, történe-
lemből érettségire felkészítést vállalok. 
0630/913 75 10

ÁLLÁS

VÁROSKÖZPONTBAN – 4 órás mun-
kaidő – társasház takarítót keres. 
0620/537 80 93

SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő csa-
patunkba munkatársakat keresünk. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a 
kerteszallas.lakihegy@gmail.com ema-
il címen lehet. További információ: 06-
70/931-5957

EGYÉB

FÉLTŐ, gondoskodó tartási szerződést 
kötne idős személyhez értelmiségi há-
zaspár. 0630/277 66 22

SPORT

MEGNYITOTTUNK! Bevezető árak! Tel-
jes körű személyi edzés és regenerá-
ció. Köpöly, moxa, testgyertya, nyirok-
masszázs, hullámmasszázs. Könnyen 
megközelíthető, parkolás ingyenes. Fb/
Exclusive Mozgás&Rehabilitáció Stúdió. 
Tel.: 0670/241-8657

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

Apróhirdetések 
felvétele

A következő lapszám 
2018. május 22-én 

jelenik meg, 
hirdetés-felvételi 

időpontok: 
május 2., 7., 9.

Hétfőn 14-15.30 között, 
szerdán 12.30-14.45-ig 

a Pesterzsébet újság 
szerkesztőségében 

(Csili Művelődési Központ 
1201 Budapest, 

Nagy Győry I. u. 4-6., 
I. emelet 2.).

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

szavanként 150 Ft+áfa.

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről 

tájékozódhat az önkormányzat 
Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Március 3-án, Tatabányán került 
megrendezésre a diák I-es korcso-
port kötöttfogású országos bajnok-
sága. A területi bajnokságról 12 bir-
kózónk rangsorolta magát a megmé-
rettetésre, ám betegségek miatt saj-
nos csak 8 fővel tudtunk részt ven-
ni a versenyen. Csapatunkból töb-
ben is kiemelkedően teljesítettek, 
négy döntőben is volt érdekeltsé-
günk. Kovács Olivér (46 kg) arany-
érmes lett, míg Jász Bálint (29 kg), 
Farkas Zsombor (32 kg) és Kovács 
Bence (58 kg) nyakába ezüstérmet 
akasztottak. Kovács Barnabás (38 
kg) és Nagy Gergely (63 kg) bronz-
éremmel térhetett haza a versenyről. 
Hat érmünknek köszönhetően szak-
osztályunk második helyen végzett a 
csapatok közötti versenyben.

Ugyanezen a napon, Sárospata-
kon került megrendezésre a kadet 
szabadfogású és női minősítő ver-
seny. Szakosztályunkat 9 birkózónk 
képviselte, akik közül Matyi Vivien 
(46 kg) első, Hörcsöki Kamilla (43 
kg) második, Deák Zoltán (65 kg) és 
Szilágyi Erik (92 kg) harmadik he-
lyezést szerzett. 

Március 4-én Pécsett küzdöttek a 
bajnoki címekért az U23-as szabad-
fogású birkózók. Három fővel vet-
tünk részt a versenyen. Tóth Ben-
degúz folytatta tavalyi évi kimagasló 
eredménysorozatát, ellentmondást 
nem tűrően nyerte meg a 92 kg-osok 
súlycsoportját és állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára. A még junior 
korú Mester Milán (79 kg) bronzér-
met szerzett, Lakatos Attila (74 kg) 
kiesett a versenyből. 

Március 10-én Zalaegerszeg a 
diák II. kötöttfogású, míg Mogyoród 
az U23 kötöttfogású országos baj-
nokságnak adott otthont. A diák II-
es korcsoportban 15 birkózónk kva-

lifikálta magát a versenyre, közülük 
5-en döntőbe jutottak, ahol egyikük 
sem talált legyőzőre, így Jász Bálint 
(29 kg), Farkas Zsombor (32 kg), 
Olasz Bende (35 kg), Budai András 

(54 kg) és Kis 
Mátyás (69 
kg) is arany-
érmes lett. 
Kovács Bar-
nabás (38 
kg), Kertész 
Dominik (46 
kg) és Fábi-
án Barna (58 
kg) bronz-
éremmel tér-
hettek haza 
a versenyről, 
Szalai Balázs 
(38 kg) ötö-

dik helyezést ért el. A közel 60 egye-
sületet felvonultató viadalon szak-
osztályunk óriási fölénnyel nyerte 
meg a csapatversenyt, kétszer annyi 
pontot gyűjtöttünk, mint a második 
helyezett!

Mogyoródon 4 birkózónk vett 
részt az U23 kötöttfogású orszá-
gos bajnokságon. Ezen a versenyen 
a Losonczi testvéreknek köszönhe-
tően 2 aranyérmet nyertünk. Ottó 

a 67 kg-osok, 
Dávid pedig a 
82 kg-osok kö-
zött nem talált 
legyőzőre. Dá-
vid a döntőben 
Nagy Péter-
rel csapott ösz-
sze, ahol Nagy 
Pétert a bírók 
többször is fi-
gyelmeztették 
rendszeres sza-
bálytalanságok 
miatt. Dávid 

végigküzdötte a mérkőzést, és vé-
gül az ő kezét emelhették a magas-
ba. Ezzel szakosztályunk két verseny-
zője hatalmas lépést tett afelé, hogy 
Magyarországot ismét egy testvérpár 
képviselhesse kötöttfogásban ugyan-
azon a világ-
versenyen. 

U23 sza-
badfogású vá-
logatott bir-
kózónk, Tóth 
B e n d e d ú z 
(97 kg) és ka-
det Európa- 
és világbaj-
nok verseny-
zőnk, Sző-
ke Alex (87 
kg) egyaránt 
csak a döntő-
ben találtak 
l e g y ő z ő r e , 
ezüstérmet akasztottak a nyakukba.  

Szakosztályunk a 4 megszerzett 
éremmel a második helyen végzett a 
csapatpontversenyben. 

Március 16-án, Szigetszentmik-
lóson rendezték meg a felnőtt sza-
badfogású és felnőtt női minősí-
tő versenyt, melyen 6 fővel vet-
tünk részt. Sleisz Gabriella (65 kg) 

és Asharin 
Roman (65 
kg) hozták 
szokásos jó 
formájukat, 
minden el-
l e n f e l ü k e t 
magabiztosan 
győztek le, és 
aranyérmet 
vehettek át 
a nap végén. 
Lagzi-Kovács 
B e n d e g ú z -
nak (74 kg) 

sikerült még felállnia a dobogóra, ő 
bronzéremmel térhetett haza.

Március 17-én a Pestszentimrei 
Sportkastély adott otthont a diák 
és serdülő leány országos bajnok-
ságnak. Ez a verseny történelmi je-
lentőséggel bírt szakosztályunk éle-
tében, hiszen ezen a napon Matyi 
Vivien (serdülő 46 kg) megszerezte 
200-ik magyar bajnoki címünket. 11 
esztendő alatt 200 bajnoki címet si-
került megszereznünk, melyhez 104 
ezüst- és 200 bronzérem is társul. Az 
ESMTK Birkózó Szakosztály elnö-
ke, Losonczi Ottó a következőkép-
pen értékelte ezt a fantasztikus tel-
jesítményt:

„Én azt hiszem, hogy 11 év alatt 
senkinek nem sikerült 200 bajnoki 
címet szereznie. Gyakorlatilag min-
den korosztályban, a gyerek kor-

csoporttól a felnőttekig lehet talál-
kozni erzsébeti birkózókkal. Mind 
a gyerekek, mind a felnőttek dobo-
gós helyezéseinek megvan az érté-
ke. Már csak azért is, mert a jelenle-
gi diák korcsoport bajnokaiból lehet-
nek a jövő aranyérmesei felnőtt kor-
osztályban. Ezért aztán különös súlyt 
fektetünk az utánpótlás nevelésé-
re. Ha bővítjük a kört, és nemcsak 
az országos bajnokságokat, hanem 
minden versenyt tekintünk, akkor 
is jubiláltunk, hiszen ebben az érte-
lemben már 3000 első helynél tar-
tunk.  Nagyon büszke vagyok a klu-
bunk birkózóira.”

A leány országos bajnokságon 
Matyi Vivien mellett aranyérmet 
szerzett Huszár Regina (diák 52 kg) 
és László Nikolett (serdülő 39 kg) is, 
Hörcsöki Kamilla (serdülő 42 kg) 
pedig ezüstéremmel térhetett haza a 
versenyről.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Diák I. kötöttfogású országos bajnokság

Diák II kötöttfogású országos bajnokság

U23 kötöttfogású országos bajnokság

Matyi Vivien 200. magyar bajnoki 
aranyérmünket szerezte
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Az ESMTK Jégkorong Szakosz-
tálya várja az 5-11 éves kor közötti, 
hokizni vágyó gyerekeket a megújuló 
U-8, U-10, U-12 csapataiba. A leen-
dő hokisoknak 
májustól június 
közepéig száraz 
edzéseket szer-
veznek, majd a 
nyári szünet vé-
gén, augusztus-
ban jeges és szá-
raz edzéseken, 
valamint edző-
táborban vehet-
nek részt.

A szakosztály ősztől részt kíván 
venni a hivatalos U-8 U-10 bajnok-
ságokban, és elkezdi az U-12 csapat 
szervezését is.

Az egyesület a Pesterzsébet Jég-
csarnokban állandó öltözőt és 

felszereléstárolási lehetőséget bizto-
sít a gyerekeknek, akikkel képzett, 
nagy gyakorlattal rendelkező, elhi-
vatott és országosan elismert veze-

tőedző és szintén magas szinten kép-
zett edzők foglalkoznak majd.

Érdeklődni Palotás István szak-
osztályvezetőnél a 0620/978 20 81-es 
telefonszámon, vagy az esmtkhoki@
gmail.com címen lehet.         y.a.

Április 4-én hazai pályán fogadta az 
ESMTK Tállya együttesét. A 17. for-
duló elmaradt meccsét a piros-fehé-
rek Soós Bence góljával 1:0-ra nyer-
ték, így – ahogy az őszi szezonban 
megszokhattuk – ismét sikerült itt-
hon tartani a 3 pontot.

Pár nappal korábban vált hivata-
lossá, hogy az STC Salgótarján fel-
nőtt labdarúgó csapata visszalépett 

az NB III. Keleti csoport további 
küzdelmeitől. Ez némileg átrendez-
te a tabellát, ugyanis ilyen esetben a 
szabályok szerint az összes eddigi, ve-
lük játszott mérkőzést érvénytelení-
teni kell, azok eredményeit törölni. 
Ennek egyik következményeként az 
ESMTK visszakerült a tabella 2. he-
lyére, másrészt viszont a 22. fordulót 
kényszerpihenéssel töltötte az erzsé-
beti csapat, hiszen április 8-án lett 
volna esedékes a Salgótarján elleni 
meccs.

A szabadnap után azonban ismét 
nagy menetelésbe kezdett a csapat, 
hiszen 8 nap alatt 3 mérkőzésen kel-
lett bizonyítania. Április 14-én, szom-
baton Balassagyarmatra utaztak, ahol 
a hazaiak a 32. percben megszerezték 
a vezetést. A meccs 8 perccel később 
még izgalmasabbá vált, mivel Privigyei 
Ádámot kiállították, így a Liza megfo-
gyatkozott létszámmal játszott tovább. 
Ennek ellenére Horváth Leventének 

a 45. percben sikerült kiegyenlíteni. A 
végeredmény 1:1 maradt, azaz 1 pont-
tal gazdagodott az ESMTK.

Április 18-án, az elmaradt fordu-
ló pótlásaként a Füzesgyarmat ellen 
játszott idegenben a Liza, és sajnos 
ezúttal sem sikerült győzelemmel tá-
voznia; 2:0-ás vereséget szenvedett a 
házigazdától. Öt nappal később, 22-
én a Tiszaújváros csapatát fogadták 
az Ady Endre utcában a pesterzsébe-
tiek. A mérkőzés 1-2-es eredmény-
nyel zárult.                        y.a.
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