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Sportgála
Május 14-én vehették át „Az év 
sportolója” és „Az év edzője/sport-
vezetője” kitüntető címeket, vala-
mint jutalmukat a kiemelkedő ered-
ményeket elért sportolók.

3. oldal

Ebösszeírás Csillagocska fesztivál
Június 1-je és augusztus 31-e kö-
zött végzi Pesterzsébet Önkormány-
zata a törvény által előírt kötelező 
ebösszeírást. Az adatlap az újságban 
is megtalálható.

Május 7-én immár másodszor ren-
dezték meg a pesterzsébeti óvodák 
tehetséges gyermekeinek tehetség-
napját, a Csillagocska fesztivált a 
Csili Művelődési Központban.

8-9. oldal 17 . oldal

Egészségnap
Szűrővizsgálatokkal, életmódta-
nácsadással, bemutatókkal és sport-
versenyekkel várták az érdeklődőket 
a május 12-ei Egészség-, Sport- és 
Drogprevenciós Napon.

15. oldal
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FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz
 azon természetes, vagy jogi személyeknek, 

akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak 
kerületünk fejlődéséhez.

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

hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a

Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása, 
Pesterzsébet Egészségügyéért, 

Pesterzsébet Szociális Munkáért, 
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 

Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért, 
Pesterzsébet Közbiztonságáért 

kitüntető címekre.

Javaslataikat írásban, részletes indoklással,
a felterjesztő és a felterjesztett nevének és elérhetőségének  

(telefon, e-mail, lakcím)
pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 2018. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal 

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

MEGHÍVÓ

A Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványa 
a Budapest XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, 

mint a program bonyolítójával és Pesterzsébet Önkormányzata
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottságával 

együttműködve meghívja Önöket az

„OVI-ZSARU” KI MIT TUD
címmel meghirdetett játékos bemutatóra.

Fellépnek: a kerület óvodáinak (tagóvodáinak) 
a programban résztvevő nagycsoportos gyermekei.

A rendezvény időpontja: 2018. június 5. 9:30- 11:30 óra

A rendezvény helyszíne:
Csili Művelődési Központ színházterme és belső udvara

(1201 Budapest Baross utca 55.)

A Pesterzsébet újságban idén 
eddig két alkalommal je-
lentek meg azon ismeretlen 

személyekről készült fotók, amelye-
ket a rendvédelmi osztály által üze-
meltetett kamerák készítettek illegá-
lis hulladékelhelyezés közben, de az 
osztály nem tudta hitelt érdemlően 
beazonosítani őket a felvételek alap-
ján. A közterület-felügyelet ezért fel-
hívásban kérte a lakosság segítségét 
a szabálysértők kilétének megállapí-
tására. Eddig két alkalommal koro-
názta siker a felhívást, mindkétszer 
sikerült a lakossági bejelentés alap-
ján beazonosítani az elkövetőket és 
szabálysértési feljelentést tenni. – A 
lakosság segítségét ezúton is köszön-
jük – tolmácsolta az osztály köszö-
netét Szabados Ákos polgármester a 
két ülés között eltelt időszakról szóló 
beszámolójában.

* * *
A Rendvédelmi Osztály működé-

sének, a közterület-felügyelői jelen-
létnek köszönhetően nagymérték-
ben javult Pesterzsébet közbiztonsá-
ga, a lakosság biztonságérzete, az ut-
cákon megjelenő közterület-felügye-

lői szolgálatnak köszönhe-
tően sikerült tehermente-
síteni a kerületi rendőrka-
pitányságot, növelve mun-
kájuk hatékonyságát – de-
rült ki a szervezeti egység 
elmúlt fél év tapasztalatai-
ról szóló beszámolóból.

Az év végén végrehaj-
tott belső átszervezésnek 
köszönhetően a korábbi 14 
helyett 16 közterület-fel-
ügyelői státuszt alakítottak 
ki, amelyből jelenleg 1 be-
töltetlen. Az osztály mun-
káját jelenleg 12 mobil tér-
figyelő kamera segíti. A ka-
merák által megfigyelt köz-
területeken nagymértékben csök-
kent az illegálisan kihelyezett tele-
pülési hulladék, egyéb lomok kihe-
lyezése, jelentős eredményeket sike-
rült elérni a szabálysértők tettenéré-
se terén. Idén eddig 101 szabálysér-
tési feljelentést tett az osztály illegá-
lis hulladék elhelyezése miatt.

* * *
Új rendeletet készít a képviselő-

testület a fák és fás szárú növények 

védelméről. A most a testület elé ke-
rült tervezet többek között a pótlási 
kötelezettség mértékét a kivágás in-
dokoltságának függvényében elté-
rő mértékben állapítja meg, és mi-
vel sok esetben nincs mód a termé-
szetbeni pótlásra, a majd életbe lépő 
rendelet a pótlás pénzben való meg-
váltásának lehetőségét is biztosíta-
ni fogja. A rendelet megalkotására 
a környezetvédelmi igazgatási szerv 

véleményének megérkezését köve-
tően kerülhet sor.

* * *
Elfogadták a képviselők a kerü-

letben működő egyházaknak nyúj-
tandó támogatás felosztásáról szóló 
javaslatot. Idén – hasonlóan a ko-
rábbi évekhez – Pesterzsébet Önkor-
mányzata e célra 15 millió forintot 
különített el.

Sz, A.

Képviselő-testületi ülésen történt
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Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2018. június 11-től 18-ig,
 és augusztus 6-tól 13-ig az ingyenes jogi tanácsadás 
szabadságolás miatt szünetel. Egyébként a félfogadás 
a szokásos időpontban: minden hétfői munkanapon 

14.30-tól 18.00 óráig történik.
dr. Bősze Lajos
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– Pesterzsébet Önkormányzata a 
sport kitüntetésekről szóló rendelete 
szerint közzétette felhívását, mely-
ben kérte a kerület lakosságát, te-
gyenek ajánlásokat „Az Év Sportoló-
ja és „Az Év Edzője / Sportvezetője” 
kitüntető címekre – mondta Dávid 
Anikó protokoll- és sajtóreferens, a 
gála háziasszonya, majd átadta a szót 
Kovács Eszter alpolgármesternek, 
aki Pesterzsébet Önkormányzata ne-
vében köszöntötte a megjelenteket.

– A mai díjátadó ünnepség kerü-
letünk egyik új rendezvénye, ame-
lyet azoknak a sportolóknak, szakmai 
vezetőknek talált ki a képviselő-tes-
tület, azon belül Somodi Klára kép-
viselőtársunk, akik hihetetlen elszá-
nással, lendülettel, odaadással adóz-
nak annak a sportágnak, ami szá-
mukra legkedvesebb. Az önkormány-
zat nemcsak ezzel a gálával, hanem 
egyéb módokon is próbálja a kerület-
ben tevékenykedő sportolókat támo-
gatni. Szociális rendeletünk lehetővé 
teszi azon fiatalok segítését, akik csa-
ládi helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
önállóan megteremtsék a sportolás 
feltételeit. Fitt-parkokat alakítottunk 
ki, elnyert pályázatokból pedig ezek 
bővítésére is lehetőségünk lesz. De 
nemcsak a fiatalok, hanem a felnőt-
tek és az idősek sportolási lehetősége-
inek fejlesztésére is gondot fordítunk 
– mondta köszöntőjében az alpolgár-
mester, végezetül hozzátette: – Azt 
kívánom minden sportolónak, edző-
nek és szakmai vezetőnek, hogy Pest-
erzsébet hírnevét minél messzebbre 

vigyék, és az a néhány pillanat, amit 
a dobogón állva eltölthetnek, életük 
meghatározó pillanata legyen.

Az Egészségügyi és Sport Bizott-
ság döntése alapján 2018-ban „Az év 
sportolója” kitüntető címet két spor-
toló érdemelte ki. Rakamazi Petra 
Bettina 2002-ben született, és első 
osztályos korában kezdett el ritmikus 
sportgimnasztikázni az ESMTK-nál. 
A ma már felnőtt versenyző szorgal-
mas, eredményes tagja a szakosztály-

nak, az elmúlt években országos baj-
nok, illetve többször 2. és 3 helyezett 
lett, országos diákolimpiát és nem-
zetközi versenyt nyert.

Szőke Alex Gergő az ESMTK 
Birkózó Szakosztály újraalakulása 
óta a szakosztály sportolója. 2016-

ban kadet világbaj-
noki aranyérmet 
nyert. Tavaly szá-
mos nemzetközi ver-
senyen vett részt, Tö-
rökországban, Grúzi-
ában, Horvátország-
ban és Szerbiában is a 
dobogó legfelső foká-
ra állhatott. A 2017-
es év legkimagaslóbb 
eredménye a szaraje-
vói Európa-bajnok-
ságon szerzett arany-
érme volt. A magyar 
férfi kadet birkózásban 25 éve nem 

volt arra példa, hogy 
valaki 1 éven belül Eu-
rópa- és világbajnoksá-
got is nyerjen.

A bizottság „Az év 
edzője” kitüntető cí-
met 2018-ban Julian 
Xique Gonzelesnek, az 
ESMTK Birkózó Szak-
osztály edzőjének ado-
mányozta. Hulio – 
ahogy a gyerekek hív-
ják – 1966-ban Trini-
dadban, Kubában szüle-
tett. Hatévesen kezdett 
el birkózni szülőváros-
ában. 2010 óta tagja az 
ESMTK Birkózó Szak-
osztály edzői gárdájá-

nak, ahol elsősorban a gyermek kor-
osztállyal foglalkozik. Kezei alól már 
több mint harminc magyar bajnok, 
valamint számtalan diákolimpiai és 
Budapest bajnok sportoló került ki.

Az Egészségügyi és Sport Bizott-
ság 2016. januári ülésén úgy dön-

tött, hogy külön jutalomban része-
síti az elmúlt időszakban kiemel-
kedő eredményeket elért sportoló-
kat.  2018-ban kiemelkedő sport-
teljesítményéért elismerést vehe-
tett át Szadai Barnabás kézilabdá-
zó, Szalai Eszter Boglárka kézilab-
dázó, Kliment Anna Sára és Kovács 
Emma akrobatikus modern tán-
cosok, Halasi Zsófia és Halasi Kle-
mentina ritmikus gimnasztikázók, 
Tóth Dániel sportlövész, Tóth Lász-
ló ökölvívó, Fojt Sára és Bíró Barna 
kajak-kenu versenyzők.

Idén két különdíj átadására is sor 
került. Halasi Zsófia ritmikus gim-
nasztikázó polgármesteri dicséret-
ben részesült a nemzetközi és ha-
zai versenyeken elért sportsikerei-
ért, valamint példamutató sporto-
lói magatartásáért, kitartó munká-
jáért. Medek Tibor, a Fitness 2000 
testépítője pedig az Egészségügyi és 
Sport Bizottság elismerését kapta a 
nemzetközi és hazai versenyeken el-
ért kimagasló sporteredményeiért.

Sz. A.

Harmadik alkalommal részesítette kitüntető címekben és jutalmakban ke-
rületünk sportéletének kiválóságait Pesterzsébet Önkormányzata a Magyar 
Sport Napja alkalmából május 14-én.

A legjobb pesterzsébeti sportolók elismerése
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Rakamazi Petra Bettina és Szőke Alex Gergő

Julian Xique Gonzeles
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– Az egyik legnagyobb, költség-
vetést is érintő problémán van túl 
az önkormányzat azzal a kormány-
zati hitelengedély megszerzésével, 
amelynek igénybevételével sikerült 
megvásárolni a Duna Garden ho-
telt. A szálloda hasznosítására kiírt 
második önkormányzati pályázat si-
keres volt, sikerült a hotelt maga-
sabb áron értékesíteni, mint a ránk 
rótt kötelezettség volt. Így a szer-
ződés aláírását követően az önkor-
mányzat vissza tudja fizetni a hi-
telt, a kerület pedig egy négycsilla-
gos szálloda-étteremmel, valamint 
rendezett Duna-parttal gazdagodik 
majd – fogalmazott a két találkozón 
Szabados Ákos.

A polgármester a Duna-parthoz 
kapcsolódóan elmondta, az ott el-
kezdett fejlesztések idén is folyta-
tódnak. A jódos-sós gyógyfürdő fel-
újítása valósággá vált, idén év végén 
a belső rész, a jövő évi strandszezon-
ra pedig a külső is megnyit. A für-
dő közvetlen szomszédságában lévő 
csónakház rekonstrukciójára is sor 
kerül a nyár folyamán, június elején 
pedig a korábban felújított Hullám 
Csónakházban Vakvarjú étterem és 
rendezvényközpont nyílik, amilyen a 
Kopaszi-gáton vagy a Paulay Ede ut-
cában már sikerrel működik. Az ön-
kormányzat elkezdte a Duna-parti 
sétány kiszabályozását is, amely le-
hetőséget teremt az építkezés meg-
kezdésére.

Az egészségügyi alapellátással 
kapcsolatban Szabados Ákos jelez-
te, hogy a gyermek háziorvosi pra-
xisok területén vannak komoly ne-
hézségek. A megüresedett praxisok-
ra nincs jelentkező, jelenleg csak he-
lyettesítéssel tudják megoldani az el-
látást, ezért az önkormányzat olyan 
plusz juttatások kínálásán gondol-
kodik, amelyek vonzóvá tehetnék az 
állások betöltését. Hasonlóak a gon-
dok a védőnői állások betöltésével 
is, itt szintén csak helyettesítésekkel 
tudják biztosítani a szolgáltatást.

Az orvosi rendelők felújításá-
ra 2017-ben és idén 45 millió fo-
rintot fordít az önkormányzat. Eb-
ből sor került a Bácska téri rende-
lő fűtési rendszerének korszerűsíté-

sére, a Virág Benedek utcai rende-
lő nyílászárócseréire, a Vas Gereben 
utcai rendelőben bádogos munkák-
ra és kéményszabványosítására, va-
lamint befejeződött valamennyi ren-
delő tisztasági festése.

Az egyházvezetőkkel való megbe-
szélésen a polgármester elmondta: a 
kerületben működő egyházak támo-
gatására az előző évekhez hasonlóan 
összesen 15 millió forint áll rendel-
kezésre a költségvetésből, mely ösz-
szegből 11,5 millió forint működési 
támogatás. A fennmaradó 3,5 mil-
lió megoszlik a kossuthfalvai Szent 
Lajos plébánia, a Szent Erzsébet Fő-
plébánia, a Magyarok Nagyasszonya 

téri plébánia, a Szabó-telepi Refor-
mátus Egyházközség, a Zsidó Hit-
község Dél-pesti Körzete, valamint 
a Pesterzsébet-Központi Református 
Egyházközség között. 

Ezen felül a képviselő-testület jó-
váhagyott a Pesterzsébet-Központi 
Református Egyházközség Úrkúton 
lévő központi létesítménye befeje-
zéséhez 5 millió forintos támogatást, 

a Klapka téri temp-
lom felvonójának lé-
tesítéséhez és a bel-
sőépítészeti munkák-
ra 8 millió forintot, a 
görög katolikus temp-
lom alatt építendő ur-
natemető létesítésé-
hez pedig 4 millió fo-
rintot. A baptista egy-
házközség a 20 éves 
templomuk felújításá-
hoz kért támogatást, 
erről a későbbiekben 
születik döntés.

Sz. A.

Orvos- és egyházvezetői találkozó
Az országgyűlési választások eredményéről, Pesterzsébet Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről, valamint a kerület egészségügyi alapellátásáról, 
illetve az egyházakkal kapcsolatos támogatásokról beszélt Szabados Ákos 
polgármester az orvosokkal, majd az egyházvezetőkkel rendezett hagyomá-
nyos találkozón április 23-án, illetve 24-én.

10 kerületi iskola több mint há-
romszáz tanulója vett részt május 
4-én a hagyományos „Mentsük meg 
a Kiserdőt!” akcióban, mely során 
a szánkózó domb és környékének 
megtisztítására vállalkoztak. A kez-
deményezéshez két nyugdíjas klub is 
csatlakozott, ők a kiserdő szélét ta-
karították ki.

Az iskolások a munka végeztével 
a környezettudatosabb gondolkodást 
elősegítő akadályversenyen mérték 
össze ügyességüket, tudásukat.

A rendezvényt Pesterzsébet Ön-
kormányzata, a Pensio Kft. és a 
McDonald’s támogatta, a Csili Mű-
velődési Központ a Szociális Foglal-
koztatóval karöltve szervezte. Az ak-
ció fővédnöke Szabados Ákos pol-
gármester volt, a program végén az 

okleveleket, az édességet és a virágo-
kat Juhász Lajosné alpolgármester és 
Fekete Katalin, az Oktatási, Kultu-

rális, Ifjúsági és Informatikai Bizott-
ság elnöke adta át a résztvevő csapa-
toknak.           y.a.

Idén is megmentették a Kiserdőt

Orvostalálkozó

Egyházvezetői találkozó
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– A környezetvédelmet nem le-
het elég korán elkezdeni, elsősor-
ban annak a megtanulását, hogy ak-
kor néz ki a minket körülvevő udvar, 
kert szépen, ha arra odafigyelünk és 
vigyázunk. Éppen ezért mindenki 
igyekezzen az otthonában, óvodája, 
iskolája környékén segíteni a felnőt-

teknek tiszta, rendezett, élhető kör-
nyezetet kialakítani – fogalmazott 
köszöntőjében Szabados Ákos.

A polgármester ezt követően fel-
idézte az ünnepség helyszínén és 
környékén az elmúlt években vég-
zett fejlesztéseket, melyek a lakópark 
megépülése után, a 2000-es években 

kezdődtek. Megépült az uszoda, a 
jégcsarnok, korszerűsítették a sport-
pályákat, 2015-ben pedig elkészült 
a Baba-park. – Ennek a folyamat-
nak nincs vége, hiszen a közeli Du-
na-parton elkezdődött a jódos-sós 
gyógyfürdő felújítása, mellette ha-
marosan újranyit a Duna Garden 

Hotel. Nyáron folytatódik a Hullám 
Csónakházak felújítása, a már el-
készült csónakházban pedig június-
ban a belvárosban több helyen siker-
rel működő Vakvarjú Étterem nyit-
ja meg a Vakvarjú Csónakház nevet 
viselő vendéglátó egységét – sorolta 
Szabados Ákos.

A köszöntőt kö-
vetően Mach Pé-
ter, a Városfejlesz-
tési és Környezet-
védelmi Bizottság, 
valamint a pályá-
zatokat bíráló bi-
zottság elnöke tá-
jékoztatta a részt-
vevőket az értéke-
lési szempontokról, 
és köszönte meg a 
környezetüket óvó, 
szépítő gyerekek 
munkáját.

A díjátadó után 
Pesterzsébet 2018-
ban született első 
újszülöttjének csa-
ládja közreműködé-
sével ültettek el a 
parkban egy újabb 
facsemetét.

A rendezvényre kilátogató gye-
rekeket Pintér Gyula, Pesterzsébet 
mecénása jóvoltából friss gyümöl-
csök várták. A jó hangulatról a két 

Farkas duó gondoskodott, a közös 
éneklés után pedig a kicsik kipróbál-
hatták az öko-pack játszóház játéka-
it is.        Sz. A.

Immáron negyedik alkalommal adott otthont az uszoda mellett kialakított 
Baba-park Pesterzsébet Önkormányzata környezetvédő ünnepségének, me-
lyen a környezetükért legtöbbet tevő nevelési és oktatási intézmények kép-
viselői mellett a kertes és családi házak részére is kiírt környezetszépítő pá-
lyázat nyertesei is átvehették elismeréseiket. 

Madarak és fák napja
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Kiemelkedő környezetvédelmi 
tevékenységükért elismerésben 
részesült óvodák:

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 
Boróka Tagóvodája
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 
Vackor Tagóvodája
Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda Kékcinke Tagóvodája

Kiemelkedő környezetvédelmi 
tevékenységükért elismerésben 
részesült iskolák:

Budapest XX. Kerületi Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola
Budapest XX. Kerületi Lázár Vil-
mos Általános Iskola
Budapest XX. Kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola

A családi házak számára kiírt 
pályázaton elismerést és vásárlási 
utalványt nyertek:
Zamárdi utca 3.– Klementné 
Koncz Klára, dr. Koncz Zsuzsanna, 
dr. Ila Zsuzsanna
Rózsás u. 6.– Piros László
Wesselényi utca 80. – Miskó Éva
Fás utca 14.  – Vass Róbert 
Különdíj: Berkenye sétány 13. – 
Bor Vilmos

A társasházak számára kiírt 
pályázat nyertesei:
Wesselényi u. 19-25.
Alsóteleki utca 24-30
Alsóteleki utca 40-46.
Helsinki út 88.
Török Flóris utca 28.
Ritka utca 7.
Alsóteleki utca 8-14.
Alsóteleki utca 2-6.
Nagy Győry István köz 1.

Eredmények
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A Vöröskereszt helyi szervezete – 
amelynek felhívására készült 1933-
ban az Anyák szobra – Pesterzsé-
bet Önkormányzatával karöltve év-
ről évre megkoszorúzza Európa első 
ilyen témájú szobrát az Anyák nap-
jához kapcsolódóan.

A rendezvényen Szabados Ákos 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
elmondta: – A szobornak nemcsak 

helyi kötődése van, hanem élő kö-
tődése is, hiszen alpolgármeste-
rünk, Juhász Lajosné tagja annak 
a családnak, akiről a szobrot min-
tázták.

A polgármester hozzátette: – 
Ahogy látható, a szobor felújításra 
szorul. Ez az elmúlt években azért 
nem valósulhatott meg, mert kide-
rült, hogy az alkotás nem Pesterzsé-

bet Önkor-
mányzatáé, 
hanem a Fő-
városi Ön-
kormányza-
té, ezért re-
konstrukci-
ójához tulaj-
donosi hozzá-
járulás szük-
séges. Ennek 
birtokában jövő ilyenkor remélhető-
en már a megújult szobor előtt he-
lyezhetjük el az emlékezés virágait. 
Bízom abban is, hogy kezdeményezé-

sünkre a főváros ahhoz is hozzájárul, 
hogy a szobrot átadja Pesterzsébet-
nek, hiszen évtizedek óta állunk itt 
ilyentájt, és köszöntjük az édesanyá-
kat, a szobor avatásán pedig több 
ezer pesterzsébeti vett részt, így az 
alkotást a sajátunknak érezzük.

Ezt követően Kovács Dávid, a 
Vöröskereszt ifjúsági szakmai veze-
tője méltatta az édesanyákat, majd a 
résztvevő szervezetek képviselői he-
lyezték el koszorúikat.

A megemlékezés végén a kerü-
leti Vöröskereszt meglepetésként 
egy-egy kis virágcsokorral köszön-
tötte a jelenlévő édesanyákat, nagy-
mamákat.

Sz.

Az anyákra emlékeztünk
Május 9-én tartották a Vöröskereszt XX.-XXIII. kerületi szervezetének hagyo-
mányos Anyák napi megemlékezését a Szent Erzsébet téren álló Anyák szob-
ránál. Az ünnepségen, a hagyományoknak megfelelően, Pesterzsébet Önkor-
mányzatának vezetése is részt vett. 
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Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő fogadóórája június 7-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban 
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
mében köteles a földhasználó az 
adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, 

és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani. Amennyiben 
ezt a földhasználó elmulasztja, úgy 
növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, melynek legkisebb össze-
ge tizenötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenmillió forint.

Felhívás parlagfűirtásra
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Május 16-án tartotta a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség XX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksága hagyomá-
nyos Szent Flórián-napi ünnepségét, 

amelyen a kiemelkedő munkát vég-
ző tűzoltók jutalmakat, elismerése-
ket vehettek át Pesterzsébet és So-
roksár önkormányzatai jóvoltából.

Az ünnepség első felében a mű-
sort hagyományosan a Pesterzsé-

beti Közgazdasági Szakgimnázium 
művészeti csoportjai szolgáltatták, 
majd Kovács Eszter alpolgármester 
és Geiger Ferenc polgármester át-
adták a legkiválóbb munkát végzett 
lánglovagoknak a két önkormányzat 
által felajánlott jutalmakat.

Az ünnepségen résztvevőket a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság részéről Jambrik Rudolf tűz-
oltó ezredes köszöntötte.

y.a.

A hagyományoknak megfelelő-
en a két kerület felváltva ad otthont 
a rendezvénynek, az idei ünnepség 
házigazdája Pesterzsébet Önkor-

mányzata volt. A Civil Házban ápri-
lis 25-én Szabados Ákos köszöntöt-

te a megjelenteket, és mondott kö-
szöntő beszédet.

Mind Budapest rendőr-főkapitá-
nyának, mind a XX.-XXIII. kerüle-

ti kapitányság 2017. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolójából kide-
rül az az örömteli tény, hogy a ka-
pitányság a tavalyi évet is kimagasló 

eredménnyel zárta. A polgármester 
kitért a rendőrség és a társszervek – 
a rendvédelmi osztály és a polgárőr-
ség – jó együttműködésére is, majd 
megköszönte a kerületi közbizton-
ságáért tevékenykedők, valamint a 
PE-SO Alapítvány vezetőjének, Joó 
Lajosnak és tagjainak az évtizedek 
óta végzett munkáját.

Ezt követően került sor a Sár-
kányölő Szent György-díjak és a ju-
talmak átadására. A kitüntetette-

ket Makádi Katalin kapitányságve-
zető is köszöntötte, és köszönte meg 
nekik lelkiismeretes és fáradhatat-
lan munkájukat.

Az ünnepség végén Szabados 
Ákos virágcsokor kíséretében adta át 
Makádi Katalinnak jutalmát, ame-

lyet a képviselő-testület döntése 
alapján Pesterzsébet Önkormányzata 
adott a kapitányságvezetőnek az el-
múlt évek munkájáért.       Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Elismerések Szent György napján

Kitüntették a lánglovagokat

Idén 28. alkalommal adományozott a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) a Rendőrség napja alkalmából Sárkány-
ölő Szent György-díjat a XX. és XXIII. kerület közrendjének és közbiztonságá-
nak megszilárdítása érdekében a legmagasabb szintű munkát végző szemé-
lyeknek. Az ünnepségen Pesterzsébet és Soroksár Önkormányzata pénzjuta-
lomban részesítette a két kerületben legmagasabb szintű rendőri, és közal-
kalmazotti munkát végző munkatársakat. 

Sárkányölő Szent 
György-díjban részesült:
Nyámcz Györgyi Mária c. r. alez-
redes  
dr. Lukács Annamária r. alezredes 
Bodó Szilárd László r. százados
Kovács László vállalkozó, a PE-
SO alapító tagja
Keller István vállalkozó

Pesterzsébet Önkormány-
zata elismerésében 
részesültek:
Karacs Gyula tű. főtörzsőrmester
Cser András tű. főtörzsőrmester
Jakub Péter tű. főtörzsőrmester
Szilágy Tibor tű. zászlós
Margita László tű. alezredes
Fülöp Tibor tű. alezredes

Szabados Ákos polgármestertől 
tizennyolc pesterzsébeti rendőr 
vehetett át jutalmat:

Horváth Szabolcs r. alezredes
Lisziné Bánföldi Judit c. r. alezredes
Juhász Mária Gabriella r. őrnagy
Kákai Ildikó c. r. alezredes
Kovács Tibor r. törzsőrmester
Vasas Dezső c. r. törzsőrmester
Vincze Dávid r. törzsőrmester
Zsigmond Zoltán r. őrmester
Darabos Alexandra r. őrmester
Jóbi Gergő r. őrmester
Kilinkó Gergő r. őrmester
Galambos Dávid r. őrmester
Harsányi Ákos r. törzsőrmester
Némethné Keresztes Andrea c. r. 
alezredes
Soókyné Oláh Enikő c. r. őrnagy
Sebestyén Ildikó közalkalmazott
Dobos Istvánné közalkalmazott
Kolozsvári Renáta közalkalmazott
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Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekez-
dése előírja, hogy az eb tartási he-
lye szerint illetékes önkormányzat 
- ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel - há-
rom évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.

A kerületi önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók ál-
tal szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást kö-
teles vezetni, az állat tulajdono-
sa, tartója és más személyek joga-
inak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljá-
ból. Az eb tulajdonosa és tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a kerüle-
ti önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani.

A fentieket figyelembe véve 
2015. után ismét összeírjuk és nyil-
vántartásba vesszük a XX. kerület-
ben tartott ebeket.

Az ebösszeírás ideje: 2018. jú-
nius 1. - 2018. augusztus 31.

 A 2018. évi ebösszeírás cél-
jából kérem a Budapest Főváros 
XX. Kerület Pesterzsébet Önkor-
mányzat közigazgatási területén 
tartott, négy hónaposnál idősebb 
ebek tulajdonosait/tartóit, hogy 
az „Ebösszeíró adatlapot” az oltá-
si könyv(ek) alapján, ebenként ki-
tölteni és a lentiekben megjelölt 
lehetőségekkel élve 2018. augusz-
tus 31. napjáig a Hivatal Hatósá-
gi Osztálya részére eljuttatni szíves-
kedjenek.

A bejelentéshez szükséges adat-
lap megtalálható a honlapunkon, 
a Pesterzsébeti Újság 2018. május 
és június hónapban megjelenő szá-
mában, valamint Pesterzsébet Ön-
kormányzat hivatalos facebook ol-
dalán.

A kitöltött adatlapokat az aláb-
bi módokon lehet benyújtani:

• elektronikus úton, a https://
pesterzsebet.hu/ honlapon közzé-
tett, a facebook oldalról is elérhető 
EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP - 2018 
kitöltésével és közvetlen beküldé-
sével. 

• postai úton a Budapest Fővá-
ros XX. Kerület Pesterzsébeti Pol-
gármesteri Hivatal, Hatósági Osztá-
lya 1201 Budapest, Kossuth tér 1.,

• faxon: 289-2546,
• személyesen:
- a Hivatal portája mellett elhe-

lyezett gyűjtőládába 
- a Hivatal Hatósági Osztályán 

(félemelet 44., 46. iroda),

Kitöltési segédlet az 
EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP-2018. 
nyomtatvány kitöltéséhez:

I. Amennyiben az eb tartója, és 
tulajdonosa megegyezik, elég az eb 
tulajdonosának adatait megjelölni.

II. Transzponder (mikrochip): 
egy 15 számjegyet tartalmazó kód, 
amit az oltási könyvnek „az állat 
adatai” elnevezésű oldalán talál,

III. Az oltóanyag megnevezé-
sét, gyártási számát, az eb oltá-
si könyvének a „veszettség elleni 
védőoltások” elnevezésű oldalán 
lévő, az oltást végző állatorvos ál-
tal beragasztott öntapadós matri-
cán találja.

(Amennyiben az ön által tar-
tott eb kizárólag kisállat útlevéllel 
rendelkezik, az tartalmazza az oltá-
si könyvben bejegyzett adatokat.)

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók 
figyelmét, hogy az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása ál-
latvédelmi bírságot vonhat maga 
után. A bírság legkisebb össze-
ge az állatvédelmi bírságról szó-
ló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján 
30.000 Ft. 

Együttműködésüket köszönjük!

Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal,

Hatósági Osztály
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2018
(ebenként külön adatlapot kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
** kitöltése nem kötelező

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ………………………………………………..     ………………………………………………..
           aláírás (név olvashatóan)

Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (2), valamint bekezdése, valamint az információs önrendel-
kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.

Az eb

tulajdonosának neve: tartójának neve:

címe:

címe: telefonszáma: **

e-mail címe: **

Az eb

veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: 
megfigyelt – nem megfigyelt*

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem *

kezdő időpontja: Veszélyessé minősítésének időpontja:

időtartama:

Az eb

az eb fajtája vagy fajtajellege vagy a keverék mivoltára való utalás: színe:

hívóneve:

neme: tartási helye:

születési ideje:

Az eb

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma: az oltóanyag gyártási száma: 

oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén: Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén

a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma:

útlevél kiállításának időpontja:

beültetés időpontja: az ivartalanítást végző állatorvos neve: az útlevelet kiállító állatorvos neve:

A beültetést végző állatorvos neve:

A beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője 
száma:

Az ivartalanítást végző állatorvos kamarai 
bélyegzője száma:

Az útlevelet kiállító állatorvos kamarai 
bélyegző száma:
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Benedek Elek születésnapjához 
köthetően immár 6. alkalom-
mal szervezett a Humán Szol-

gáltatások Intézménye Marót utcai 
Szociális Szolgáltató Központja me-
semondó versenyt a HSZI négy idő-
sek klubja tagjainak. Idén  tizenhat 
vállalkozó szellemű idős döntött úgy, 
hogy megméretteti magát. 

Számtalan jobbnál jobb mesét 
hallhattunk a délelőtt folyamán, töb-
bek között Kányádi Sándor, Vlagyi-
mir Szutyejev, Rigó Tibor, Szécsi Dor-
ka, Antoine de Saint Exupéry, Szőlősi 
Dávid és végül, de természetesen nem 
utolsó sorban Benedek Elek. 

A zsűri tagjai Kárász Szilvia, a 
Szociális Foglalkoztató intézmény-
vezető-helyettese, Skaper Brigitta, a 
Pesterzsébeti Múzeum muzeológusa 
és Ódor Terézia, a Humán Szolgálta-
tások Intézményének intézményve-
zető-helyettese voltak.

A döntés ezen a napon sem volt 
könnyű feladat, hiszen mindegyik 
elhangzott mese felejthetetlen él-
ményt nyújtott a hallgatóság számá-
ra. Az első helyezett Tóth Korné-
lia lett a Lajtha utcai Idősek Klub-
jából, a második Wolf Mihályné a 
Marót utcai Idősek Klubjából, a 
harmadik helyen Fehér Jánosné 

szintén a Ma-
rót utcai Idő-
sek Klubjá-
ból. Külön-
díjat kapott 
Mokán And-
rás és Teszák 
Pálné, mind-
ketten a Vá-
góhíd utcai 
Idősek Klub-
ja tagjai.

S.

ÉVGYŰRŰK

Dr. Lovász András Sándor 
1928. április 19-én született Alsó-
kon, öt testvére közül második fiú-
ként. Tizennégy esztendősen elhatá-
rozta, orvos lesz.

Az orvosi egyetemet a főváros-
ban járta 1952-es végzéséig. – A szü-
lészetet választottam, de a miniszté-
riumban úgy határoztak, sebészet és 
Kiskunfélegyháza – mesélt a komor 
időkről.

Két évre rá a MÁV Kórház-
ba folytatta a gyógyítást a gyerekse-
bészeten. Egy ideig, ugyanis az osz-
tályvezető, tanácstag lévén, gyakor-
ta volt távolt, így neki kellett helyet-
tesítenie, ami elvette az idejét a ko-
molyabb műtétektől.

– Nem néztem valami csodála-
tos jövő elé, ezért azt mondtam az 
igazgatónak, hogy szeretnék szakmát 
változtatni: fogorvos leszek.

Szerencséjére a fogorvos tovább-
képzőben nagy tudású, idősebb kol-
léga mellé osztották be. 1958-tól 37 
éven keresztül már ő képezte a szak-
vizsgázott fogorvosokat. Nagyobbik 
lánya viszi tovább a fogorvosi hivatást.

Szellemi aktivitásáról sokat el-
árul, hogy minden nap esszékben 
reflektál a világban történt dolgokra.

– Nem publikálom, az asztalfiók-
nak írok.

Vesszős Sándor 1928. április 29-
én, Tetétlenen született. Mint falu-
si gyerek dolgozott gazdasági cseléd-
ként, napszámosként. 1948. április 
15-én behívták katonának, egy évre 
rá már a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola diákja lett.

– 1949 karácsonyán ismertem 
meg a feleségemet, júniusban le-
szünk 68 éves házasok – mesélte.

A Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mián tanított 1971-ig, majd a Hon-
védelmi Minisztériumba vezényelték 
kiemelt érdekvédelmi főtisztnek.

– A honvédelmi kötelezettséget 
teljesítőkön és hozzátartozóikon se-
gíthettem. Sokaknak – emlékezett 
büszkén.

Nyugdíjazása után is visszahívták, 
még Für Lajos honvédelmi miniszter 
alatt is javíthatott a sorkatonák hely-
zetén. Összesen 50 évig szolgálta ha-
záját. A szolgálat mellett családjára is 
jutott ideje, 3 unoka és 2 dédunoka 
után már várja az ükunokát.           D.

Gyógyítottak és védtek

Mesemondó verseny

Kilencvenedik születésnapjuk alkalmából egykori orvost és katonatisztet kö-
szöntött  májusban Pesterzsébet Önkormányzata.
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– A pünkösdi szentlélekkiáradás 
óta a Szentlélek megeleveníti a vilá-
got, ezért van szüksége a világnak Is-
ten Szent Lelkére – magyarázta Ti-
bor atya. – Az egyház születésnap-
ján azonnal megkapta a Szentlelket, 
és azóta is működik benne. Másként 
fent sem állhatna 2000 éve.

Az atya sorolta, mit is ad a 
Szentlélek az egyháznak: rugalmas-
ságot, életerőt, karizmákat, azaz 
adományokat, megújítva ezekkel 
folyamatosan. 

Az egyéni imádsággal kapcsolat-
ban Pál apostolt idézte: „Maga a Lé-
lek esedezik értünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal.” (Róm 8,26). – 
Így tudjuk a Szentlélek segítségével 
azt kérni, amit Isten is kíván tőlünk, 
hogy kérjük – magyarázta az atya, 

majd szót ejtettünk a 
papi hivatásról.

Mint elmond-
ta: életre szóló, visz-
szavonhatatlan dön-
tés a pappá szentelés. 
Hozzáfűzte: a házas-
ság és a papság között 
nem kell nehézségi 
különbséget látni, hi-
szen mindkettő életre 
szóló hivatás.

Szláby Tibort a 
Miskolci Nehézipa-
ri Műszaki Egyetem 
másodéves gépész-
mérnök hallgatója-
ként szólította meg Isten, hogy le-
gyen pap.

– Először ellenkeztem, majd 
ott akartam hagyni az egyetemet – 
kezdte vallomását az atya a hivatá-
sáról. – Aktív hívőként rendszere-
sen látogatottam katolikus ifjúsá-
gi közösségeket. Lelki vezetőm ja-
vasolta, hogy mindenekelőtt végez-

zem el az egyetemet, amit meg is tet-
tem 1982-ben. Ezt követően jelent-
keztem a szemináriumba. A lánnyal, 
akivel közelebbi lelki barátságba ke-
rültünk, elég nehéz volt elfogadtat-
nom ötödévben, hogy én eltökéltem 
magam a papi hivatás mellett – em-
lékezett a múltra Tibor atya, hoz-
záfűzve: – Sokan imádkoztak azért, 
hogy kitartsak az elhatározásom 
mellett, például illegalitásban mű-
ködő szerzetes nővérek.

Az 50-es években a tanító ren-
dek kivételével minden más szerze-
tesi közösséget feloszlattak, és a tiltás 
jócskán tartott a rendszerváltásig.

Tibor atya Egerben kezdte, majd 
egy esztendőre rá a Hittudományi 
Akadémián folytatta tanulmánya-
it. Felidézte, hogy a jelentkezők felét 
szentelték végül pappá. Akadt, aki-
ben kevésnek bizonyult az elszánás, 
a kitartás, másokról az iskola vezeté-
se állapított meg hasonlókat.

Szentelésekor huszonkilenc éves 
volt, míg társai öttel fiatalabbak 
nála. Szolgált Kistarcsán, Kiskunfél-
egyházán, a Wekerle-telepen, majd 
14 évig a Tömő utcában, ahol önál-
ló lelkész lett.

– Első komolyabb, egyúttal emlé-
kezetes feladatomkor mindössze fél-
éves pap voltam, amikor egyik húgo-
mat kellett esketnem – idézte az em-
léket, majd rögtön egy másikat: – A 
rendszerváltáskor sokan beíratták 
gyermekeiket hittanra. Amúgy sem 
volt egyszerű feladat lekötni a fi-
gyelmüket, hát még, amikor két har-
mincfős osztályt vontak össze egy 
tanteremben.

Ha már gyerekek, az atya büszke 
rá, hogy szép számmal akadnak egé-
szen fiatalok a rendszeresen temp-
lomba járók között, ezért a szülőkkel 

közösen építettek egy plébániai ját-
szóteret számukra. A gyerekek és if-
jak sorából évente 15-20 elsőáldozó 
kerül ki.

Két általános iskola, a Gyulai Ist-
ván és a Lázár Vilmos, valamint hat 
óvoda tartozik az atyához, a sok gye-
rek miatt hitoktatók segítik munká-
ját. Tervbe vették a fiatalokkal tar-
tandó szentségimádást, mert, mint 
elárulta, meglepő érdeklődést mutat-
nak a misén kívüli elmélyült imád-
ságra. És ha már a férfiak, a nők, és 
a fiatalok külön csoportokban szíve-
sen imádják az Urat, akkor a gyere-
kek sem maradhatnak ki. Lesz nekik 
is „zűrös-zajos-mozgalmas” szentség-
imádásuk.

A közösségi programokat, mint 
a nagyböjti lelki napot, a bográcso-
zást, a templombúcsút, a nyitott plé-
bániai napot, a templom előtti ka-
rácsonyvárót, a pásztorjátékot és a 
többi hasonlót nagy számban láto-
gatják a családok. A gyerekek vitat-
hatatlan kedvence a kreatív hittan, 
amikor keresztény ünnepek alkal-
mából készítenek az alkalomhoz illő 
tárgyakat, közben ismerkedve a bib-
liai történettel.

Karácsonykor nem feledkez-
nek meg a dél-pesti kórház betege-
iről. Főigazgatói engedéllyel és tá-
mogatással végigjárják a folyosó-
kat. Mindenhová behallatszik a gi-
tárral kísért énekek vidám hang-
ja. Személyesen kívánnak a bete-
geknek és a nővéreknek áldott ka-
rácsonyt egy-egy szem szaloncukor 
kíséretében.

Közeleg a vakáció, Makón 60 fős 
nyári tábort szerveznek hittanos di-
ákoknak, Patakon pedig az ifjakat 
várják hasonlóval.

D. A.

A Klapka téri Református Egyházköz-
ség 80 évig befejezetlenül állt temp-
lomába április közepén bekerültek a 
harangok.

– Az eredeti terveket alkotó 
építész nevét viselő Szeghalmy-
templom 41 méter magas új tornyá-

ban „két harang lakik, s hívja Isten 
népét, hirdetve az Úr dicsőségét, 
hatalmát mennyen és földön” – új-
ságolta az örömteli hírt Veress Gá-
bor, lelkipásztor, aki beszélt a ha-
rangokról.

Az első, 75 kilóst Szlezák László 
harangöntő, Magyarország aranyko-

szorús mestere öntötte Bu-
dapesten, „Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva” felirat-
tal, és 1936-ban adomá-
nyozta az egyházközség-
nek Szalagyi József és neje. 
A második, a nagy harang 
170 kilogrammot nyom, 
1948-ban Nemes Zsig-
mond és a Gazdasági Főta-
nács adományaiból öntöt-
te Szlezák Ráfael Rákospa-
lotán. Felirata: Egyedül Is-
tené a dicsőség.

– A harangokon és az 
altemplomban már meg-
lévő vas harangállványon 
egy kiváló harangszakér-
tő végezte el a felújító kar-
bantartást. Köszöntöm 
szeretettel, Isten áldása le-
gyen munkáján – mondta 
a nagytiszteletű úr.

D. A.

HITÉLET

Életre szóló hivatás

A harangok Erzsébetre jöttek

Szláby Tibor atya a közelmúltban töl-
tötte be 60. életévét. A Szent Lajos 
plébánia és a Szent Antal lelkészség 
plébánosával életéről és a Pünkösd-
ről beszélgettünk. 

Szláby atyát születésnapján egy-egy szál virággal köszöntötték a gyerekek
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Szabados Ákos köszöntőjében 
megemlítette: ezek a napok nem ki-
zárólag arra adnak lehetőséget, hogy 
megismerkedjünk a Pesterzsébeten 
kultúrát gyakorlókkal, hanem hogy 

a közvetlen baráti kapcsolatok is el-
mélyülhessenek velük.

György Péter esztéta, az ELTE 
Művészetelméleti és Médiakutatási 
Intézetének igazgatója megnyitójában 
leszögezte: a kortárs művészet Ma-
gyarországon a 70-es, 80-as évek ha-
gyományából táplálkozik a mai napig, 
mintha az absztraktív és a minimalista 
figurális festészet túlélt volna.

– Ezzel szemben van a globális 
művészeti világ, amely másik intéz- ményrendszerben, másik pénztárcá-

ból működik – fejtette ki az esztéta. 
– Jó azt megtapasztalni, hogy a glo-
bális mellett akad valami provinciá-
lis. Nem kell lebecsülni a provinci-
át. A provincia Pannonia, a provin-
cia független. Becsülni kell a provin-
ciális művészetet, amely a saját sza-
bályai szerint játszik.

A folytatásban György Péter el-
mondta, a most kiállított műalkotá-
sok mindegyikébe beszivárgott a 
kortárs világ, ezért mindannyian 
megértjük a műveket.

– A magyar képzőművészet nem 
szerepel a magyar társadalom min-
dennapi életében – állapította meg 
az esztéta, hozzáfűzve: a nagyvi-

lág képzőművészete ellenben szere-
pel a nagyvilág életében. Ezért kü-
lön öröm látni, milyen szép szám-
mal eljöttek a megnyitóra. Sem-
mivel sem vagyunk kevesebben, 
mint például egy Műcsarnokbe-
li kiállításmegnyitón, pedig az a fő-
város szívében van – mondta befe-
jezésül.

A jelenlevők megemlékeztek 
Bohus Zoltánról, a tavaly év végén 
elhunyt Kossuth-díjas szobrász- és 
üvegművészről, a Nemzet Művé-
széről, aki rendszeres kiállítója volt 
a Tavaszi Tárlatnak, végezetül sor 
került a szokásos díjátadó ceremó-
niára.

DIA

– Idén jelentős esemény történt 
a PMS Dance tánciskola életében, 
ugyanis sokszínű tehetséggondo-
zó munkánk jutalmaként elnyertük 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
címét – újságolta örömmel Verő-
cei Edina, a Pesterzsébeti Művésze-
ti Stúdió Alapítvány alapítója, hoz-
záfűzve: a megtiszteltetés visszajel-
zés, hogy a 16 éves működésük alatt 
számos projekttel színesítették a XX. 
kerületet.

A táncfesztiválon remek han-
gulatú, sokszínű produkciókban az 
Ady Endre, a József Attila, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola és a PMS 
Dance táncosai különböző műfajok-
ban, látványos műsorokkal szórakoz-
tatták a népes közönséget. A fellépő 
csoportok és felkészítőik jutalomban 
részesültek munkájukért. 

– Ez az alkalom remek lehetőség 
az alapítvány tehetségazonosítási fo-

lyamatában, hiszen a csoportok leg-
tehetségesebbjei lehetőséget kap-
tak a PMS Dance tehetséggondozó 
programjában való ingyenes részvé-
telre, valamint fellépésre az évadzá-
ró színházi előadásban – magyarázta 
Verőcei Edina.

A gálán került sor a 8. alkalom-
mal megszervezett 3-4. osztályosok 
olvasás-szövegértés 
kétfordulós levelező 
versenyének díjki-
osztására. A verseny 
témája: Magyaror-
szág, Pesterzsébet 
szeretlek! A verseny 
célja a szövegértés 
képességének fej-
lesztése, az olvasás 
népszerűsítése, vala-
mint kerületünk ha-
gyományainak, ér-
tékeinek ismerete, 
megőrzése.

Az első fordulóban a háromfős 
csapatoknak, az Otthonunk, Ma-
gyarország című könyv ismeretei-
re épülő kreatív feladatokat kellett 
megoldaniuk. 

A második fordulóban Budapest: 
Világváros a Duna partján című kö-
tethez kapcsolódó feladatlapon, va-
lamint helytörténeti és helyisme-
reti feladatokban adhattak számot 
ügyességükről.

A verseny manuális megmérette-
tése a Csili Művelődési Központ ju-
bileumi rendezvényeihez kapcsoló-

dott: Pesti Erzsi portréja és a sikeres 
Guiness rekord „100 óra tánc” té-
máját kellett ábrázolni. A legszebb 
munkák a színházterem előterében 
láthatók.

A levelező versenyben az I.-III. 
helyezést az Ady Endre Általános 
Iskola 4.b osztályos csapatai nyer-
ték. Különdíjban részesült a Gyu-
lai István Általános Iskola 3.a osztá-
lyos csapata, valamint a József Atti-
la Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola 4.b osztálya.

DIA

Provinciális magyar művészet

Elismerés a PMS Dance-nek

Május 2-án, a Pesterzsébeti Művé-
szeti Napok és a 49. Tavaszi Tárlat 
megnyitóján Szászné Balugyánszki 
Erika gitárjátéka teremtett kellő han-
gulatot a gazdag kép- és szoboranyag 
befogadásához.

A PMS Dance tánciskola sokszínű tehetséggondozó munkája okán kiérdemel-
te a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpont címét. 
A megérdemelt kitüntetés birtokában rendezték meg idei Tánc világnapi fesz-
tiváljukat. 

Szőke Barbara üvegművész 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
elismerésében részesült

Gyulai Lajos festőművész Pest-
erzsébet Önkormányzatának elis-
merésében részesült

Nádas Alexandra festőművész 
Pintér Gyula, Pesterzsébet mecéná-
sa felajánlásában részesült

Szemereki Teréz kerámikus az 
ESMTK felajánlásában részesült

Tóth Árpád festőművész Czúni 
Imre fotóművész, Pesterzsébet 
Aranykezű Mesterének elismerésé-
ben részesült

Vagyóczki Kata festőművész 
az Oázis Kertészet ajándékutalvá-
nyában részesült

Chochol Károly életműdíjas 
fotóművész a Redel Elektronika 
Kft. kulturális utalványában része-
sült

A díjazottak:
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– Civil foglalkozás, gondolom, 
elő sem fordulhatott az ön eseté-
ben, hiszen édesanyja, Bach Szilvia 
kiskorától vitte magával fellépései-
re. Megfertőzte a színpad?

– Igen, de sosem erőltette, hogy 
színpadi pályát válasszak. Mindig afe-
lé segített, ami lenni szerettem volna. 
Egy ideig például színésznő. Ennek 
megfelelően drámatagozatos gimibe 
jártam. Egy padban ültem Csuha Bo-
rival, ő volt a legjobb barátnőm. Az-
óta sem szakadtunk el egymástól, a 
tavalyi lemezbemutató koncertemre 
például eljött vokálozni. Negyedikben 
a színészet helyett az éneklés mellett 
döntöttem.

– Mégis kommunikáció szakot 
végzett.

– Tény, viszont az egyetemen ta-
láltam meg zenésztársaimat, akikkel 
első ízben csináltam együttest. Popu-
láris alternatív muzsikát játszottunk, 
a dalokat közösen írtuk. Összeültünk 
este hétkor, mire felocsúdtunk, már 
reggel hét volt. Az iskola mellett vol-
tam szórólapos, recepciós, pultos, de 
nem végeztem jól azokat a munká-
kat, mert úgy éreztem, 
nem erre születtem. El-
szegődtem egy 50-es, 
60-as évek rock and 
rollját játszó zenekar-
hoz, ami illett a reked-
tes hangomhoz, utána 
rendezvény- és party ze-
nekarokban énekeltem, 
amit abba kellett hagy-
nom, mert úgy éreztem, 
kiégek. Nagyon hasznos 
évek voltak, akkor ta-
nultam meg énekelni.

– Kommunikációs 
szakemberként a mé-
diában nem is próbál-
kozott?

– Vágóként dolgoz-
tam először egy kis ká-
beltévénél, majd egy na-
gyobb cégnél.

– Végül mégis éne-
kes lett, megvolt ön-
ben az X faktor.

– A családom un-
szolt, hogy jelentkez-
zem a tévés tehetségku-
tatókba.

– Gyakorlott előadóként nem 
borzasztó a legelső meghallgatás? 
Órákig állni egy sorszámmal, és 
várni, hogy végre énekelhessen?

– Ha akarsz valamit, azért ten-
ni kell. Ha egy 3-4 órás sort nem tud 
valaki kivárni, akkor nincs meg ben-
ne a kellő kitartás, más utat kell vá-
lasztania.

– Az ön útja nem volt egyenes: a 
Megasztár nem jött össze, a 2012-
es X-Faktor, ahol bejutott a leg-
jobb 25 közé, sikertelensége elég-
gé a padlóra is küldte.

– Az borzasztó szakasza az életem-
nek. Nem volt munkám, mivel a heti 
hétszer sok óra mellett nem tudtam 
mást csinálni, ráadásul vissza kellett 
költöznöm anyukámhoz 26 évesen. 
Akkor megfordult a fejemben, hogy 
abbahagyom az éneklősdit, de néhány 
hónap alatt összeszedtem magam.

– A következő X-Faktorban 
mindent elölről kellett kezdenie?

– Teljesen az elejéről. A tehetség-
kutatók világában sokan jelentkez-
nek többször egymás után. Másodszor 
már nem voltam görcsös: lesz, ami 

lesz, mondtam magamnak. Közben 
nagyon jó légkörű helyen dolgozhat-
tam vágóként, egy magáncégnél. Kez-
detben operatőrködtem is, de hamar 
kiderült, hogy nem sok közöm van a 
kamerához. Ahogy haladtam előre 
az X-Faktorban, leültem a főnököm-
mel, megbeszéltük a jövőt. Ő elenge-
dett, tudva, lehet, hogy már nem me-
gyek vissza.

– És nem is ment. Győzött. A 
győzelem után komoly előnyt je-
lenthetett, hogy már annak előt-
te profi volt, tehát nem vált egy év 
után elunt sztárrá.

– Egészen más ám egyedül állni a 
színpadon, mint zenekarral, egészen 
más az élő zene helyett zenei alapra 
ráénekelni. Egyébként a mai napig a 
triómmal megyek, bárhová hívnak, 

csak élőzenés fellé-
péseket vállalok.

– A mentoron 
múlik valami, vagy 
csak a show egyik 
szereplője?

– Én rengete-
get tanultam Gesz-
ti Péter „bácsitól”. 
A legjobb tizenket-
tőbe kerülés után 
napi 12-14 óra fo-
lyamatos, 4-5 hóna-
pos munka követ-
kezett. Szerencsém-
re jól bírom a ter-
helést, és eltökél-
ten tudok menni a 
cél felé. Nem a győ-
zelemért dolgoztam, 
hanem hogy hétről 
hétre képes legyek 
megfelelni, hogy azt 
mondhassam ma-
gamnak: én min-
dent megtettem.

– Végül színész-
nő is vált önből: 
játszott az István, 

a királyban, a Shrek musical-ben, 
az Oltári csajok sorozatban.

– Nagyon szerettem az Oltári csa-
jokban a szuper kis gonosz szerepét. 
Nagyon élveztem, nagyon felfrissít a 
szereplés.

– Az István, a király hogy jött? 
Egyszer csak csöngött a telefonja, 
és hívták?

– Pont így történt. Éppen a Hun-
gária körúton vezettem, és éppen 
megint magam alatt voltam, van-e ér-
telme folytatni, amikor hívtak. Ha-
talmas élmény volt, nagyon megsze-
rettem Novák Pétert. Óriási turnét 
nyomtunk, rengeteg állomással.

– Előtte szerette az István, a ki-
rályt?

– Szerettem? Imádtam! Azon nőt-
tem fel. Az 1990-es Népstadionbeli 
videófelvételt rongyosra néztem.

– A Cimbaliband-del is a vélet-
len hozta össze?

– Azt is az életem szerencsés for-
dulatának köszönhetem. Az X-Faktor 
után találkoztam a Művészetek Völ-
gyében a zenekarral, és már akkor szó-
ba került, hogy menjek vendégéne-
kesnek. Akkor nem jött össze. Egy-
szer aztán felhívtam őket, hogy itt 
vagyok. Unger Balázs zenekarvezető 
másnap visszahívott, éppen átalakí-
totta az együttest, és énekesnő nélkül 
maradt. Néhány hónap alatt olyan le-
mezt sikerült összehoznunk, ami a vi-
lágzenei listákon előkelő helyen vég-
zett. Játszottunk a BBC rádióban, szá-
mos európai fellépésünk volt.

– Úgy fest, a magyar nóta kivé-
telével mindet énekelt már…

– Küzdök is vele, melyik az igazi 
énem.

– Ne feledkezzünk meg jelentős 
pesterzsébeti kötődéséről!

– Rendszeresen látogatom nagyszü-
leimet, akikkel mindig együtt ebéde-
lünk a Csiliben. Négy-öt évig éltem is 
a Baross utcában, és nagyon szerettem.

Ditzendy Attila

Elszántság, kitartás, akarat
Danics Dórát a 2013-as X-Faktor győzteseként ismerte meg az ország. Ko-
rábban többek között vágóként kereste kenyerét, miközben aktívan énekelt 
együttesekben. Az énekesnő néhány évig Pesterzsébeten élt, és a mai napig 
rendszeresen megfordul kerületünkben, amikor nagyszüleit látogatja.
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– Ha valaki tényleg és tartósan 
szeretne fogyni, és elérni a normál 
testsúlyát, akkor nem éhezéssel, le-
mondásokkal, egyoldalú táplálko-
zással járó diétába kell kezdenie, 
hanem életmódváltásba – hangsú-
lyozza Kovács Ágnes dietetikus. Ez 
az életmódváltás pedig nem jelent 
mást, mint fokozatosan átalakított, 
kiegyensúlyozott és változatos, azaz 
egészséges táplálkozást, valamint a 
rendszeres testmozgás beépítését a 
mindennapokba.

A testsúlycsökkentő étrend titka, 
hogy energiaszükségletünknél va-
lamivel kevesebb energiát fogyasz-
tunk, ezzel ugyanis elérhetjük, hogy 
a hiányzó energiát szervezetünk a 
felhalmozódott zsírraktárak lebontá-
sával pótolja.

A szakember szerint fontos az 
is, hogy a csökkentett mennyiséget 
napi ötszöri étkezés során fogyasszuk 
el, mégpedig a következő arányban: 
reggelire és vacsorára 25-25, tízórai-
ra és uzsonnára 10-10, ebédre pedig 
30 százaléknyit. – A napi többszö-
ri, kis mennyiségű étkezés nemcsak 
a fogyni vágyóknak, de a szénhid-
rát-anyagcsere rendellenességekben, 
refluxban, köszvényben, vagy gyo-
morbántalmakban szenvedőknek és 

a várandósoknak is különösen aján-
lott – teszi hozzá.

A szervezetnek energiát adó táp-
anyagokat 3 plusz 1 nagy csoportra 
oszthatjuk; szénhidrátok, fehérjék, 
zsírok, valamint az 
alkohol. Ez utóbbi-
val kapcsolatban a 
szakember elárul-
ja, hogy mivel 1 
gramm tiszta szesz 
elfogyasztása mint-
egy 7 kalória ener-
giát jelent, élet-
módváltásnál ér-
demes elkerülni az 
alkoholt, vagy csak 
nagyon ritkán fo-
gyasztani.

A szénhidrá-
tok összetett vál-
tozatait részesítsük 
előnyben, ame-
lyek a friss zöld-
ségekben, a hü-
velyesekben és a 
cereáliákban talál-
hatók. Az egyszerű 
cukrokat, mint amilyen a kristálycu-
kor, a nádcukor, a barna cukor vagy 
a méz, lehetőség szerint kerüljük. Jó 
tudni, hogy a gyümölcsökben lévő 

fruktóz is egyszerű cukor, ezért ezek-
ből is csak mértékkel fogyasszunk.

A fehérjét ugyanakkor ne sajnál-
juk, mert nem megfelelő fehérjebe-
vitel esetén a szervezet a saját fehér-
jéjének (így az izmok) bontásával 
fedezi a szükségletet, főleg, ha még 
sportolunk is.

A húsok, halak, tej és tejtermé-
kek, valamint a tojás tartalmaz tel-
jes értékű fehérjét, ezért mindhárom 

főétkezésünk tartalmazza valamelyi-
ket. Tejtermékekből értelemszerűen 
az alacsony zsírtartalmúakat érde-
mes választani, és ügyeljünk arra is, 

hogy hetente legalább kétszer kerül-
jön hal az asztalra.

A zsírokhoz energiabevitel szem-
pontjából az állati és a növényi zsi-
radékok is beleszámítanak, csakúgy, 
mint az élelmiszerekkel (tejtermé-
kek, húsok, olajos magvak stb.) be-
vitt rejtett zsírok. Egy gramm zsír el-
fogyasztása 9,3 kalória energiát szol-
gáltat a szervezetnek, tehát aki fogy-
ni szeretne, jobban jár, ha minél ke-

vesebb zsiradékot fogyaszt. Ételein-
ket ugyanezért minimális zsiradék-
kal, inkább főzve vagy párolva, gril-
lezve készítsük.          Sz. A.

Fogyókúra helyett életmódváltás
Mindjárt itt a nyár, egyre többen gondolnak arra, villámgyorsan le kéne adni 
néhány kilót, hogy szalonképesnek mutatkozzanak a strandszezonban. Rossz 
hírünk van ezzel kapcsolatban: a hirtelen fogyást ígérő diétáknak nem sok ér-
telmük van, hiszen ahogy visszaállunk az éhezés után a „normál” táplálko-
zásba, úgy jönnek vissza a keserves kínok között leadott kilók is. 

A szakemberek szerint ahhoz, 
hogy ne csak elérjük, de 
meg is tarthassuk normál 

súlyunkat, egészséges, testsúlycsök-
kentő étrendet kell követni.

Amennyiben a szervezet számára 
szükséges napi energiamennyiségnél 
500 kalóriával kevesebbet fogyasz-
tunk, hetente 0,5-1 kiló feleslegtől 
szabadulhatunk meg, ami egészséges 

mértékű fogyásnak 
számít. Étrendünk 
legyen zsírban és 
hozzáadott cukrok-
ban szegény, rost-
ban és összetett 
szénhidrátokban 
gazdag.

Íme egy pél-
da a napi körül-
belül 1600 kalóri-
ás étrendre: reg-
gelire együnk 30 g 
főtt, édesítővel ké-
szített zabpelyhet, 

126 g zsírszegény túróval, 1 
evőkanál búzakorpával és 
20 g fehérjeporral összeke-
verve, vagy egy vékony sze-
let Graham kenyeret tonhal-
pástétommal, paradicsom- és 
uborkaszeletekkel.

A tízóraink lehet 1 alma 
vagy barack, mellé 10 g 
mandula. Ebédre egy szelet 
párolt tengeri halfilé vagy 
csirkemellfilé, 200 g zöld-
séggel vagy 40 g barnarizs-
zsel. Az uzsonna lehet egy 
zablisztből készült muffin vagy 15 
dkg eper egy pohár sovány joghurt-
tal. Vacsorára fogyasszunk 60 g 
Graham kenyeret 30 g camambert 
sajttal és vékonyra vágott almasze-
letekkel.

Az étrend mellett legalább any-
nyira lényeges a bőséges folyadékfo-
gyasztás, napi 2-2,5 liter folyadék ás-
ványvíz vagy édesítővel készült tea, 
hígított gyümölcslé formájában.

y.z.

Éhezés és nélkülözés nélkül
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– Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján nagy népszerűségnek örven-
dő alkalom előtt állunk, melynek 
célja, hogy az egészséges életmód-
ban, a megelőzésben való jártassá-
gunkat elmélyítsük – mondta a ren-

dezvény megnyitóján Szabados Ákos 
polgármester, majd Várhalmi And-
rás, a Csili igazgatója ismertette a 
nap főbb programjait.

Ezt követően a kisgyermekes csa-
ládokat játékos sportversenyek vár-
ták, volt gyermek és családi futóver-

seny, valamint kerékpáros ügyességi 
verseny.

Délelőtt a Városháza előtt felál-
lított színpadon fellépett Hip-Hop 
Herbie, a Vitalitás Tánc és Sport-
egyesület, valamint a PMS Dance, 

majd senior örömtorna- és súlycsök-
kentő tornabemutatót nézhetett a 
publikum.

11 órakor rajtolt az I. Pesterzsé-
beti futóverseny, a 10 kilométeres 
táv teljesítésére ötvenhárman vállal-
koztak. Az eredményhirdetés előtt a 

Seinchin KSE karate 
bemutatóját tekint-
hették meg az érdek-
lődők.

Délután az Easy 
Jazz Trio lépett a 
színpadra, de volt 
hastánc- és újraélesz-
tési bemutató is, a 
programok sorát pe-
dig Szabó Ádám kon-
certje zárta.

A Kosutiban felál-
lított sátrakban szak-
emberek egész nap 
szűrővizsgálatokkal 
és tanácsadással vár-
ták az érdeklődőket. 
Volt többek között 
csontsűrűség-, ko-
leszterinszint-, vér-
oxigénmérés, spiro-
metria, EKG, vala-
mint életmód-, táp-

lálkozási, fogápolási és személyi higi-
éniai tanácsadás.

Az egészség mellett a biztonság is 
megjelent a rendezvényen. A rend-
őrségi sátorban tanácsadással várták 
az érdeklődőket, és természetesen a 
felmerült kérdésekre, problémákra is 
igyekeztek megnyugtató válaszokat 
adni a rend őrei.

A KEF tanács-
adói sátrában Hamar 
János szociális mun-
kás, addiktológiai 
konzultáns várta az 
érdeklődőket, és a 
fórum szervezésében 
délután a színpadon 
Babar Márton tar-
tott előadást, Nyílt 
érzelmi kommuni-
káció az ismerkedés-
ben/párkapcsolatok-
ban címmel, majd az 
„Itt és most” Társu-
lat a mai kor függő-
ségeit, szenvedélybe-
tegségeit bemutató 

kisebb jelenetein gondolkodhatott 
el a közönség.

Szintén délután a résztvevők kö-
zösen fogyaszthatták el a Csili cen-
tenáriuma alkalmából a Csili étte-
rem által készített 100 méteres ka-
lácsot.

sz.

Egy nap az egészség jegyében
Május 12-én tartotta a Csili Művelődési Központ és a BKFH XX. Kerületi Nép-
egészségügyi Osztály hagyományos egészségnapját, amely idén – a Csili100 
éves évfordulója alkalmából – új elemekkel bővült. Az Egészség-, Sport- és 
Drogprevenciós Nap nevet viselő rendezvényhez Pesterzsébet Önkormányza-
ta is csatlakozott, mégpedig a Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) programjaival. 
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Hagyományteremtő szándék-
kal szervezett majálist má-
jus 12-én a Benedek Elek 

EGYMI, Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola Pesterzsébet Önkor-
mányzata támogatásával.

A rendezvényen Balogh András 
Titusz, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a résztvevőket, majd el-
mondta: a majális ötlete azért me-
rült fel, hogy az ide járó gyerekek, a 
munkatársak és a kerület lakói köze-
lebb kerülhessenek egymáshoz, job-
ban megismerjék egymást. A prog-
ramot Szabados Ákos polgármester 
nyitotta meg.

A majálison bemutatkoztak az 
intézmény sport és művészeti cso-
portjai, a gyerekeket színes prog-

ramok és játé-
kok – többek kö-
zött kézműves 
foglalkozások, 
ügyességi játé-
kok, akadályver-
seny – várták az 
árnyas fák alatt a 
Magyarok Nagy-
asszonya terén.

A kicsik – a 
kerületi tűzoltó-
ságnak köszön-
hetően – azt is 
kipróbálhatták, 
milyen egy igazi 
tűzoltóautóban 
ülni.

y.

A Hajós Alfréd Általános Isko-
la ebben a tanévben is csatlakozott 
a kerület német nemzetiségi intéz-
ményeihez, és részt vett a hangula-
tos Márton-napi lampionos felvonu-
láson.

November 15-én került meg-
rendezésre a tradicionális Sisi né-
met nyelvű versmondó verseny az 
NNÖP szervezésében, amelyen a 
nemzetiségi intézmények mellett a 
kerület több iskolája is szép eredmé-
nyeket elérve képviseltette magát.

Januárban a diákok szépkiejtési 
versenyen vehettek részt.

Eredmények:
5. évfolyam
1. Huszár Imre (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin
2. Kassai Krisztián (Hajós Alfréd 
Általános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina
3. KrajewskaGabriela (Lázár Vilmos 
Általános Iskola) Székely Katalin
6. évfolyam
1. Bálint Roberta (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
2. Miskey Roland (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
3. Vladár Dominika (Lázár Vilmos 
Általános Iskola) Székely Katalin
7. évfolyam

1. Nagy Boglárka(József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
2. Tornyossy Péter (József Attila Ál-
talános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
3. Éliás Bence (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Csordásné Teleki Krisz-
tina
8. évfolyam
1. Heim Éva (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin 
2. Markovits Lili (Nagy László Álta-
lános Iskola) Krix Angéla
3. Pozsgai Nicole (Nagy László Álta-
lános Iskola) Krix Angéla

Februárban versmondó versenyt hir-
dettünk, melynek eredményei:
5-6. évfolyam
1.Kelemen Klaudia (Hajós Alfréd 
Általános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina
2. Miskey Roland (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
3. KrajewskaGabriela (Lázár Vilmos 
Általános Iskola) Székely Katalin
 7-8.évfolyam
1. Jakab Dóra (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
2. Nagy Boglárka (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara

3. Kovács Gergő (Nagy László Álta-
lános Iskola) Krix Angéla
Márciusban 8. alkalommal került 
megrendezésre a budapesti német 
nyelvű versmondó verseny az NNÖP 
támogatásával a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában. A versenyt az idén 
is nagy érdeklődés kísérte, hiszen 12 
kerület 36 legjobb diákja jelentke-
zett a megmérettetésre.

Eredmények:
5-6. évfolyam
1. Miskey Roland (XX. kerület Lá-
zár Vilmos Általános Iskola, felkészí-
tő: Székely Katalin) 
2. Kárpáti Zoltán (Budapest XVII. 
Kerületi Balassi Bálint Nyolc évfo-
lyamos Gimnázium)
3. Kun Lili Eszter (Budapest XVII. 
Kerületi Gregor József Általános Is-
kola)
Különdíj: Kelemen Klaudia (XX. ke-
rület Hajós Alfréd Általános Iskola, 
felkészítő: Csordásné Teleki Kriszti-
na)
7-8. évfolyam
1. Jakab Viktória (Kölcsey Ferenc 
Ált. Isk.)
2. Thaler Csongor (Szent Angéla 
Ferences Általános Iskola és Gim-
názium)
3. Nagy Boglárka (XX. kerü-
let József Attila Általános Iskola, 
felkészítő:Heimné Drenyovszky Bar-
bara)
Különdíj: 
Kepes Lujza (Pitypang utcai Általá-
nos Iskola)

Áprilisban német nyelvi versenyt 
szerveztünk, melynek eredményei:
5. évfolyam
4. KrajewskaGabriela (Lázár Vilmos 
Általános Iskola) Székely Katalin 
5. Gyurováth Mátyás (Hajós Alfréd 
Általános Iskola) Balsay Éva 
6. Kassai Krisztián (Hajós Alfréd 
Általános Iskola) Csordásné Teleki 
Krisztina
6. évfolyam
7. Folberth Petra (Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola) Balsay Éva
8. Lakó Georgina (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
9. Horák Balázs (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola) Székely Katalin
 7. évfolyam
4. Jakab Dóra (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
5. Tornyossy Péter (József Attila Ál-
talános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
6. Nagy Boglárka (József Attila Álta-
lános Iskola) Heimné Drenyovszky 
Barbara
8. évfolyam
1. Fábián Zsolt (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Balsay Éva 
2. Heim Éva (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin 
3. Miskey Alfréd (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin

Gratulálunk a győzteseknek, és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Csordásné Teleki Krisztina

Benedek majális

Német nyelvet tanuló pesterzsébeti diákok sikerei
Kerületünk német nyelvet nem nemzetiségként tanuló diákjai az idei tanév-
ben is számos versenyen és rendezvényen vehettek részt, melyeket az őket 
tanító pedagógusok és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet 
(NNÖP) szervezett számukra. 

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA
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A szervezést idén is kerületünk 3 
akkreditált Tehetségpontja, a Pest-
erzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, a 
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bó-
bita Tagóvoda, valamint a Pester-
zsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda vállalta fel.

A rendezvényen Szabados Ákos, 
a fesztivál fővédnöke köszöntötte a 
résztvevőket és köszönte meg a fel-
készítők munkáját. – Az elmúlt évek 
során a kerületi óvodapedagógu-
sok bebizonyították, hogy a rájuk bí-
zott gyermekekből meg tudják azt a 

szikrát gyújtani, ami később, az isko-
lai tanulmányaik során segít nekik, 
hogy tudásuk lángra kapjon – fogal-
mazott a polgármester.

A tehetségígéretek és óvodape-
dagógusaik először színpadi produk-
ciókkal mutatkoztak be, a vendégek 
többek között gyermektánc, nép-
tánc, dramatikus játék, zenés torna 
és versmondás produkciókat tekint-
hettek meg.

Ezt követően a rendezvény véd-
nöke, Juhász Lajosné nevelésért is 
felelős alpolgármester köszöntöt-

te a kicsiket és a felnőtteket, majd 
megnyitotta a további programokat, 
az interaktív foglalkozásokat kíná-

ló műhelyeket, a kiállítást és a Téka 
együttes által vezetett táncházat.

y.s.

Április 17-én rendezte meg a 
kerületi „Éneklő Ifjúság” ta-
vaszi hangversenyét a pest-

erzsébeti ének-zene munkaközösség. 
A Csili Művelődési Központban szer-
vezett programot hagyományosan Ju-
hász Lajosné alpolgármester nyitotta 
meg, aki elmondta: az Éneklő Ifjúság 
mozgalom a közös éneklés elterjesz-
tése és megszerettetése céljából jött 
létre. A kórusmozgalom első hang-
versenye 1934. április 28-án hang-
zott el a Zeneakadémián, az összkart 
Bárdos Lajos vezényelte.

A pesterzsébeti hangversenyen a 
József Attila Nyelvoktató Nemzeti-

ségi Általános Iskola Kicsinyek kó-
rusa (karnagy Heimné Drenyovszky 
Barbara) és a Tavaszi Hangok kó-
rusa (karnagy Rózsavölgyi Ildikó), 
a Lázár Vilmos Általános Iskola 
Harmónia Gyermekkara (karnagy: 
Czeróczki Judit) és a Melodiák kóru-
sa (karnagy: Nikischer Zsuzsa) mel-
lett vendégként a Kispesti Erkel Fe-
renc Általános Iskola Kicsinyek Kó-
rusa (karnagy: Sebőkné Kós Szilvia) 
is fellépett.

A hangversenyen többek között 
Kodály Zoltán, Kocsár Miklós és 
Bárdos Lajos művei hangzottak el.

s.z.

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda mindhárom tag-
óvodája Soós Jánosné óvo-

davezető kezdeményezésére április 
24-én, 25-én és 26-án bekapcsoló-
dott a XIII. Budapesti Óvodapeda-
gógiai Napok szakmai rendezvény-
sorozatba, melynek témája „A játék, 
mint a gyermek tanulási stratégiája” 
volt. A szakmai napokat a Gyermek-
mosoly és a Kékcinke tagóvodában 
Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 
elnöke nyitotta meg. A magas szín-
vonalú gyakorlati bemutatókat vál-
tozatos formában Süveg Miklósné 
tagóvoda vezető, Kovácsné Pető Er-
zsébet és Csabán Erika óvodapeda-
gógusok tartották. Mindhárom tag-

óvodában a tapasztalatszerzésre va-
lamint a differenciált képességfejlesz-
tés megvalósítására láthattak az ér-
deklődő kollégák gyakorlati példá-
kat. A játékba integrált tanulás té-
mái a Föld napjához igazodóan köz-
vetítettek széles körű ismereteket 
a gyerekek számára. A sok érdeklő-
dő óvodapedagóguson kívül a prog-
ramon részt vett Somodi Klára, az 
Egészségügyi és Sport Bizottság elnö-
ke, Csinos Erika, a Mákvirág óvoda 
volt vezetője, Nemeskéry Krisztina 
fejlesztőpedagógus és Tamás Rená-
ta logopédus is. A gyakorlati bemu-
tatót tartó pedagógusoknak gratulá-
lunk a színvonalas, példaértékű szak-
mai munkájához.

Kuruczné Hegedüs Magdolna

Csillagocska másodszor

Énekelt az ifjúság Ismeretszerzés játékosan

A tavalyi, nagy sikert aratott rendezvényt követően május 7-én immár másod-
szor rendezték meg a pesterzsébeti óvodák tehetséges gyermekeinek tehet-
ségnapját, a Csillagocska fesztivált a Csili Művelődési Központban. A Pester-
zsébet Önkormányzatának támogatásával megvalósult rendezvényen az óvo-
dásoknak lehetőségük nyílt arra, hogy megmutassák tehetségüket, ügyessé-
güket a nyilvánosságnak. 

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



18 2018. május 22.AJÁNLÓ

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

Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő 

közösségi program
minden csütörtökön 10 órától

Beszélgessünk angolul! 
máj. 30-án, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
jún. 13-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 választókörzet 
képviselőjének fogadóórája 

jún. 6-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

Színes ötletek klubja: 
lakásdekorációs ötleteket ad Frisch Tünde má-
jus 23-án, szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

A tested a tiéd, vigyázz rá!
Varga Orsolya gyógytornász előadása május 30-
án, szerdán, 17 órakor. Ezúttal az ergonómiával 
foglalkozunk – hogyan használjuk praktikusan 
testünket.

Kerekítő mondókás móka: 
mondókák, ölbeli játékok, labdás móka, átmoz-
gatás 0-3 éves korig. Várjuk szeretettel a babá-
kat és szüleiket június 8-án, pénteken, 17 óra-
kor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglal-
kozást Tóthné Kéri Barbara tartja!

Idegennyelvi klubok: 
Kötetlen társalgásra várjuk a nyelvgyakorlókat! 
Angol klub: június 6-án, szerdán 17 órakor. 
Német klub: június 13-án, szerdán, 17 órakor. 

Kézműves Kuckó
alkossunk együtt június 6-án, szerdán, 17 óra-
kor! Várunk egy kis kézműveskedésre Éva néni-
vel! Témánk: vízi világ.

Színházjegy árusítás: 
minden pénteken 17 órától válogathatnak kö-
zönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: 
Galériánkban Eszes Zoltán festményeit, képeit 
tekinthetik meg. 

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, 
wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
faxolás, felolvasószoftver, 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. júni-
us 3. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Bátai Sándor festőművész 
és Kalmár János szobrászművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. június 12. - július 22.

Molnár Eszter festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 
2018. június 19. – 2018. július 22. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

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!

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Időszaki kiállításaink
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SZOLGÁLTATÁS

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.

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

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

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

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

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, bur-
kolatjavítást. Kis munka is számít. 
0670/541 90 22

KEDVEZŐ ÁRAKKAL, kellemes kör-
nyezetben várja leendő lakóit Baranya 
megyében (Lippó) a Magnólia Idősek 
Apartmanháza. Érd.: 0630/548-3182,06 
30/548-9186. www.magnoliaapartman.
wordpress.com

REDŐNYSZERELÉS gurtnicsere. Har-
monikaajtó, reluxa, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny szerelése. 0620/321 06 01

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

ÁLLÁS

NYUGDÍJAS csomagoló munkatársakat, 
illetve délutános műszakba árukisze-
dő és komissiózó dolgozókat keresünk 

(nem nyugdíjas), soroksári hűtős élel-
miszerraktárba. Versenyképes fizetés, 
juttatások. Érdeklődni 36203305516 te-
lefonszámon Fekete Imrénél.

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 23. kerületi te-
lephelyére keres kerti, udvaros munkára 
elsősorban nyugdíjast. Akár részmunka-
időben is. Érdeklődni: Kapásné 061/283 
09 00

OKTATÁS

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

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. június 19-én jelenik meg, 
hirdetés-felvételi időpontok: május 28., 30., június 4.

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.

Következő számunk 2018. június 19-én jelenik meg
Lapzárta: 2018. június 5. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 
csak a következő lapszámban tudja közölni.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompo-
litikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Ter-
vezés, nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Buda-
pest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Művelődési Központ) E-mail: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Szék-
hely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazga-
tó• Terjeszti: GMA Flyers Kft. • ISSN 2060-6044
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Minden idők legnagyobb, fogyaték-
kal élők nemzetközi karateversenyének 
adott otthont május 28-án és 29-én a 
Soroksári Sportcsarnok. A Benedek 
Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola Benedek20 Tehetségpontja 
és az I-Karate Hungary sportegyesület 
közös szervezésében lezajlott 2. Inkluzív 
Karate Global Interkontinentális Ku-
pán 14 ország mintegy 200 versenyző-
je állt ki a küzdőtérre, és mérkőzött meg 
30 egyéni, páros vagy csapat kategóri-
ában, formagyakorlat, illetve küzdelmi 
versenyszámban.
A rendezvényen Pesterzsébet Önkor-
mányzatát Juhász Lajosné alpolgármes-
ter képviselte, a versenyre a Külső-pes-
ti Tankerület igazgatója, Bak Ferenc is ki-
látogatott.
A szombati nap a versenybírók és a 
verseny lebonyolításában felelős ön-
kéntesek számára rendezett felkészí-
tő szemináriummal kezdődött. Dél-
után a versenyzők kategóriába soro-
lását segítendő technikai és a járóké-
pes, illetve kerekesszékes mozgáskor-
látozott versenyzők orvosi klasszifiká-
ciója zajlott, melyet Gerda Jaeken bel-
ga kerekesszékes tánc-klasszifikátor 
és férje, Denis Jaeken, para-taekwando 

klasszifikátor vezetett, míg a technikai 
klasszifikációt Eric Bortels, az I-Karate 
Global elnöke. 
Az este nagy közös vacsorával zárult, 
melyen a versenyzők, kísérőik és edző-
ik vettek részt.
Vasárnap a verseny az autizmus spekt-
rumzavarral élők, a tanulásban és az 
értelmileg akadályozottak, valamint a 
járóképes mozgáskorlátozottak ver-
senyszámaival kezdődött. Az esemény 
ünnepélyes megnyitóján a csapatbe-
vonulást a Taiko Hungary japán dob-
csoport élő koncertje kísérte és tette 
felemelővé.

A verseny második felében került sor a 
kerekesszékesek, látássérültek megmé-
rettetéseire, valamint a látványos páros 
és csapat versenyszámokra. A csarnokot 
az ösztönző, pártatlan szurkolás mellett 
betöltötte a tiszta, sportszerű verseny-
szellem, a lelkesedés és az őszinte érzel-
mi megnyilvánulások. Sok új sportbarát-
ság köttetett. De egy biztos, hogy min-
denki felejthetetlen élménnyel távozott.
Az Interkontinentális Kupa éremtáblá-
zatán Magyarország az 1. helyen zárt 9 
arany-, 16 ezüst- és 18 bronzéremmel, 
megelőzve Belgiumot és Írországot.

s

Április 26-a és 28-a között a budapes-
ti MOM Sport Uszoda és Sportközpont 
adott otthont a 15. IKF Kempo Világbaj-
nokság és Világkupának. Az ázsiai harc-
művészet és küzdősport idei legrango-
sabb eseményére öt kontinens országai-
ból, Argentínától kezdve Kazahsztánon át 
egészen Hollandiáig érkeztek harcosok.
A seregszemlén a magyar kempo vá-
logatott jelentős létszámban, mintegy 
száznegyven fővel képviseltette magát. 
Köztük volt a Pesterzsébeten élő ifjabb 
Burij Anatolij, aki 16 évesen a legfiata-

labbak közé tartozott korosztályában, 
a 16-18 évesek között. Az ifjú kempós 
két kategóriában, földharcban és full 
contactban képviselhette a 70-75 kilo-
grammosok között hazánkat.
Mindkét kategóriában több mint húsz 
versenyző indult, Anatolij pedig mindkét 
csatasorozat végén a dobogó harmadik 
fokára állhatott, úgy, hogy az elődöntők-
ben a nála 2 évvel idősebb román ellen-
felével szemben szenvedett pontozásos 
vereséget.

s.z.

Medek Tibor, a Fitness 2000 többszörös 
Európa- és világbajnok testépítője május 
5-én Szerbiában kezdte az idei verseny-
szezont, és tért haza rögtön egy arany-
éremmel az IBF F nemzetközi versenyé-
ről, amelyet masters 60+ kategóriában 
szerzett.
Május 26-án rendezik az IBFF Európa-
bajnokságot, amelyen nemcsak egyé-
ni (masters) kategóriában indul, hanem 
Kiss Szilvia sportmodellel páros test-
építésben is megméretteti magát. Sa-
ját felkészülése mellett az EB-re két höl-
gyet is edz, Zacsek Dórát és Ciru Kate-et, 
akik bikini modell kategóriában képvise-
lik majd hazánkat. A május végi nemzet-
közi verseny azért is lesz jelentős Medek 
Tibor életében, mert ezen a napon tesz 
IBFF nemzetközi bírói vizsgát.
A megmérettetések sorát a június köze-
pén megrendezésre kerülő IBFF Világ-
bajnokság követi majd.
– Remélem, munkám, kitartásom továb-
bi eredményekkel gyarapodik, és tanít-
ványaim is dobogóra léphetnek ebben 
a szezonban – nyilatkozta lapunknak a 
testépítő.

s.z.

Elsöprő magyar siker

Kempós világsiker

Arannyal indult 
a szezon
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Március 23-án a csehorszá-
gi Hodoninba utaztak birkózóink. 
A Hodonin Grand Prix elnevezé-
sű utánpótlás kötöttfogású nemzet-

közi versenyen évek óta részt vesz 
szakosztályunk és rendre a legered-
ményesebb csapatok között szere-
pelünk. A számos nemzetet felvo-
nultató viadalon 19 birkózónk kö-
zül 12-en éremmel térhettek haza, 
ennek köszönhetően a harmadik he-
lyet szereztük meg a csapatpontver-
senyben.

Aranyérmeseink: Antaly Sán-
dor, Kertész Dominik, Kovács Oli-
vér, László Mózes, Soltész Patrik, 
Zhytovoz Petro.

Ezüstérmeseink: Balogh Ben-
ce, Felkai Balázs, Horváth Botond, 
Kosovics Márton.

Bronzérmeseink: Felkai Bende-
gúz, Kiss Levente.

Március 24-én a Miskolci Egye-
temi Sportcsarnok adott otthont a 
felnőtt kötöttfogású országos baj-
nokságnak, melyen négy birkózónk 
képviselte szakosztályunk színeit. A 
versenyen összesen 90 birkózó lé-
pett szőnyegre, az ESMTK-nak há-
rom pontszerző helyezést sikerült 
szereznie. Majoros Ármin Mózes 
(130 kg) ezüstérmet, Kéri Zoltán (82 
kg) bronzérmet, míg Starosciák Ta-
más (97 kg) ötödik helyezést ért el. 
Mertse Ádám (130 kg) idő előtt bú-
csúzott a küzdelmektől. 

Ugyanezen a napon, március 24-
én, Tokodon rendezték meg a Kadet 
kötöttfogású korcsoport újabb mi-
nősítő versenyét, a Fekete Gyémánt 
Kupát. Szakosztályunk 12 fővel vett 
részt a megmérettetésen, ahol töb-
bek között ukrán, svéd, moldáv, len-
gyel, litván, horvát, szlovén és cseh 
ellenfelekkel is találkozhattak ver-
senyzőink. Ennek ellenére az ered-
ményes szereplés nem maradt el 
szakosztályunk részéről, hiszen Hor-

váth Gyula (65 kg) arany-, Mohl Ri-
chárd (92 kg) ezüst-, míg Németh 
Milán (55 kg) és Tösmagi Attila (60 
kg) bronzéremmel térhetett haza a 

versenyről. 
Április 7-én 

Kaposvár adott 
otthont a junior 
szabadfogású mi-
nősítő versenynek, 
ahol Mester Milán 
(79 kg) révén si-
került aranyérmet 
szereznünk. Mi-
lán ezzel a győzel-
mével nagy lépést 
tett a válogatott-
ság felé. 

Április 8-án a BVSC rendezésé-
ben került sor a diák I-II. korcsoport 
szabadfogású Budapest Bajnokságá-
ra, amely egyben selejtező is volt a 
korcsoportok országos bajnokságá-
ra. 44 birkózónk állt rajthoz a verse-
nyen, 29 érmet sikerült szereznünk, 
ennek köszönhetően toronymagasan 
megnyertük a csapatpontversenyt.

Diák I-es eredmények:
Aranyérmeseink: Jász Bálint, 

Kosovics Márton, Kovács Olivér, 
Olasz Bende.

Ezüstérmeseink: Felkai Bende-
gúz, Kovács Bence, Nagy Gergely.

Bronzérmeseink: Barta Dominik, 
Kis Mátyás, Kovács Barnabás, 
Máltsik Zsombor, Szalai Márk.

Diák II-es eredmények:
Aranyérmeseink: Farkas Zsom-

bor, Jász Bálint, Kertész Dominik, 
Kis Mátyás, Olasz Bende.

Ezüstérmeseink: Kerecsanin Má-
tyás, Kiss Levente, Kornfeld Patrik.

Bronzérmeseink: Fábián Barna, 
Farkas Márk, Gelányi Huba, Kádár 
Zsombor, Kovács Barnabás, Steiner 
Balázs, Szabó Borisz, Vincze Bene-
dek, Zátroch Márk.

A következő hétvégén, április 
14-én, egy meghívásos versenyen 

szerepeltek szakosztályunk verseny-
zői, Kiskunhalason, a Halas Kupán. 
Diák I-II., és gyermek korcsoportú 
birkózóink a következő eredménye-
ket érték el:

Aranyérmeseink: Antaly Sán-
dor, Bagoly Boldizsár, Balogh Ben-
ce, Felkai Balázs, Felkai Bendegúz, 
Horváth Botond, Huszár Regina, 
Kerecsanin Mátyás, Kis Mátyás, Kiss 
Levente, Kosovics Márton, Kur-
di Dániel, Sánta Levente, Vinklárik 
Dominik, Zhytovoz Petro.

Ezüstérmese-
ink: Fábián Bar-
na, Kovács Ben-
ce, Szabó Borisz, 
Zalányi Botond, 
Zátroch Márk.

Bronzérmese-
ink: Barta Do-
minik, Soltész Pat-
rik, Vincze Bene-
dek.

Április 14-
15-én Esztergom 

adott otthont a serdülő kötöttfogá-
sú és női minősítő versenyeknek. Az 
első napon a serdülő fiúk léphettek 
szőnyegre. 15 versenyzőnk közül Ta-
kács Zsolt (44 kg) arany-
érmet, Fige László (62 kg) 
ezüstérmet, míg Kovács 
Olivér (48 kg) és Mészá-
ros Róbert (68 kg) bronz-
érmet szereztek. Az ér-
meknek köszönhetően a 
csapatpontversenyben a 
harmadik helyen végzett 
szakosztályunk. Másnap a 
serdülő lányok léphettek 
szőnyegre, ahol egyesüle-
tünk mindegyik éremből 
szerzett egyet-egyet. Ma-
tyi Vivien (46 kg) arany-, László Ni-
kolett (39 kg) ezüst-, Hörcsöki Ka-
milla (46 kg) pedig bronzéremmel 
térhetett haza. A lányok között az 

ESMTK Birkózó Szakosztály nyerte 
meg a csapatversenyt. 

A hazai küzdelmek mellett a 
nemzetközi porondon is érdekeltek 
voltunk az áprilisi hónapban. A hús-
véti szünet alatt a kadet kötöttfo-
gású válogatottal Horváth Gyula és 
Tösmagi Attila Törökországba uta-
zott, ahol Attila egy értékes harma-
dik helyezést szerzett. Gyula sajnos 
idő előtt búcsúzott a küzdelmektől. 
Mindeközben a serdülő női váloga-
tottal László Nikolett Észtország-

ban versenyzett és 
szerzett bronzér-
met súlycsoportjá-
ban, míg Asharin 
Roman a Felnőtt 
és U23 szabadfo-
gású válogatott 
tagjaként szin-
tén bronzérmes 
lett az oroszországi 
Kalinyingrádban. 
Április 14-én 
a horvátorszá-
gi Porecben ren-

deztek U23-as nemzetközi versenyt, 
ahol Losonczi Dávid kiválóan szere-
pelt, az egész verseny folyamán nem 
talált legyőzőre, és megérdemel-
ten vehette át az első helyezettnek 
járó aranyérmet. Ugyanezen a verse-
nyen Szőke Alex második helyezést 
ért el. Szűk egy héttel később Dávid 
már Bulgáriában versenyzett szin-
tén egy U23-as nemzetközi verse-
nyen, ahol ezúttal a dobogó harma-
dik fokára állhatott a kötöttfogásúak 
82 kg-os súlycsoportjában. Testvére, 
Losonczi Ottó (kötöttfogás 67 kg) 
is részt vett ezen a versenyen, ahol, 
aranyérmet akasztottak a verseny 
végén a nyakába. Ugyanitt a szabad-

fogásúak küzdelmei során Tóth Ben-
degúz (92 kg) bronzérmet szerzett, 
míg Mester Milán (79 kg) helyezet-
lenül zárta a versenyt. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Hodonin Grand Prix

Diák I-II. Budapest Bajnokság

Halas Kupa

Losonczi Dávid (középen) Horvátország-
ban és Bulgáriában is a dobogóra állhatott
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