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Megemlékezések
Pesterzsébet Önkormányzata idén is 
megemlékezett a Magyar Hősök Em-
léknapjáról és a Nemzeti Összetar-
tozás Napjáról az Emlékezés terén, 
illetve a kopjafás emlékparkban.

3. oldal

Pedagógusnap Konyhakert és hangstúdió
Az idei pedagógusnapi ünnepség 
nem volt felhőtlen az előző napon 
történt pedagógusbántalmazás mi-
att, amit Szabados Ákos polgármes-
ter elfogadhatatlannak nevezett.

Varga Feri éppen 10 éve nyerte meg 
a Megasztárt és Balássy Betti szívét. 
A Pesterzsébeten élő házaspár ma 
már hat közös lemezzel és két közös 
kisgyermekkel büszkélkedhet.

4. oldal 11. oldal

Német majális
Együttműködési megállapodás alá-
írásával, műsorral és majálissal 
ünnepeltük a pesterzsébeti német 
nemzetiségi nevelés 20 éves jubileu-
mát május 27-én a Csiliben.

6. oldal
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Új futókör

Lakossági igényként merült fel, 
hogy a panelházakban lakók spor-
tolási lehetőségeinek bővítésére a 
kerület központjában is kialakításra 
kerüljön egy futókör – mondta a két 
ülés között eltelt időszak munkájá-
ról szóló beszámolójában Szabados 
Ákos. A polgármester hozzátette, 
hogy a Lajtha László és a Kmetty 
utca által határolt, úgynevezett Ka-
nada park játszótér területe ideális 
helyszín lehet egy 250 méter hosszú, 
2 méter széles futópálya kialakításá-
ra. A tervek szerint a terület a meg-
lévő kerítés bővítésével és áthelyezé-
sével zárható lesz, közvilágítást kap,  
és kamerarendszert is kiépítenek. A 
futókörön kívül street fitness eszkö-
zöket is kihelyeznek, valamint bőví-
tik a játszótéri játszóeszközöket. A 
beruházás várhatóan nettó 40 millió 
forintba kerül majd. A képviselők 
egyhangúan támogatták a javaslatot.

Pályázatok

A képviselők szintén egyhangú 
döntése alapján a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Operatív Program 
keretében a Szent Erzsébet tér komp-
lex felújítására pályázik kerületünk.  
Az „A leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú lakosság élet-
körülményeinek javítása, társadalmi 
és fizikai rehabilitációja Budapesten” 
elnevezésű pályázaton való sikeres 
részvétel esetén a Török Flóris utca 
– Határ út – Szigetvár utca – Eötvös 
utca – Kende Kanuth utca – Kossuth 
Lajos utca – Szent Imre herceg utca 
– Szent Erzsébet tér által határolt te-
rületen újulhat meg 25 lakótömb és a 
Szent Erzsébet tér.

A Hullám Csónakházak I. számú 
csónakházának felújítására is pá-
lyázik az önkormányzat a Fővárosi 
Önkormányzat által meghirdetett 
Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
„A” programján. A „Pesterzsébet 
központi tengelyének közösségi célú 
fejlesztése” nevű projekt megvaló-
sítására Pesterzsébet Önkormány-
zata 200 millió forintos támogatási 
igényt nyújt be. A felújítás után a 
csónakház beltéri sport és rekreációs 

funkcióval bővülne, és ebbe a részbe 
kerülne az egész területet, komple-
xumot kiszolgáló karbantartó mű-
hely is.

Pavilonok

A képviselők döntése alapján – a 
közösségi tervezési projekt eredmé-
nyeinek megfelelően – új pavilono-
kat építenek a Baross és a Topánka 
utca sarkán lévő területen a tavaly 
lebontott pavilonsor helyére. A be-
ruházás lebonyolításával és a léte-
sítmények majdani üzemeltetésével 
az Integrit-XX. Kft.-t bízta meg a 
testület.

A közösségi tervezési projekt pe-
dig folytatódik, a lakosság 3 féle lát-
ványterv közül választhatja majd ki 
a neki leginkább tetsző verziót.

Kültéri medence

TAO-pályázat segítségével kül-
téri medencével bővülhet a Pester-
zsébeti Uszoda. A tervek szerint a 
beruházást két ütemben valósítják 
meg: idén elvégzik a medence és a 
körülötte lévő terület alapozását, 
valamint a vasbeton felmenő szerke-
zetek építését. Jövőre kerül sor a víz-
gépészethez tartozó belső nyílászárók 
kialakítására, a medence körüljáró 
burkolására, a medence oldalfalának 
és fenékburkolatainak, valamint a 
vízgépészeti berendezések kiépítésé-
re, továbbá a medence szerelvénye-
zésére.

Mindennapok

A bizottsági beszámolók, beje-
lentések, interpellációk napirendi 
pontban Fekete Katalin jelezte, 
hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Informatikai Bizottság legutób-
bi ülésén foglalkozott a június 6-ai 
pedagógusbántalmazással, azt teljes 
mértékben elítélik és elfogadhatat-
lannak tartják. A bizottság elnöke 
hozzátette, hogy a GAMESZ-tól 
kérték az iskola portaszolgálatának 
megerősítését.

Csaszny Márton arról tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy 
Soroksár Önkormányzata kiírta a 

Bólyai és a Lenke utca sarkán lévő, 
veszélyes hulladékokkal teli terület 
kármentesítésére a pályázatot. A 
képviselő a Tátra téri piac forgalmi 
rendjének megváltoztatása kapcsán 
jelezte, hogy az rendkívül megnehe-
zíti a piac megközelíthetőségét. Sza-
bados Ákos ez utóbbival kapcsolat-
ban elmondta, hogy nem befejezett 
beruházásról van szó, a tapasztalatok 
és a lakossági jelzések figyelembevé-
telével ősszel újra visszatér a testület 
arra, hogy az anomáliákat miként 
lehet kezelni.

Gémesi Emese az Aranycsillag ét-
teremmel kapcsolatban tolmácsolta 
azt a lakossági kérdést, hogy mikor 
kezdődik a hely rendbetétele, felújí-
tása. A polgármester elmondta, hogy 
az ingatlanon korábban leszerelték a 
mérőket, kikapcsolták a villanyt és 
a fűtést. A visszakapcsolás intézése 
immáron több hónapja tart, és ez 

hátráltatja az új tulajdonost abban, 
hogy elkezdődhessen az átalakítás.

Fekete László a járdák és utak 
kriminális állapotára hívta fel a fi-
gyelmet, valamint javasolta, hogy az 
önkormányzat végeztesse el a kerü-
let útjainak, járdáinak teljes állapot-
felmérését.

Mach Péter elmondta, hogy a 
Szociális Foglalkoztatónak köszön-
hetően a Mediterrán lakópark és 
a Gubacsi lakótelep szélén sikerült 
virágokkal fellépni az illegális hulla-
déklerakás ellen. Az ottani megszün-
tetett szelektív hulladékgyűjtő sziget 
helyén ugyanis virágágyást alakítot-
tak ki, ezzel megakadályozva a sze-
mét elhelyezését. A képviselő jelezte 
azt is, hogy meg kellene erősíteni a 
Helsinki úti aluljáró biztonságát, 
ugyanis nemrégiben ismét megtá-
madtak egy kisgyerekes családot.

Sz. A.

Városházi napló
A képviselő-testület június 9-ei ülésén döntöttek többek között a Városköz-
pontban új futókör kialakításáról, a Főváros Önkormányzat által kiírt Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret pályázaton való részvételről, a Baross és a Topánka 
utca sarkán új pavilonok építéséről, valamint a költségvetés módosításáról. 
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Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- 
és sajtófelelős üdvözölte a megjelen-
teket, és elmondta: az Országgyűlés 
2010. május 31-én döntött arról, 
hogy a trianoni békediktátum aláírá-
sának napja, június 4-e, a Nemzeti 

Összetartozás Napja legyen. Hozzá-
tette: a Kossuth Lajos utca két ol-
dalán elterülő park hirdeti az anya-
országi és a határon túli magyarság 
nemzeti összetartozását. Felhívta a 
figyelmet a székelykapura, amelyet 

Pesterzsébet testvérvárosai, Bölön 
és Székelykeresztúr ajándékozott 
a kerületnek, valamint az elcsatolt 
területekre emlékeztető kopjafákra.

Az erdélyi havasokon kezdetű 
népdal és Juhász Gyula Trianon 
című versének Csurka László féle 
előadása adta meg a megemlékezés 
alaptónusát. Gróf Apponyi Albert 
védőbeszédéből is hallhattunk rész-
letet. A gróf csak 1920. január 16-
án, a béketervezet végleges lezárását 
követően szólhatott a francia kül-
ügyminisztérium földszinti díszter-
mében a békekonferencia Legfelső 
Tanácsa előtt, így már hiába hatotta 
meg a küldötteket három nyelven 
előadott beszéde. „Mindenekelőtt 
a Magyarországtól elszakítandó 11 
millió léleknek 35 százaléka magyar, 
amely három és félmilliót jelent... 
Elszakítanak még a békefeltételek 
körülbelül egy és egynegyed millió 
németet, ami a magyarság százalék-
számával együtt az egésznek 45 szá-
zalékát jelenti.”

Apponyi után Tormay Cécile, 
a Nobel-díjra kétszer is jelölt író-
nő naplójából, a Bujdosó könyvből 
következtek szemelvények, majd 
Padányi Viktor őstörténész 14 esz-
tendős emlékeiből hallhattunk, mi-
ként élték meg az osztályban 1920. 
június 4-ét.

Nem maradt el Karinthy Frigyes 
fiához írt, 1921-es keltezésű levele, 
illetve szintén ebből az esztendőből 
származó Kiáltó szó című Kós Ká-
roly írás sem: „Valahol aláírtak va-
lamit, valahol megalkudtak valamit, 
valahol elosztottak valamit; valahol 
egy nyitott ajtót becsaptak, hogy le-
gyen az zárva örökre.”

A Trianon-versek közül a Kos-
suthos diákok megidézték Wass 
Albert Hontalanság hitvallása, 
Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! 
és Juhász Gyula: Gyászmagyarok 
című költeményét.

A versek után Máté Péter Hazám 
című dalára nemzeti színű szalagok 
kerültek az elcsatolt területekre em-
lékeztető, bölöni mesterek faragta 
kopjafákra.      D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Az idei Magyar Hősök Emlék-
napjának ünnepségét – amely em-
léknap 1919 óta hivatalos állami 
ünnep – Csócsicsné Vágó Mariann, 
az Ady Endre Általános Iskola taná-
ra állította össze. Az Adysok mel-
lett közreműködtek a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola rézfú-
vósai, Szöllősi Rita klarinétművész, 
valamint zongorán Balásházi Bálint.

A megemlékezés kezdetén réz-
fúvósok tolmácsolták Erkel Bánk 
bánjának Hazám, hazám áriáját. A 
gondolatébresztő műsor gerincét 
Peter Seeger örökbecsű, háborúel-
lenes dala, a Mondd, hol van a sok 
virág kezdetű adta. E köré szerve-
ződött az irodalmi rész, amelyben 
felhangzott többek között Wass 
Albert Üzenet haza című költemé-
nye, József Attila Nem, nem, soha! 

című, Trianonra emlékező korai 
műve, Sajó Sándor A rab föld című 
alkotása, valamint Mahó Andrea, 

a Madách és az Operett Színház 
művésze tolmácsolásában Albert 
Ferenc A feledhetetlen múlt című 
verse. A művésznő a későbbiek-
ben előadta Valla Attila és Derzsi 
György Ünnepelj című dalát. A 
szépirodalmi alkotások mellett rész-
let hangzott el Csatay Lajos vezér-

ezredes, honvédelmi miniszter Hő-
sök napja alkalmából elmondott II. 
világháborús rádióbeszédéből.

Veress Gábor tiszteletes, a Klapka 
téri Református Egyházközség vezető-
je ünnepi beszédében hangsúlyozta: a 
hősöknek köszönhetően kivirágzik 
a szabadság, a béke, a szeretet min-
dennapi virága. Mint fogalmazott: 
ünneplünk magunk közt Pesterzsébe-
ten, együtt politikusokkal, tanárok-
kal, diákokkal, hogy el ne hervadjon 
a szeretet, a békesség, az öröm virága. 
A tiszteletes feltette a kérdést: mi is a 
hősiesség? Kik voltak a hősök? Vála-
szában rokonára emlékezett: „Az én 
hősöm egy halványuló, régi fénykép, 
amelyről egy jóvágású fiatalember te-
kint le, aki soha nem tért vissza ott-
honába a háborúból. Egy nagybátyám 
volt ő, akinek édesanyja élete végéig 
fekete ruhában járt.”

A megemlékezést követően Sza-
bados Ákos polgármester megszó-
laltatta a Hősök emlékművének 
harangját, majd a megjelentek el-
helyezték a 683, az első világhá-
borúban elhunyt, vagy a második 
világháború harcmezein, a bombá-
zásokkor életüket vesztett pester-
zsébeti hősi halott márványtábláinál 
az emlékezés virágait.

D. A.

A Magyar Hősök Emléknapja május utolsó vasárnapja, ekkor nemzetünk hősi 
halottai előtt tisztelgünk. A közös emlékezés helyszíne idén is Gáti Gábor 
szobrászművész az Emlékezés terén 2004-ben felállított, márványtáblák és 
harang alkotta művénél zajlott. A május 26-i közös főhajtás vendégfellépője 
Mahó Andrea volt. 

Magyar Hősök Emléknapja

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a trianoni békediktátumra emlé-
keztek a kopjafás emlékparkban a képviselő-testület vezetői, erzsébeti diá-
kok, civil szervezetek és magánszemélyek. A 96 esztendővel ezelőtti gyászos 
eseményt – amely miatt 3,3 millió magyar rekedt az új országhatárokon kívül, 
és hazánk elveszítette területének kétharmadát – megidéző műsort Takaró 
Mihályné rendezte. Felléptek a La Stella Énekstúdió növendékei, a Csili Nép-
dalkör tagjai, valamint a Kossuth Lajos Gimnázium Mementó Színköre.

Trianonra emlékezve
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Az ünnepélyen a hagyományok-
nak megfelelően Szabados Ákos kö-
szöntötte a meghívott vendégeket és 
kísérőiket. 

– Jó ennyi kedves és ismerős ar-
cot együtt látni évről évre, és meg-
köszönni azt a munkát, amelyet 
letettek Pesterzsébet lakosainak 
asztalára. A mai rendezvényünk 
több szempontból is túlfűtött lesz, és 
ennek csak egyik oka a légkondicio-
nálás hiánya. Az élet ugyanis sokszor 
felülírja az eredeti elképzeléseket, és 
ez igaz a mai alkalomra is. Ünnepek-
ben gazdag ez a hét, hiszen tegnap 
volt a Győztesek Gálája, így a neve-
lési-oktatási ágazatban megvalósult 
és tervezett fejlesztések és az elért 
sikerek felsorolásával készültem, 
valamint néhány idézettel, amelyek 
kifejezik az ember szívéből fakadó 
őszinte tiszteletet és felhőtlen szere-
tetet. Nem láthattuk, nem tudhat-

tuk előre azonban azt, ami tegnap 
délután történt, és ami miatt sutba 
dobtam a tervezett beszédemet. Egy 
kollégánkat a kerület egyik általá-
nos iskolájában bántalmazták, egy 
olyan kolléganőt, akit ma elismerés-

ben kívántunk részesíteni, aki több 
évtizede Pesterzsébet megbecsült 
pedagógusa, a szülők és gyerekek 
által szeretett személyiség. Nem is 
az elkövetők kiléte a fontos, hanem 
maga a jelenség, hogy eljutottunk 

odáig, hogy egy intézményben gát-
lástalanul be lehet törni, és ott vélt 
sérelem okán egy pedagógust fizi-
kálisan lehet bántalmazni. Ez Pest-
erzsébeten elfogadhatatlan, ez ellen 
csak tiltakozni tudok. 

–  Pedagógusnapon nem lehet 
másról beszélni, csak a tisztességről, 
a munkába vetett hitről, az emberi 
élet értelméről, a gyereknevelésről. 
Akik nem becsülik meg, és nem 
ismerik el a pedagógus munkáját, 
akik nem veszik figyelembe azt az 
erőfeszítést, azt a többlet emberi 
teljesítményt, amit ezen a pályán 
nyújtanak, azokkal szemben fel kell 
tudnunk lépni. Odáig meg végképp 
nem juthat a világ, hogy az ezen a 
területen dolgozókat bármilyen zak-
latásnak kitehessük. A kolléganőtől 
valamennyiünk nevében, az elköve-
tők helyett, a nyilvánosság előtt bo-
csánatot kérek, és azt az ígéretet te-
szem, hogy amit egy önkormányzat, 
egy polgármester megtehet a kollé-
gái, a munkatársai érdekében, azt az 
elkövetkező időben is meg kívánjuk 
tenni – mondta.

A polgármester végezetül megkö-
szönte a kolléganő itt végzett több 
évtizedes sikeres pedagógus tevé-
kenységét, és köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a rendezvényen 
elismerésben részesültek, rajtuk ke-
resztül pedig az ágazat valamennyi 
dolgozójának.         SzA

A hivatalos kitüntetések mellett 
épp olyan fontos volt a Hangya-
bandások köszöntése a húsz éves 
ünnepi vizsgaelőadáson, amelyre 
eljött mindenki, aki két évtized 
alatt megfordult a bandában. Ha-
lász Judit, akivel tizenhat eszten-
deje kezdődött munkakapcsolatuk, 
videón üzent Edit néninek. Készült 
egy másik kisfilm is, amelyben régi 
és új „hangyások” emlékeznek a 
bandára.

Noha tavalyi beszélgetésünk vé-
gén Edit néni szomorúan készült a 
búcsúzásra a csapattól, mondván, a 
huszadik lesz az utolsó évad, öröm-
mel jelenthetjük: jövőre folytatódik 
a huszonegyedikkel!

– Amikor a riportfilmet készítet-
tük, a gyerekeket hallgatva rádöb-
bentem, milyen sokat jelent nekik a 
Hangyabanda. Az emlékeik, élmé-

nyeik meggyőztek, hogy folytassam. 
Ezzel biztosan többet adok nekik, 
mintha félállásban visszamennék 
magyart tanítani – indokolta dön-
tését Balla Edit.

Az efféle mondatok, mint „Szá-
momra a Hangyabanda egyenlő az 
örömmel.” „ Ez valami csoda volt!” 
„Az a szó jut először eszembe, örök-
ké.”, a legkeményebb szívet is meg-
olvasztanák. Az új évadban ráadásul 
elsősök is csatlakoznak a kicsik cso-
portjához.

– Legalább mostantól friss leszek 
a foglalkozásokon – mondta moso-
lyogva Edit néni.

Pihenésre sok idő nem adatik, 
július 2-án kezdődik a Hangyaban-
da tábor. Idén Baskó, egy 181 fős 
község a vendéglátó. Lélekszámuk 
érezhetően emelkedni fog, mivel a 
táborozók félszázan lesznek.

– Szülői támogatással jött létre a 
Hangyabanda. Lázár napi műsorra 
vittük színre a Tücsök és hangyát. 
Az előadás láttán a szülők biztattak, 
hogy induljunk a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Talál-
kozón – emlékezett Balla Edit.

Noha utolsóként, késve adták be 
a jelentkezést, első helyen végeztek. 

Edit néni alapvetően vérbeli ma-
gyartanár, aki olyan népszerűséget 
szerzett az olvasásnak a kis alsósok 

körében, hogy megesett, egyik ta-
nítványa kedvenc könyvébe temet-
kezve kint feledkezett a mosdóban. 
Tanítványai számtalan kerületi, 
budapesti és országos versmondó és 
nyelvi versenyen jutottak be a dön-
tőbe, nem véletlenül végzett sok 
egykori diákja magyar szakon.

A pedagógusi hivatásról így vallott:
– Tanév végén mindannyian örü-

lünk, hogy vége, de most 35 év után 
végleg abbahagyni nagyon nehéz. 

Megvolt az utolsó magyar-
órám… Búcsúzom a negyedi-
keseimtől, a ballagó nyolca-
dikosaimtól, a kollegáimtól, 
akikkel életem nagy részét 
töltöttem. De a szívem tele 
van emlékekkel, csodás osz-
tályokkal, sikeres és csibész 
tanítványokkal egyaránt. 

A nyugdíjnak köszönhető 
szabadidejének jó részét két 
unokájára fordítja, akik kö-
zül a kisebbik mindössze egy 
hónapja született. E mellett 
szeretne végre olyan köny-
veket olvasni, amikre eddig 
nem futotta idejéből, no meg 
kirándulni, és ha lehetőség 
adódik, utazni.      D. A.

Az önkormányzat idei pedagógusnapi ünnepsége nem volt felhőtlen az előző 
nap délutánján történt pedagógusbántalmazás miatt, amit Szabados Ákos be-
szédében elfogadhatatlannak nevezett. A polgármester a nyilvánosság előtt 
kért bocsánatot kolléganőjétől, akit egyébként az önkormányzat az ünnepen 
elismerésben kívánt részesíteni, aki több évtizede Pesterzsébet megbecsült 
pedagógusa, a szülők és gyerekek által szeretett személyiség. 

Gazdag életpályát maga mögött tudva nyugdíjba vonul Balla Edit néni, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola pedagógusa, a húszéves Hangyabanda „anyukája”. 
Áldozatos munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, Pest-
erzsébet Kiváló Pedagógusa címet, valamint a Vigadó dísztermében a minisz-
ter úrtól Németh László-díjat vehetett át Pedagógusnap alkalmából.

„A pedagógusbántalmazás elfogadhatatlan”

Harmincöt és húsz esztendő
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„Pesterzsébet Kiváló Közalkalma-
zottja”
Csendesné Nagy Judit (Kerekerdő 
Óvoda, óvodapedagógus)
Ónodi Béla (Csili Művelődési Köz-
pont, berendező)
Sánta Ábelné (Gézengúz Óvoda 
Gyöngyszem Tagóvoda, óvodaveze-
tő helyettes)

„Pesterzsébet Kiváló Pedagógusa”
Badóné Baranyai Terézia (Gyermek-
mosoly Óvoda, pedagógiai asszisz-
tens)
Skaper Brigitta (Pesterzsébeti Múze-
um, muzeológus)
Torma Andrea (Tátra Téri Általá-
nos Iskola, konyhai alkalmazott) 
Varga Ildikó (Nyitnikék Óvoda  Bo-
róka Tagóvodája, óvodapedagógus)
Virág Péterné (Lurkóház Óvoda, 
óvodapedagógus, óvodavezető-he-
lyettes)

„Pesterzsébet Kiváló Pedagógusa”
Balla Edit (Lázár Vilmos Általános 
Iskola, tanító)
Pongráczné Krizmanits Mária (József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, tanár)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet kitüntetései:
„Az év német nyelvet tanító peda-
gógusa Pesterzsébeten”
Jakus Enikő (Német Nemzetiségi Gim-
názium és Kollégium, némettanár)

„A német kultúráért díj”
Kisné Gopcsa Ágnes (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanár)

 „a XX. kerületben végzett ered-
ményes német nyelvi pedagógusi 
munkájának elismerése” 
Szalai Linda (József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Iskola)
Székely Katalin (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola)
Kasza Viktória (Pesterzsébeti Baross 
Német Nemzetiségi Óvoda)
Győrfi Zsuzsanna (Német Nemzeti-
ségi Gimnázium és Kollégium)
Csordásné Teleki Krisztina (Hajós 
Alfréd Általános Iskola)

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Balla Edit (Lázár Vilmos Általános 
Iskola)
Benda Erika (Gyermekmosoly Óvo-
da, óvodapedagógus)

Botosné Major Zsuzsanna (Lázár 
Vilmos Általános Iskola)
Kollár Sándorné (Gyulai István Ál-
talános Iskola)
Novákné Tóth Ildikó (Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola)
Varga Éva Zsuzsanna (Hajós Alfréd 
Általános Iskola)

Polgármesteri jutalom intézmény-
vezetők részére
Bélteczkyné Szende Hilda (Pester-
zsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda)
Buc-Horváth Gabriella (Gézengúz 
Óvoda)
Soós Jánosné (Gyermekmosoly 
Óvoda)
Sebes Tamásné (Kerekerdő Óvoda)
Szabados Erzsébet (Lurkóház Óvo-
da)
Győrné Varga Kornélia (Nyitnikék 
Óvoda)
Várhalmi András (Csili Művelődési 
Központ)
Horváthné Sebők Teréz (Pesterzsé-
bet Önkormányzata GAMESZ)
D. Udvary Ildikó (Pesterzsébeti 
Múzeum)

40 éves hűségjutalom
Bíró Judit (Nyitnikék Óvoda, óvo-
dapedagógus)
Csendesné Nagy Judit (Kerekerdő 
Óvoda, óvodapedagógus)
Gulyásné Kovács Ágnes (Lázár Vil-
mos Általános Iskola, tanító)
Kollár Sándorné (Gyulai István Ál-
talános Iskola, tanító)
Loncsák Judit (Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola, tanár)
Nagy Ferencné (Nyitnikék Óvoda, 
óvodapedagógus)
Szabados Erzsébet (Lurkóház Óvo-
da, óvodapedagógus)

35 éves hűségjutalom
Baka Sándorné (Gézengúz Óvoda, 
óvodapedagógus)
Balla Edit (Lázár Vilmos Általános 
Iskola, tanító)
Feketéné Kerekes-Kis Éva (Lázár 
Vilmos Általános Iskola, tanító)
Jagadics Jenőné (Gyulai István Álta-
lános Iskola, tanító)
Lernyei Ákos (Gyulai István Általá-
nos Iskola, intézményvezető, tanár)
Nádorné Gábor Anikó (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanár)
Szabados Jánosné (Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola, tanár)
Szabó Éva (Gézengúz Óvoda, óvo-
dapedagógus)
Székely Katalin (Lázár Vilmos Álta-

lános Iskola, tanár)
Tamás Jánosné 
(Nyitnikék Óvoda, 
óvodapedagógus)
Vaszlovicsné Kovács 
Katalin (Gyermek-
mosoly Óvoda, óvo-
dapedagógus)

30 éves 
hűségjutalom
Brech Csilla (Hajós 
Alfréd Általános Is-
kola, tanár)
dr. Bánfalviné Stumpf Anikó (Gyu-
lai István Általános Iskola, tanár)
Farkas Andrea  (Hajós Alfréd 
Általános Iskola, tanár)
Fodor Szilvia  (Gézengúz Óvoda, 
óvodapedagógus)
Nagy Andrea (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola, tanár)  
Rozinay Ágnes (Ady Endre Általá-
nos Iskola, tanító)
Sulyok Andrea (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola, tanár)
Várhalmi Andrásné (Nyitnikék 
Óvoda, óvodapedagógus)
Vukman Józsefné (Ady Endre Álta-
lános Iskola, tanár)

20 éves hűségjutalom
Asquiné Papp Klára (Gyulai István 
Általános Iskola, tanár)
Bach Nóra (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, tanító)
Heimné Drenyovszky Barbara (Jó-
zsef Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola, tanár)

Horváth Attiláné (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanár)
Katonáné Bihari Cecília (GAMESZ, 
gazdasági ügyintéző)
Kondor Zsoltné (Nyitnikék Óvoda, 
óvodapedagógus)
Kovács Ildikó (Lurkóház Óvo-
da, óvodapedagógus)
Medgyesi Éva (Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat, logopédus)
Németh Jenőné (GAMESZ, takarító)
Nyírfáné Fehér Annamária (Gyulai 
István Általános Iskola, intézmény-
vezető-helyettes., tanító)
Szászné Vass Szilvia (Ady Endre Ál-
talános Iskola, tanító)
Tamási Renáta (Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat, logopédus)
Teszák Ágnes (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanár)
Tiglman Ágnes (Kerekerdő Óvoda, 
óvodapedagógus)
Vadászi Mária (Ady Endre Ál-
talános Iskola, tanár)

Kitüntetettek

Színes diplomák
Arany oklevél (50 éve végzettek)
Bizjákné Újvári Ibolya (Lajtha 
László AMI, tanár)
dr. Bényi Árpádné Lencsés Mária 
(Gyulai István Általános Iskola, 
tanár)
Borsányi Veronika (Hajós Alfréd 
Általános Iskola, tanár)
Gordos Éva (Gyulai István Általá-
nos Iskola, tanár)
Kovács Istvánné Szabó Emma 
(Baross Gábor Általános és Szak-
iskola, tanító)
Szőnyi Katalin (József József Atti-
la Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, tanár)

Gyémánt oklevél 
(60 évvel ezelőtt végzettek)
Badáczy Mária Magdolna (Kertész 
utcai Általános Iskola, tanító)

Benedek Albertné Bálint Julian-
na (Tátra Téri Általános Iskola, 
tanító)
Kiss Dezsőné Bencze Erzsébet 
(Pesterzsébeti Baross Német 
Nemzetiségi Óvoda, óvodapeda-
gógus, vezető)
Lambertus Erzsébet (Ady Endre 
Általános Iskola, igazgatóhelyettes)
Lentsch Gézáné Rudán Mária 
(Hunyadi téri Óvoda, intézmény-
vezető)
Pákozdi Imre (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola, tanár)

Vas oklevél 
(65 évvel ezelőtt végzettek)
Bagi Irén (MÁV Óvoda, 
óvodapedagógua)
Gazda Ernőné Hradecsny Klára 
(III. sz. Összevont Óvoda, óvoda-
vezető)
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A jubileumi ünnepségen Szaba-
dos Ákos köszöntötte a meghívott 
vendégeket és az óvodásokat, isko-
lásokat, pedagógusokat és szülőket. 
– Nagyon komoly munka folyt az 
elmúlt két évtizedben a német nem-
zetiségi nevelés területén, amelynek 

alapozásában jelentékeny részt vál-
lalt Perlaki Jenő polgármester-elő-
döm. Neki és valamennyiüknek, de 
elsősorban a pedagógusoknak, va-
lamint a német nemzetiségi önkor-
mányzat mindenkori képviselőinek 
és vezetőinek köszönhető az, hogy 
eljutottunk eddig az ünnepig. Az 
elmúlt 20 év meghatározó volt Pest-
erzsébet életében, és bízom abban, 
hogy a német nemzetiségi óvodában 
és iskolákban zajló komoly szakmai 
munka nemcsak Pesterzsébet vagy 
Budapest, hanem az egész ország ér-
dekeit szolgálja.

Dr. Hiller István országgyűlé-
si képviselő, a Parlament alelnöke 
először német nyelven köszöntötte 
a résztvevőket, majd magyarra for-
dította a szót: – 20 év olyan kevés 
a világtörténelemben, és mégis olyan 
fontos az emberi életben. Azért jöt-
tem ma, hogy gratuláljak el elmúlt 
20 évért, gratuláljak a korábbi és je-
lenlegi diákoknak, és mindenekelőtt 
azoknak a pedagógusoknak és főhi-
vatalnokoknak, akik segítették ezt a 
munkát közös jövőnkért, diákjain-
kért, gyermekeinkért, úgy Pesterzsé-
beten, mint egész Magyarországon.

– „A legtöbb, amit gyermekeink-
nek adhatunk, azok a szárnyak és 

gyökerek” – idézte Goethét Fülöp 
Attila, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára. Beszédében 
hangsúlyozta: Közép- és Kelet-Euró-
pában meghatározóak a keresztény 

gyökerek, alapvető egymás segítése 
és tisztelete. A szárnyakra utalva 
megjegyezte: többről van szó, mint 
az ismeretanyag átadásáról, hiszen 

a nevelés emberré formálást 
jelent. – Csak úgy lehet jövőt 
építeni, ha a múlt talapzatán 
állunk – tette hozzá.

A köszöntőket követő-
en az NNÖP, Pesterzsébet 
Önkormányzata és a kerü-
leti német nevelésben, ok-
tatásban részt vevő, illetve 
azt támogató intézmények 
vezetői megerősítették a 20 
évvel ezelőtt aláírt, nemze-
tiségi óvoda, általános isko-
la és gimnázium oktatási egységét 
létrehozó együttműködési megál-
lapodást.

Két évtizede találkozott a tör-
vényi feltétel, a szülői igény és a 
szakmai háttér Pesterzsébeten és a 
német nemzetiségi önkormányzat 
koordinálásával megvalósult a né-
met nemzetiségi köznevelés. Nap-
jainkra a Pesterzsébeti Nemzetiségi 
Kétnyelvű Baross Óvodában négy 
nemzetiségi csoport működik. A Jó-
zsef Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskolában első osztálytól 
nyolcadik osztályig tanulják a gyere-
kek a nemzetiségi anyaggal bővített 
német nyelvet, a Német Nemzeti-
ségi Gimnázium és Kollégium di-
ákjai pedig – nyelvi eredményeiket 
tekintve – a legsikeresebbek között 
vannak az országban.

Az aláírások után a Pesterzsébeti 
Baross Német Nemzetiségi Óvoda 
nemzetiségi óvodásainak tavaszbú-
csúztató táncát, Ábrahám Tamás 
szavalatát, a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Együttes klarinét együt-
tesének produkcióját láthatta, hall-
hatta a nagyközönség. Őket a József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola 4.c osztálya, majd 
Mohácsi Benjámin ütős játéka kö-
vette. Utoljára a Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Kollégium Kamara-
kórusa lépett a színpadra.

A műsor után a színházterem elő-
terében az elmúlt 20 évet felidéző kiál-
lítást tekinthették meg az érdeklődők, 
majd a szórakozás vette át a főszere-
pet. A Csili udvarán hagyományőrző 
népi játékok és élő sramlizene várta a 
gyerekeket és szüleiket.       sz.a.

Lakatos Attila, a PRNÖ elnö-
ke köszöntötte a vendégeket és a 
fellépő művészeket. Mint mondta, 
a rendezvény a roma keresztény 
identitástudat szellemében és az ösz-
szetartozás jegyében jött létre. – Az 
ember nemcsak fizikai táplálékkal él, 
hanem szüksége van lelki táplálékra 
is. Azt gondolom, ebben a rohanó 
világban mindenkinek meg kell áll-
nia néha egy kicsit és hálát adni az 
Úrnak, köszönteni őt és megköszön-
ni, hogy a nehéz mindennapokban 
velünk van, erőt ad és gondot visel 
ránk – fogalmazott.

Juhász Lajosné, nemzetiségekért 
is felelős alpolgármester Szabados 
Ákos polgármester és a képviselő-
testület nevében üdvözölte a je-

lenlévőket. – A mai rendezvény a 
roma hagyományok ápolásával ösz-

szefüggő, a nemzetiségek kulturális 
autonómiájának fontosságát hiva-
tott kifejezni. A keresztény tudat 
nevelésére, terjesztésére hívja fel 
a figyelmünket – mondta, majd jó 
szórakozást kívánva megnyitotta a 
fesztivált.

y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

Május 27-én „20 év a német nemzetiségi nevelésért” címmel tartott majá-
list a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP), Pesterzsébet 
Önkormányzata, valamint a pesterzsébeti német nemzetiségi nevelési és ok-
tatási intézmények a Csiliben. A rendezvényen írták alá az önkormányzat, 
az NNÖP és a kerületi német nevelésben, oktatásban részt vevő, illetve azt 
támogató intézmények vezetői az új együttműködési megállapodást is. 

20 éves a német nemzetiségi nevelés Pesterzsébeten

„A lényeg az élet” címmel szervezett roma keresztény fesztivált május 28-án 
a sétáló utcában a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (PRNÖ). 
A programon fellépett a 100 Tagú Cigányzenekar ifjúsági csoportja, Balogh 
Mihály előadóművész és a Sabbathsong Klezmer Band. 

Roma Keresztény Fesztivál
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– Milyen területeket tevékeny-
kedett korábban?

– 1987-ben kezdtem hivatásos pá-
lyafutásom, amikor felvételt nyertem 
a Szekszárdi Rendőrkapitányság köz-
lekedési alosztályára. Őrmesterként 
kezdtem, majd átkerültem a bűnügyi 
akciócsoportba, amely később bűn-
megelőzési és operatív alosztályként 
működött. Később a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztá-
lyán teljesítettem szolgálatot, onnan 
a volt nemzetközi szervezett bűnözési 
és kábítószer-bűnözés elleni szolgálat 
1. számú kirendeltségére kerültem, 
Pécsre. Pályafutásom Budapesten 
folytatódott, ugyanennek a szerve-
zetnek központi egységénél, amelyet 
később központi bűnüldözési igaz-
gatósággá, majd szervezett bűnözési 
igazgatósággá alakítottak. A felderítő 
főosztály kábítószer-bűnözés elleni 
osztály kiemelt főnyomozójaként 
dolgoztam, századosi rendfokozat-
ban. 2004-ben a Nemzeti Nyomozó-
irodától vonultam nyugállományba.

Utána dolgoztam diszpécserként 
és magánnyomozóként, 2007-ben 
pedig a Rendészeti Igazgatóság (ko-
rábbi Fővárosi Közterület-felügyelet) 
ügyeletének ügyeletese, majd a térfi-
gyelő és távfelügyeleti csoportvezető-

je lettem. 2010 és 2012 között a két, 
időközben összevont szervezeti egység 
csoportvezetői feladatait láttam el.

– Jelenlegi megbízása mennyire 
jelent új feladatot a korábbiakhoz 
képest?

– Nagy változást nem jelent, hi-
szen az alapokat és a közterület-fel-
ügyeletet gyakorlatban is végeztem. 
A törvényi változások és a helyi ren-
deletek ismerete, illetve mindennapi 
életbe való beültetése jelent inkább 
kihívást, a folyamatosan változó jog-
szabályi környezet miatt.

– Milyen változtatásokat tervez 
az osztályon?

– Az állomány életkori sajátossága 
jónak mondható. Vannak nagy szak-
mai és élettapasztalattal rendelkező 
idősebb kollégák, és vannak tettre 
kész fiatalok, akik közül hárman fel-
sőfokú tanulmányokat folytatnak. Bár 
személyesen még nem ismerem jól 
kollégáimat, azt látom, hogy a fiatalok 
tenni vágyását ötvözni kell az időseb-
bek tapasztalatával, hogy egymást ki-
egészítve végezzék munkájukat.

Mindenképpen szeretném azt is, 
ha a kerület lakói és az ide látogatók 
látható közrendvédelemmel találkoz-
zanak az utcán. Fontos, hogy a köz-
terület-felügyelők – amellett, hogy 

jelenlétüknek megelőző szerepe van 
– segítsék az állampolgárokat informá-
ciónyújtásban, tájékozódásban, illetve 
a szabálysértés észlelése esetén megte-
gyék a szükséges intézkedéseket.

– A lakosságnak milyen a viszo-
nya a közterület-felügyelőkkel?

– Korábbi munkaköröm, illetve a 
fővárosnál eltöltött éveim tapasztala-

tai szerint az emberek igénylik a köz-
terület-felügyelők jelenlétét, hogy az 
őket irritáló közterületi eseményeket, 
jelenségeket megszüntessék. Ugyan-
akkor a közterület-felügyelők munká-
ja méltánytalanul nincs megbecsülve, 
amit én nem a bírságolásnak tudok 
be, hanem sokkal inkább annak, hogy 

a lakosság nagy része nem ismeri a 
munkánkat, intézkedési jogainkat, 
lehetőségeinket. Fontosnak tartom, 
hogy ezeken is változtassak.        Sz.A.

Május 21-én tartotta Pesterzsébet 
Szlovák Önkormányzata kulturális 
délutánját a Civil Ház nagytermében.

A vendéglátók köszöntötték a meg-
jelent vendégeket, a Fővárosi Szlovák 
Önkormányzat elnökhelyettesét, 
Benyo Pált, Gregor Papucsek szlovák 
költőt, a szlovák önkormányzatok 
és a helyi önkormányzat képviselőit, 
valamint az érdeklődő lakosságot. A 
vendégek elénekelték a magyarországi 
szlovákok himnuszát, így kérve áldást 
a kulturális rendezvényre.

Ezt követően a Nagytarcsai Kul-
turális Hagyományőrző Egyesület 
műsora következett, „Nagytarcsa 
bemutatkozik” címmel. Jó hangu-
latú, fergeteges műsort láthattak a 
résztvevők. A Galántai György ve-
zette „Vencsok” népdalkórus tarcsai 
szép régi szlovák népdalokat éne-
kelt. A néptáncegyüttes két fellépő 
csoportja helyi, tarcsai és szüreti 
táncokat mutattak be fergeteges si-
kerrel. A néptáncok közötti szünet-
ben Galántai Györgyné a nagytarcsai 
gyönyörű népviseletet mutatta be. A 

nézőközönség még egy jó 
ideig elnézte volna a gyö-
nyörű, színvonalas műsort. 

A kulturális délután 
terített asztalok – a hagyo-
mányos sztrapacska és rétes 
kóstolója – mellett, kötet-
len, jó hangulatú beszélge-
tésekkel folytatódott.
Gulácsiné Fabulya M. Hilda     

PSZÖ elnök            

ÖNKORMÁNYZAT

Szlovák kulturális délután
Fogadóóra

Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája július 7-én, csütörtökön 
17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. augusztus 1-től augusztus 

29-éig szünetel a Városházán az ingyenes jogi tanácsadás. 
Dr. Bősze Lajos az első fogadási napot 2016. szeptember 5. 

napján tartja a szokásos időpontban: 
hétfői munkanapon, 14.30 órától 18 óráig.

Elérhetőségek
A közterület-felügyelők a nap 24 órájában a 289 25 08-as számon érhetők 
el. Bejelentés a 283 03 39-es fax számon, vagy a kozterulet-felugyelet@

pesterzsebet.hu e-mail címen tehető. A Rendvédelmi Osztály ügyfélfoga-
dási rendje igazodik a polgármesteri hivataléhoz, bejelentéssel azonban 

munkaidőben bármikor személyesen is fordulhatnak a közterület-felügye-
lőkhöz (cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 22-24.).

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, 

eseményekről tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 

Június 3-ától Puskás Péter Pál személyében új vezetője van a Rendvédelmi 
Osztálynak. Az osztályvezetőt az előtte álló feladatokról, a közterület-fel-
ügyelet területén tervezett változtatásokról kérdeztük.

„Látható közrendvédelmet szeretnék”
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A játszótéren hinták, csúszdák, 
homokozó, abban fából épült hajó és 
trambulin, vízcsorgató játék, cápás 
csúszka, bújó alagút és füves dom-
bocskák várják a gyerekeket. 

A Duna-parton lehet kavicsot 
dobálni, kacsákat nézegetni, dél-
utánonként pedig frissítőkkel és 

fagyival várja kicsiket és nagyokat 
a parti büfé.

A játszótéren mosdó, padok és 
szemetesek szolgálják a látogatók ké-
nyelmét, a folyamatos tisztaságról és 
a zöldfelületek karbantartásáról pedig 
a Szociális Foglalkoztató munkatársai 
gondoskodnak.             y.

VAKÁCIÓ

A múlt héten kezdődött szünidő gond-
talan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és 
baleset-megelőzési tanácsokkal szol-
gál és véd – a vakáció ideje alatt is.

 A gyermekek kikerültek a bizton-
ságot adó iskola falai közül, ám sok 
munkába járó szülőnek nehézséget 
okoz az elhelyezésük, állandó felügye-
letük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék 
a gyermekeket az őket érintő veszé-
lyekre. Fontos, hogy a gyerekek tudják:

 • Szórakozó- és közösségi helye-
ken italaikat ne hagyják őrizetlenül. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, 
ne igyanak abból, hiszen nem tud-
hatják, hogy nem került-e bele vala-
milyen szer.

• Idegenekben – még ha kedve-
sek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazítás 
céljából sem.

• Ne próbálják ki a különböző 
kábítószereket, mert hatásuk kiszá-
míthatatlan és könnyebben válhat-
nak áldozattá és elkövetővé is.

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, 
azokat ne tartsák jól látható helyen, 
ne adják oda idegeneknek.

• Táskájukat közösségi helyeken 
ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha 
azt mindig maguk mellett tartják.

• A késő esti órákban lehetőség 
szerint ne egyedül induljanak haza, 
hanem egymást védve-kísérve.

• Ha támadás éri őket, ne az 
értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék.

• Ismerjék a segélyhívó telefon-
számokat (107, 112), és tanulják 
meg szüleik telefonszámát is.

• A szülők tudjanak arról, gyer-
mekük hová készül, kivel fogja idejét 
tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha 
elmegy otthonról, mondja meg, hová 
indul, kivel találkozik, mikor érkezik 
haza, valamint ismerjék meg barátai 
nevét, címét, telefonos elérhetőségét.

Lényeges, hogy a szülők betar-
tassák a biztonságos interne-
tezés szabályait. Számtalan 

olyan számítógépes program van, 
amely lehetővé teszi a veszélytelen 
böngészést. Beszélgessenek a gyer-
mekekkel a világhálón látottakról, 

hallottakról. Célszerű megkérni őket 
arra is, hogy időnként mutassák meg 
a közösségi portálokon használt pro-
filoldalukat. Vegyenek részt a gyer-

mekeik virtuális életében is, és hív-
ják fel figyelmüket a következőkre:

• A létrehozott profiloldalon a 
lehető legkevesebb információt adják 
meg magukról, iskolájukról, család-
jukról.

• Ne töltsenek fel magukról vagy 
ismerőseikről, barátaikról olyan képe-
ket, amelyek méltatlan helyzetbe hoz-
zák saját magukat vagy barátaikat. A 
feltöltött képeket bárki lementheti és 
más oldalra feltöltheti.

• Online zaklatásnak lehetnek ki-
téve (például sértő, fenyegető, megfé-
lemlítő leveleket küldhetnek nekik). 
Mindenképpen beszélgessenek a 
gyermekekkel, hogyan kezeljék ezt, 
ha ilyen történik. Ha úgy érzik, hogy 
veszélyben van a gyermekük, tegye-
nek bejelentést a rendőrségen.

A nyári hónapokban, a ta-
nítási szünet időszakában 
jelentősen megnövekszik a 

gyermekek veszélyeztetettsége és ez 
egyaránt igaz a közlekedési, az ottho-
ni, és az egyéb balesetekre. A tanítás 
befejezését követően a gyermekek 
felszabadultabbá, óvatlanabbá, fi-
gyelmetlenebbé válnak, sok szabad-
idővel rendelkeznek, így gyakrabban 
jelennek meg a közterületeken, a 
parkokban, játszótereken 
és az utak mentén, továbbá 
felügyeletük sincs mindig 
kellőképpen megoldva.

A közúti baleseti sta-
tisztikai adatok egyértel-
műen alátámasztják, hogy 
a legtöbb gyermekbaleset, 
illetve tragédia júliusban 
és augusztusban történik. 
Nyáron jellemzően a kerékpáros 
balesetek a gyakoribbak. A kórházi, 
szakrendelői gyermekosztályok jel-
zései alapján a magányos balesetek 
(elesések, útról való letérések stb.) és 
az ütközések mellett abból is adód-
nak sérülések, hogy a kerékpáron 
szabálytalanul szállított gyerek lába 
beszorul a küllők közé.

Ráadásul a kerékpáros gyermek-
balesetek látenciája viszonylag ma-
gas. Sok baleset ugyanis nem a köz-
úton, hanem a játszótéren, parkban, 
udvaron, vagy más hasonló helyen 
történik, többnyire egyéb külső köz-
reható tényező hiányában, és ezek az 
esetek a közúti baleseti statisztikában 

értelemszerűen nem jelentkeznek – 
olvasható a police.hu oldalon.

A rendőrség arra kéri a szülőket és 
a közlekedőket, hogy a nyári időszak-
ban különösen ügyeljenek a gyerme-
kekre, amennyiben az úton vagy an-
nak közelében akár gyalogosan, akár 
kerékpárral megjelennek.

Számítsanak arra, hogy a gyerme-
kek közlekedése gyakran kiszámítha-
tatlan, sokszor nincs veszélyérzetük, 

és teljesen másként látják a világot, 
időnként kalandot keresve minden 
észlelt dologban.

A gyermekek koruknál és tapaszta-
latlanságuknál fogva a legveszélyezte-
tettebb és legsérülékenyebb képviselői 
a közlekedésnek. Ugyanakkor van még 
egy rendkívül fontos tulajdonságuk: ők 
a legfogékonyabbak az új ismeretek 
megszerzésére. Ezért a közlekedési sza-
bályok ismertetése, a veszélyek tuda-
tosítása és a helyes magatartásminták 
átadása balesetektől óvhatja meg a 
gyermekeket, s akár életmentő is lehet.

Végezetül ne feledjük: gyermeke-
inknek az első számú mintát mi, szü-
lők szolgáltatjuk!           YA

Pesterzsébet legújabb játszótere, a május végén a Vízisport utcában átadott 
Vizes játszótér a nyári szünetben minden nap reggel 8 és este 8 óra között 
várja a gyermekes családokat (hétfőnként és csütörtökönként 11 és 15 óra 
között karbantartás miatt zárva tart).

Biztonságban nyáron Védetten a világhálón

Gyermekbalesetek

Vár a vizes játszótér
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Az alapvetően Kárpát-medencei 
néptánchagyományokra épülő HuNKuN 
DaNCe együttes hangos sikert aratott 
cowboy táncjátékával Dubaiban. A 
tavalyi siker nyomán idén ismét re-
pülhetnek a Perzsa-öbölbe, hogy újra 
bemutassák, milyen is a hamisítatlan 
magyar western.

A talányos elnevezésű HuNKuN 
DaNCe táncegyüttes 2007-ben ala-
kult. Mindenekelőtt fedjük fel a 
név talányát. Torma Zsolt, az alapí-
tó-együttesvezető és persze névadó 
így vall: 

– Benne van a magyarság múltjá-
ra irányuló utalás, benne van a tánc, 
valamint én kun vidéken születtem.

Maradva az alakulásnál, az öt-
let Zsolt mellett Adamovich Fe-
rencet dicséri. Akkortájt a NOX 
együttesben táncoltak mindketten, 
és a Ragyogás koncertturné (ame-
lyet Torma Zsolt koreografált) alatt 
megtapasztalták, hogy mások nem 
igazán léptek színre néptáncra épülő 
showműsorokkal. E hiány pótlására 
szerveződött a HuNKuN. Ezt jelzi 
szlogenjük is, amely szerint „A Kár-
pát-medence zengi népe ritmusát, a 
HuNKuN DaNCe táncait repíti ha-
tárokon át!”

A hagyományokat megőrizve, 
továbbadva, tovább is gondolják 
azokat. Így születnek folk-show pro-
dukcióik.

– Ez a mi esetünkben azt jelenti, 
hogy tradicionális nép-táncanya-
gainkat kreatív átgondolással új-
raformáljuk, trendibb változatban 
visszük fel a színpadra – magyarázta 

az együttesvezető, majd hozzáfűzte: 
– Tánchagyományainkban rejlik egy-
fajta lüktetés, ami a szívünket életre 
keltette. Ez az a ritmus, ami felvisz 
minket a színpadra.

Úgy fest, nem kizárólag az ő szí-
vüket keltette életre. A koreográfus 
elmesélte, hogy a magyar néptáncot 
látva a világon mindenki szeretné 
megtanulni lépéseit.

– Ezt átéltem akkor, amikor a 
NOX együttesnek megkoreografál-
tam a Forogj világ című számát.

A produkcióval versenybe szálltak 
a 2005-ös kijevi Eurovíziós dalfeszti-
válon. Noha esélyesnek kiáltották ki, 
a 12. helyen végzett a dal. Azonban 
Zsolt nem felejti, ha végigmentek az 
öltözők folyosói között, a más nem-
zetek résztvevői csapkodni kezdték 
bokájukat.

– Ezért érdemes ápolni a hagyo-
mányainkat, büszkék lehetünk arra, 
amit nagyapáinktól kölcsön kap-
tunk. Mi csak egy kicsit hozzáteszünk 
valami újat – szögezte le.

A valami újat, ami megfelel a kor 
ízlésének, és annak, hogy szórakoz-
tasson minden korosztályt, meglehe-
tős tehetséggel teszik hozzá. A Rebel 
Bones című Cowboy Show a Játék és 
a ritmusok jegyében alcímű produk-
ciójukkal tavaly szeptember 21. és 
27. között akkora sikerrel szerepeltek 
Dubaiban, hogy idén újra meghívást 
kaptak az Egyesült Arab Emírsé-
gekbe. Ahogy pedig a hunkunok-
tól elvárható, a Rebel Bones máris 
tovább fejlődött, és csatlakozott a 
COWGIRL is a produkció színesíté-
séhez.          DIA

A Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumától nyert 1.000.000 Ft-os pá-
lyázati támogatás segítségével zenei 
és képzőművészeti alkotóműhelyt hí-
vott életre, amelyben a kiválasztott 
tehetséges diákok egy közös téma 
mentén, Shakespeare két darabjának 
ihletésére hoztak létre zeneműveket, 
képzőművészeti alkotásokat.

A 10 képzős és 6 zenész diákból 
álló csapat zártkörű műhelyfoglalko-
zásait Németh Márta képzőművész 
és Tomasovszki Katalin zeneművész 
vezette. A pályázat lehetőséget adott 
meghívott alkotóművészekkel, elő-
adóművészekkel való találkozásra, 
beszélgetésre, valamint az alkotás 
választott témájához fűződő tanul-
mányi kirándulásokra. 

A „Nyitott kapu” programok 
keretében Németh Anikó divat- és 
jelmeztervező, Siető Andrea jelmez-
készítő és Dragony Tímea zeneszerző 

alkotói munkájába nyerhettek bepil-
lantást a diákok és az érdeklődők. 
Tóth Endre zenetörténész műismer-
tetést tartott a Zeneakadémián meg-
tekintett Britten Szentivánéji álom 
című operaelőadás előtt.

A tanulmányi kirándulások során 
koncertek, operaelőadások, Zene-
akadémia és Operaház épületlátoga-
tás szerepeltek a programban.

Shakespeare Rómeó és Júlia, 
valamint Szentivánéji álom című 
színműveinek megismerését köve-
tően az alkotóműhely diákjainak 
tollából zenedarabok, rajzok, fest-
mények, jelmeztervek születtek, 
amelyeket június 7-én mutattak be a 
projekt zárásaként egy multimédiás 
összművészeti rendezvény formájá-
ban – összekapcsolva irodalmat, fil-
met, kiállítást és koncertet.

Mind a közönség, mind az alko-
tóműhely tanulói sok élménnyel gaz-
dagodtak a pályázati támogatással 
megvalósult program során.

KULTÚRA

Western show HuNKuN módra Shakespeare nyomában

Az ünnepi hangverseny előtt Ju-
hász Lajosné alpolgármester értékel-
te a kulturális rendezvénysorozatot.

– A Művészeti Napok már a 
kerületen, a fővároson kívül, sőt a 
külföldön élők körében is népszerű – 
mondta, majd felidézett néhányat az 
emlékezetes programok sorából.

Hetente 2-3 rendezvény várta 
a művészetbarátokat: koncertek, 
multimédiás előadás és természe-

tesen képzőművészeti kiállítás. Be-
mutatkoztak a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola hangszeres 
növendékei, a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar, a Bella Musica és a Zöld 
Csillag Jazz Kft., azaz a korlátoltan 
fiatalos társaság, amely kifejezetten 
a művészeti napokra szerveződött 
erzsébeti muzsikusokból. A korlát-
lanul fiatalokat Sárközy Pali, Deák 
Bill Gyula gitárosa, Kurucz Béla 

zongorista, a Kugli egykori tagja, 
Krajczár Ferenc dobos, Fejes Tóth 
Gábor bőgős, a Hetero Sapiens basz-
szusgitárosa, a Tavaszi Tárlat egyik 
kiállító művésze és Deákné Szabó 
Anett SzAnett, a Gitárpont vezetője 
alkották.

A szokásokhoz híven a záróesemé-
nyen is koncert várta az érdeklődő-
ket. A Rózsavölgyi Ildikó és Balásházi 
Bálint vezette Canto Armonico Ka-
marakórus műsorát egyházi blokkal 
nyitotta, majd Kodály Zoltán Stabat 
Matere után részletet adtak elő Jerry 
Bock – Sheldon Harnick – Joseph 
Stein Hegedűs a háztetőn című mu-
sicaljéből, a Szombati imát.

Az első rész végén Rózsavölgyi 
Ildikó röviden bemutatta a kórust, 
amely volt József Attilás növendé-
kekből, tanárokból, szülőkből verbu-
válódott.

Igazi színfoltot jelentett két, 
egykori szintén József Attilás diák, 
Tóth Károly fuvolista és leánya, 
Vajna-Tóth Annamária produkci-
ója, valamint Kiss Anikó, a Lajtha 
igazgatóhelyettese citerán kísért kis-
kunhalasi népdalcsokra.

A muzsikát követően Juhász 
Lajosné átadta a Tavaszi Tárlat 
közönségdíjat, amelyet idén Kőrösi 
Sándor festőművész érdemelt ki.

DIA

Véget ért a 14. Pesterzsébeti Művészeti Napok rendezvénysorozata, június 
2-án, a 47. Tavaszi Tárlat zárórendezvényén pedig átadták a hagyományos 
közönségdíjat, amelyet idén Kőrösi Sándor festőművész érdemelt ki. Az ese-
ményen – szintén a tradícióknak megfelelően – a Canto Armonico Kamarakó-
rus adott koncertet. 

Képzőművészet és muzsika erzsébeti módra
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Június 15-én az önkormányzat 
nevében Juhász Lajosné alpol-
gármester köszöntötte Horváth 
Istvánnét, aki Szabó Gizella né-

ven született 1926. június 14-én, 
Kapolcson. A táj ugyan gyönyörű, 
azonban Gizi néninek a háború után 

nem akadt arrafelé munkája. Érthe-
tő, ugyanis női szabó volt a mestersé-
ge. A második világégés előtt angol 
és francia nyelvtudással felvértezve 
estélyi ruhákat készített. Hogy mun-
kát találjon, nagybátyjához költözött 
a Nagysándor József utca 104-be, 
majd egy barátnője családjánál élt, 
amíg férjhez nem ment. 1951-től a 

nagybácsi egykori lakásától néhány 
háznyira, a 109-es számban lakik.

– Férjem úri szabó volt – mesél-
te Gizi néni –, ám miután a főnöke 
meghalt, állás nélkül maradt.

Beiskolázták, elektroműszerész-
nek képezték át. Ebben az iskolában 

ismerkedett 
össze jöven-
dőbeli ará-
jával, Szabó 
Gizellával.

A most ki-
lencven éves 
asszony 30 
évig dolgozott 
m ű s z e r é s z -
ként, az utol-
só 20-at a Va-
sipari Kutató 
I n t é z e t b e n 
töltötte.

Gizi néni önellátó: főz, piacra jár, 
ellátogat az Erzsébet Áruházba, hogy 
mozogjon, ismerősökkel találkozzon. 
Kedvencei a főzelékek.

– Spenótot nem ehetek, mert 
szedek egy olyan gyógyszert, aminek 
elmenne a hatása – szomorkodott 
kicsit a friss zöldségszezonban Gizi 
néni.        D. A.

ÉVGYŰRŰK

Századik születésnapján az Ilona 
Aranykor Gondozó Otthonban köszön-
tötték Stein Márkusnét. Vera néni 
három éve az otthon lakója.

Kereken száz esztendeje, szü-
lei egyetlen gyermekeként, május 
25-én, a Városliget szomszédságá-
ban született Kiss Veronika, aki 
hosszú életének jelentős részében 
mindvégig a Lizsé közelében lakott. 
Édesapja textilkereskedőként gon-
doskodott családjáról. A textil két 
évtizeddel későbbtől meghatározta 
Vera néni sorsát is. Előbb azonban 
a Damjanich utcai Reihdeutsche 
Schule diákja lett.

– Oda nem lehetett csak úgy be-
jutni – mesélte –, a külügytől kellett 
engedélyt kérni, mert az iskolát a 
Magyarországon élő elit németek 
gyerekei számára hozták létre, akik 
nem beszéltek magyarul.

A 12 esztendő alatt számosan 
kibuktak a kemény követelmények 
miatt. Kiss Veronika sikeres érett-
ségit tett többek között angolból és 

németből, amely nyelvek mellett a 
franciát is kiemelt óraszámban ok-
tatták az intézményben. Nyelvtu-
dása a későbbiekben döntő módon 
alakította sorsát.

Érettségi után egy esztendeig a 
Budapesti Kereskedelmi Akadémi-
án folytatta tanulmányait. 1935-ben 
kezdett dolgozni a német tulajdonú 
Vorsecher csipkegyár számlázási osz-
tályán.

– Német létére a tulajdonosnak 
egy bécsi zsidó mérnök volt a veje – 
emlékeztetett Vera néni.

Az év szeptemberében hirdették 
ki a Harmadik Birodalomban a nürn-
bergi faji törvényeket. Németországi 
gyárában a tulajdonos kijátszotta a 
jogszabályt, ezzel munkát biztosítva 
számos zsidó embernek. E komor 
árnyék ekkor még nem vetült ha-
zánkra. 1937-ben a cégvezetés bált 
szervezett az Arizona mulatóban. A 
magyarországi igazgató, Carter úr 
maga mellé vett hat embert, köztük 
Kiss Veronikát és a jó táncos híré-
ben álló Reich Györgyöt.

– Csak velem táncolt és először 
ott csókolt meg. Az volt az első csók, 
amit életemben kaptam – idézte em-
lékeit Vera néni, aki elárulta: négy 
esztendőre rá, pontosan a csók nap-
ján esküdtek.

Az idillt a világpolitika szétzúzta. 
Férje 1944-ben eltűnt a fronton. A 
magára maradt fiatalasszony átvette a 
rá és anyósára maradt fehérnemű üzle-
tet. Még abban az évben elvették laká-
sát, így szülei csillagos házába költözött 
minden ingóságával együtt. Másnap 

reggel a szomszédos épületet te-
libe találta egy bomba, a légnyo-
más lakhatatlanná tette a szülői 
házat. A rokonokhoz költözések 
sorának a Tátra utcai gettóba 
terelés vetett véget.

– Innen kis híján elhurcol-
tak, egy rendőrtiszt akadályoz-
ta meg, hogy a paranccsal nem 
rendelkező katona elvezesse 
a négyemeletes ház minden 
lakóját a Duna-partra, vagy 
a Józsefvárosi Pályaudvarra – 
eleveníti fel a vészkorszakot.

1952-ben Damjanich ut-
cai boltjukat államosították, 
Vera nénit pedig beléptették 
az MDP-be. Ennek és nyelv-
tudásának köszönhetően ne-

gyed századra egy, a nevét többször 
változtató külkereskedelmi vállalat 
alkalmazottja lett. Huszonkét évig 
várta haza urát, végül 1966-ban is-
mét férjhez ment. Új párja, Stein 
Márkus mellett 1993-as haláláig ki-
tartott.

Külkereskedőként rengeteget uta-
zott, számos országban járt. A száz esz-
tendős asszony aktivitásáról annyit, a 
közelmúltban tett egri kirándulásu-
kon ő volt az idegenvezető.  

D. A.

Száz esztendő a történelem fogságában

Szépkorú köszöntése
FO

TÓ
: B

AJ
NO

CZ
I I

ST
VÁ

N

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN



112016. június 21. KULTÚRA

Vágóhíd utcai családi házuk kert-
jében Feri első házasságából született 
nagyfia mosta az autót érkezésem-
kor. Róza lányuk hátizsákjával ép-
pen világgá indult. No persze kizáró-
lag a fantázia birodalmába, később, 
beszélgetésünk alatt nem egyszer 
átvonult a színen. És ne feledkez-
zünk meg a két kutyusról, ők sem 
óhajtottak kimaradni a társalgásból, 
nedves orrukkal böködtek az asztal 
alatt újabb és újabb simogatásért.

– Jelentkeztél volna a 
Megasztárba versenyzőnek, ha nem 
vagy benne a stábban? – kérdeztem 
Bettyt, miután elhelyezkedtünk az 
étkezőben.

 – Nem – vágta rá határozottan, 
és nyomban meg is indokolta: – Sok 
jó énekes nem jelentkezik tehet-
ségkutatókra, mert olyan dolgokon 
kellene keresztülmenniük, amin már 
zenészként végigmentek, és ami nem 
feltétlenül a muzsikáról és az ének-
lésről szól.

– Aztán a végén mégis mindenki 
ott köt ki – bökte közbe Feri.

– Jobb előbb végigmenni a tyúk-
létrán, és megtanulni a szakmát – 
folytatta gondolatmenetét az éne-
kesnő. – A felfedezettek többsége 
sajnos nem tanul tovább. Úgy érzik, 
hogy fantasztikusak, nem kell ahhoz 
már semmit hozzátenni. Így aztán 
nem válik belőlük sem énekes, sem 
zenész.

Az egykori Megasztáros egyetér-
tett feleségével:

– Jó, hogy vannak tehetségkuta-
tók, de a verseny után foglalkozni 
kellene a versenyzőkkel. Azért, mert 
valaki tehetséges, még nem engedik 
műtőasztalhoz. Ki kell alakítani a ze-
nei kultúráját, ízlését.

– Nekem a Virtuózok a kedvenc 
műsorom. Abban elképzelhetetlen, 
hogy bárki képzetlenül induljon – 
szögezte le Betty.

– A Beatles-ben sem képzett ze-
nészek muzsikáltak – vetettem fel.

– Ne felejtsük el, hogy volt mel-
lettük egy zenei producer, Georg 
Martin, aki olyan pluszt tudott a szá-
mokhoz hozzáadni, amitől a Beatles 
az lett, ami – magyarázta az énekes.

– Akkor lesz valaki hozzáér-
tő muzsikus, ha tehetsége mellé 
szakmai tudás párosul – sommázta 
Betty. – Az a baj, hogy a tehetségku-
tatók szavazóinak alacsony a zenei 
képzettsége.

– Kodály és a Kodály-módszer 
hazájában – jegyeztem meg, mire az 
énekesnő bevallotta:

– Azt tanultam az Operaház gye-
rekkarában tizenhárom évig.

Betty nemrég engedte el egyik 
tanítványát, és még várt rá hét da-
lának befejezése, hogy időben lead-
hassa azokat, így áttértünk a jelenre.

– Nagyon szeretjük ezt a környé-
ket – ismerte be Feri. 

– Édesanyámék erzsébetiek, a 
Vécsey utcában laknak, a gyerekek 
pedig oda járnak óvodába – folytatta 
felesége.

– Én vidéki gyerek vagyok, ne-
kem kell a falusias élet. Konyhaker-
tünk is van.

– És próbaterem?
– Stúdió az emeleten – bökött a 

mennyezet felé Feri.
– Ott csináljuk a lemezeket, és 

ott is tanítok.
– Ott születnek a dalok is?
– Minden helyzetben születnek 

ötletek – avatott be az énekesnő. 
– Ha eszembe jut valami, azt fel-
veszem telefonra. Nemrég pizzáért 
mentem, és az üzletben jött az ihlet. 
A felvételen látszik, ahogy az eladó 
furcsálkodva méreget. Amikor van 
időm, beülök a stúdióba, és egy hét 
alatt megírom a lemezt.

– Bettyből ömlenek a számok. 
Megmagyarázhatatlan…

– Én vagyok a dalszerző. A szöve-
get egy barátunk segítségével írom. 
Feri csinálja a felvételi utómunká-
kat: keverést, masterelést.

– Lemezeladásból megélni mos-
tanság nem lehet. A fellépések ele-
get hoznak a konyhára?

Betty megnyugtatott:
 – Szerencsére duett produkciót 

rajtunk kívül csak Korda György és 
Balázs Klári csinál. De ők más kor-
osztályt képviselnek.

– Szeretjük és tiszteljük a nagy 
öregeket – biztosított az énekes. 
– Havonta fellépünk a Stúdió 11-
gyel. Hallatlan megtiszteltetés ilyen 
hatalmas tudású zenészekkel együtt 
játszani. Nekik elképesztő a zenei 

ízlésük. De dolgozunk a Budafoki 
Dohnányi Zenekarral is. Amikor 
összeállítottuk a számok sorrendjét, 
Hollerung Gábor, az együttes zene-
igazgatója azt mondta, csak gratulál-
ni tud hozzá.

– A sorrendhez?
– Igen, mert figyelni kell a hang-

nemekre, a tempókra. Nem mind-
egy, melyik dal után melyik követ-
kezik – oktatott Betty.

– Gyereklemezünket úgy állítot-
tuk össze, hogy a szövegek egymás-
utánja egy teljes napot mesél el.

– Ha már az előbb ismét szóba 
került az ízlés, a gyerekprodukciók a 
leginkább ízlésformálók, nem? – for-
dultam az énekesnőhöz.

– Éppen ez volt a célunk. Öt éven 
keresztül készült a lemez, gyermeke-
ink hathatós segítségével.

– Megpróbáltunk zeneileg nem 
bonyolult, de nem bugyuta dolgokat 
írni, szövegben pedig értékes, szó-
játékokkal telit. A számok műfaja 
is sokszínű, a reggae-től a népdalig. 
Ha már az előbb szóba hoztad, hogy 
lemezekből nem lehet megélni, nem 
is azért csináljuk. Ezer, ezerötszáz 
cd-t lehet eladni. Saját stúdiónkban 
ingyen tudunk felvételeket készíte-
ni. Ha már adott a lehetőség, miért 
ne csináljuk? Nem ülhetünk itthon 
ölbe tett kézzel.

Betty férjével egyetértve megje-
gyezte:

– Dalokat úgyis kell írnunk, mi 
mással lépnénk fel? De ha már meg-
vannak a dalok, miért ne csinálnánk 
belőlük lemezt? Most is éppen a leg-
újabb készül, amit jövőre adunk ki.

Ditzendy Attila Arisztid

Konyhakert és hangstúdió
Éppen egy évtizede annak, hogy a Megasztár harmadik szériájának finálé-
jában Varga Feri elnyerte az Év Férfihangja címet. Ezzel együtt a tehetség-
kutató vokalistája, Balássy Betty szívét. A sátoraljaújhelyi Hangár zenekar 
dobosa és szerelme, a dzsesszénekes, több jazz verseny helyezettje és győz-
tese országos karrierje együtt indult, amikor 2006-ban felkérték őket az Egy 
bolond százat csinál című film főcímdalának eléneklésére. Azóta hat közös 
lemez és két közös kisgyermek boldog szülei.
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„110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Őry Annamária festőművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
június 15. – 2016. július 24. között, 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

Tajti Eszter festőművész és 
Szentiváni János fotóművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
június 22. – 2016. július 24. között, 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 

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

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

JÚLIUSI MESEUTAZÓ
3 hét – 3 mese – 3 író: mesélünk, játszunk, 
kézműveskedünk!
• 2016. július 14. (csütörtök) 11 óra: 
   Csukás István
• 2016. július 21. (csütörtök) 11 óra: 
   Berg Judit
• 2016. július 28. (csütörtök) 11 óra: 
   Bálint Ágnes

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logi-
kai és kézműves játékokkal ismerkednének. 
Legközelebbi időpontok: 
június 29., július 1., 6., 13., 15., 20., 27. és 29.

OLASZ KLUB
június 27-én, hétfőn 17 órakor várja a nyelvgya-
korlókat Laczkó-Juhász Mónika.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Szarka Bence 3D-s képkiállítását 
láthatják. 
Tárlóinkban pedig Oravecz Györgyné babakiál-
lítását tekinthetik meg „Babák a nagyvilágból” 
címmel.

Kézimunka és Főzőcske Klub 
szerdai napokon 14.30-tól

Játszóház! 
Páratlan heteken szerdánként 

16.30-tól
2016. jún. 22-én

Nagy Lászlóné, a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének 

fogadóórája
Legközelebb: szept. 7-én

18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Könyvtárunk 
2016. július 4-től 29-ig zárva lesz.
Ezen időszakra is természetesen 

kölcsönözhetnek 
kedves Olvasóink!

Kellemes nyarat kívánunk!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 

hogy június 13-tól SZOMBATONKÉNT zárva tartunk! 

A hét többi napján a megszokott nyitva tartással várjuk Önöket.

Időszaki kiállításaink

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállítások

MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA

Június 25. szombat

A Pesterzsébeti Múzeum és 
a Gaál Imre Galéria 

meghosszabbított nyitva 
tartással, 10 órától 24 óráig 

várja a látogatókat! 

A belépés díjtalan!

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS
DÍJTALAN!

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

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

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18
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Az idei Egészségnap slágerének 
a csontsűrűség- és koleszterinmérés 
tetszett, ezekre a vizsgálatokra vá-
rakoztak legtöbben a sátrak bejára-
ta előtt. Számos termelő egészséges 
élelmiszereiből hozott kóstolót. A 
játszótér tövében az elmaradhatat-
lan ambu babán gyakorolhatták az 
újraélesztést a Vöröskereszt mun-
katársainak szakavatott irányítása 
mellett a vállalkozó kedvűek. Mások 
a városházi véradáson nyújtottak se-
gítséget rászoruló embertársaiknak.

Schobert Norbert edzésére a fia-
talok mellett akadtak a korosabbak 
közül is, akik nem voltak restek be-
állni. A tréner két rémálmát idézte 
hallgatósága elé, hogy kövér lesz, 
amit már leküzdött, és az üres néző-
teret. Ez utóbbi veszély sem fenye-
gette, mind több csinos lány gyűlt a 
színpad köré.

Norbi emlékeztetett: a rendsze-
res sport és az egészséges táplálko-
zás nem kerül sok pénzbe. Ezt kö-

vetően felidézte kórházi fertőzését, 
amely miatt kétszer hozták vissza a 
halálból, akkor azt gondolta, sosem 
fog többé tornázni. Lám 45 évesen, 
gyógyszerek nélkül itt áll Pesterzsé-
beten, a színpadon.

– Mindig azt halljuk, a betegsé-
gek oka, ha nem mozgunk és sokat 
eszünk. Nem a torna oldja meg a 
súlyproblémánkat. Azért torná-
zunk, mert mozogni jó. A fogyást és 
a hízást az határozza meg, hogy mit 
eszünk – szögezte le.

Az edző kitért a finomított szén-
hidrátokra, amikről keveset tanu-
lunk az iskolában, a lisztre, a cukorra 
és a keményítőre. Úgy fogalmazott: 
a természetben olyan apró szemcsé-
jű szénhidrátok nem fordulnak elő, 
mint a boltok polcain a fehérre őrölt 
liszt vagy a porcukor.

– A testünkben ezek olyan komoly 
vércukorszint-emelkedést okoz-
nak, hogy a szervezetünk túl sok in-
zulint termel. Ennek következtében 

állandósul az éhségérzet. Ez a legna-
gyobb drog, amit az élelmiszeripar 
állít elő. Elérték, hogy a vásárlók 
3-4 óránként megéhezzenek a vér-
cukorszint esésétől – hangsúlyozta, 
majd felsorolta a rossz inzulinválasz 
következményeit: cukorbetegség, 
magas vérnyomás, rossz koleszte-
rinszint, agyvérzés, szívinfarktus, 
tumorképződés.

A komor előadás után zenével 
oldotta a hangulatot. Mielőtt dalo-
lásba fogott, a Nagy Duett néhány 

kulisszatitkát is megosztotta az egy-
begyűltekkel. A dalt követően kez-
dődött a közös zenés edzés.

Ha már Norbi átmozgatta az 
izmokat, a Hetero Sapiens sem 
adta alább, ha más nem, de a lába 
mindenkinek szaporán járt a muzsi-
ka ritmusára. És maradt a mozgás 
a főszereplő a színpadon: karate, 
hastánc és hip-hop bemutatók gon-
doskodtak a sportos majális hangu-
latáról.

Ditzendy

Idén is zsúfolásig telt az iskola au-
lája, gyerekek és szüleik várták izga-
tottan, vajon kik érdemlik meg egész 
éves munkájukért az elismeréseket. 
A tanulókat és a vendégeket Őrfi 
Krisztina igazgató köszöntötte.

– Minden évben elcsodálkozom, 
mennyi ötlet rejlik a pedagógusokban, 

hogy évről évre képesek újdonságokat 
készíttetni a gyerekekkel. A mostani 
kiállítás is azt bizonyítja, hogy érde-
mes ide járni, érdemes a rajz és nép-
hagyomány szakot választani, hiszen 
a foglalkozásokon olyan maradandót 
tudtok alkotni, amelyre felnőttként is 
emlékezni fogtok – fogalmazott.

– Szülők és pedagógusok nélkül 
egy ilyen szép rendezvény nem jöhe-
tett volna létre. Az iskolában számos 
kötelező tárgy van, de vannak olyan 
foglalkozások, ahol lehetőségek 
nyílik arra, hogy kreativitásotokat 
elengedjétek, fantáziátokat megnyis-
sátok. A tavalyi kiállítás megnyitó-
ján ugyan nem tudtam részt venni, 
de később megnéztem a tárlatot, és 
akkor fogalmazódott meg bennem, 
hogy az ilyen képeket nagyobb nyil-
vánosság előtt is meg kéne mutat-
ni. Így született meg a „110 éves a 
Városháza” című gyermekművészeti 
pályázat és kiállítás, amelyre az ins-
pirációt ti adtátok – mondta Fekete 
Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Informatikai Bizottság elnöke 
a kiállítás megnyitóján.

A díjátadó előtt az ötödikes 
Galambos Lilla furulyajátékát, a 
2.b osztály hónapsorolóját, majd 
Bene Miklós 3. osztályos tanuló 
citerabemutatóját hallgathatták meg 
a résztvevők.

A műsor után az igazgató, Kovács 
Eszter és Nemes László alpolgár-
mesterek, valamint Somodi Klára, 
az Egészségügyi és Sport Bizottság 

elnöke adták át az elismeréseket. A 
2015/16-os tanévben kiemelkedő 
rajz tevékenységéért Arany Ecset 
díjat kapott Paládi Gergő, Hargitai 
Csilla, Benkő Gréta, Bozóki Dáriusz 
Alexander, Szabó Lili, Szakál Mar-
tin, Machalek Tímea és Lenkei Vik-
tória.

Kiemelkedő néphagyomány te-
vékenységéért Arany Olló elisme-
résben részesült Harsányi Norbert, 
Perger Mátyás, Farkas Ninetta, Ko-
vács Eszter, Dobrai Emma, Kovács 
Nikoletta, Orbán Gréta, Erdődi Ni-
kolett, Raffai Tímea, Fürcht Attila 
és Antal Tizedes Aliz. Az elméleti 
néphagyomány oktatásban részesült 
tanulók közül könyvjutalmat vehe-
tett át Bene Virág és Csorba Natália.

A 4 éven át tartó kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként járó fődí-
jat, a tanáruk bekeretezett kézlenyo-
matát Folberth Petra, Fábián Dóra 
és Klecker Jennifer érdemelte ki.

A díjak átadása után – szintén 
hagyományosan – Őrfi Krisztina egy-
egy szál virággal köszönte meg a rajz, 
illetve néphagyomány oktatásában 
részt vevő pedagógusok munkáját.

Sz.

Óvakodjunk a finomított szénhidrátoktól!

Arany Olló, Arany Ecset
A Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola május 25-én tartotta hagyomá-
nyos rendezvényét, amelyen átadták a tanévben született legjobb rajzok és 
néphagyomány témájú alkotások készítőinek járó elismeréseket. A képekből, 
tárgyakból összeállított kiállítás ünnepélyes megnyitójára is ekkor került sor.
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Szűrővizsgálatok, ételkóstolók, sportbemutatók és Schobert Norbert várta 
május 21-én az érdeklődőket a Kosutiban, a szabadtéri Egészségnapon.
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A 2015/2016-os tanévben a munka-
közösségek azt javasolták, hogy a 
kerületi tanulmányi versenyek máso-
dik és harmadik helyezettjeit szintén 
éremmel jutalmazza az önkormányzat 
vezetése. Ekkor született meg a Do-
bogósok Gálája nevet viselő rendez-
vény ötlete, amelyet június 10-én a 
Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola dísztermében tartottak.

A gyermekeket, szüleiket és fel-
készítő pedagógusaikat dr. Nagyné 
Koczog Tünde tankerületi igazgató 
köszöntötte. – Ebben a tanévben 28 
versenyt 61 kategóriában rendeztek 
meg a kerületi munkaközösség-ve-

zetők és az iskolák pedagógusai kö-
zösen. Nagy volt a megmérettetés 
és az izgalom, nem egyszer csak 1-2 
ponton múlt, hogy nem első helye-
zett lett a másodikból, vagy második 
a harmadikból, ezért is jár az elisme-
rés – mondta.

A zeneiskola fuvolatanára, Kiss 
Ágota és Balásházi Bálint intéz-
ményvezető előadása után követke-
zett az érmek átadása, amelyeket Fe-
kete Katalin, az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Informatikai Bizottság 
elnöke, valamint Nemes László al-
polgármester akasztottak a második 
és harmadik helyezett gyermekek 
nyakába.          y.a.

Mi, vörösmartysok nagyon 
szerencsések vagyunk, 
hogy az iskolánkhoz nagy 

udvar tartozik, így nap mint nap gyö-
nyörködhetünk csodálatos fáinkban, 
élvezhetjük a nagy melegben enyhet 
adó árnyékukat és az 
ágaik között éneklő 
madarak hangját. 
Idén a szokásostól el-
térően emlékeztünk 
meg a Madarak és 
fák napjáról. Atkári 
Győzőné tanárnő 
vezetésével  az udvar 
egy részéből madár-
barát kertet vará-
zsoltak a 4.b, 3.a, 
5.a, 8.b, 6.a osztály 
tanulói. A kertben egy kis pavilon 
várja a nyugalomra vágyókat, vagy 
azokat, akik az etetőhöz érkező kis 
tollas vendégeket szeretnék meg-
figyelni. Ismertető táblák és képek 
mutatják be kertünk madarait.

Az avatóünnepségen diákjaink 
élvezetes műsort adtak, az énekkar 
tavaszt varázsolt dalaival, iskolánk 
két tanulója, Csák-Rozgonyi Lo-
ránd és Döbrőssy Ádám (a kerületi 
Herman Ottó, illetve Kaán Károly 
verseny 2. helyezettjei) pedig szín-
vonalas prezentációt mutatott be 

a 2016. év fájáról, a mezei szilről és 
az év madaráról, a harisról. A mű-
sor felemelő pillanata volt, amikor 
Gyaki Péter solymász gyönyörű, ido-
mított madara, egy Harris héja „légi 
bemutatót”  tartott. 

A projektnap további részében az 
osztályok játékos csapatversenyen 
vettek részt, ahol számot adhattak 
tudásukról, vagy újabb ismereteket 
szerezhettek az életünket megszépítő 
fákról és madarakról. 

Az új madárbarát kertünk hasz-
nálata, gondozása pedig projekthét-
té, -hónappá, -évvé hosszabbítja az 
egynapos rendezvényt.  

Mindenkinek köszönjük a segít-
séget, aki lehetővé tette a kert meg-
valósulását.

Zathureczkyné Szobavári Irma

INTÉZMÉNYEK

Szabados Ákos a következő sza-
vakkal nyitotta meg a rendezvényt: 
– Ma minden elismerés és tisztelet 
kijár azoknak a diákoknak és peda-
gógusaiknak, akik a nézőtéren ül-
nek, és hamarosan a színpadra lép-
nek a már hagyományos Győztesek 
Gáláján, amelyet 16 éve még a Pest-
erzsébeti Pedagógiai Intézet indított 
el. Ez a rendezvény nemcsak nagy 
sikert hozott valamennyiünk számá-
ra, hanem már egy megszokott, tisz-
teletre méltó eseménye Pesterzsébet 
oktatásának és a kerület ifjúságának. 
A színpadra lépő fiatalok elismerése, 
a taps, amit bezsebelhetnek, komoly, 
hosszú hetek, hónapok munkájának 
eredménye.

A polgármester a győztesek felé 
fordulva így folytatta: – Példaképei 

lehettek osztálytársaitoknak, Pest-
erzsébet lakosságának, büszkeséget 
hoztatok iskolátoknak és nem utol-
sósorban szüleiteknek. Arra szeret-
nélek benneteket sarkallni, hogy az 
elkövetkező hetekben, hónapok-
ban, sőt években is erre a napra 
emlékezve végezzétek előttetek álló 
feladataitokat, hasonló eredménye-
ket teljesítve. Legyetek büszkék az 
elért sikerekre, amelyeket szüleitek 
támogatásával, pedagógusaitok út-
mutatásával, saját kitartásotoknak 
és elszántságotoknak köszönhetően 
elértetek!

A gála a hagyományoknak meg-
felelően két részből állt. Az első fe-
lében a sport kiválóságait díjazták, a 
második felében a tanulmányi verse-
nyek győzteseit. A legjobb sportolók-

nak Szabados Ákos, Juhász Lajosné 
alpolgármester és Somodi Klára, az 
Egészségügyi és Sport Bizottság elnö-
ke adta át a díjakat. Ezt követően a 
felkészítő testnevelőket Somodi Klá-
ra és Nemes László alpolgármester 
virággal köszöntötte.

A tanulmányi versenyek díjáta-
dója előtt dr. Nagyné Koczog Tün-
de tankerületi igazgató elmondta, 
hogy a 2015-2016-os tanévben 28 
versenyt 61 kategóriában rendeztek 

meg a kerületi munkaközösség-ve-
zetők a versenyeknek helyszínt adó 
iskolák pedagógusaival közösen.

A legjobbaknak járó elismerése-
ket Juhász Lajosné, Kovács Eszter és 
Nemes László alpolgármesterek, va-
lamint Fekete Katalin, az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Informatikai 
Bizottság elnöke adták át. Felkészítő 
pedagógusaikat egy-egy szál virággal 
Juhász Lajosné és Nemes László al-
polgármester köszöntötte.         Sz. A.

Dobogósok Gálája Madárbarát kert

Győztesek Gálája
Június 6-án került sor a hagyományos Győztesek Gálájára a Csili színházter-
mében, ahol a kerületi tanulmányi, tehetséggondozó versenyeken, valamint a 
diákolimpiákon első helyezést elért tanulókat, valamint felkészítő tanáraikat 
köszöntötte az önkormányzat és a KLIK XX. Tankerületének vezetése.
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Idén május 27-én ünnepeltük 
intézményünkben a Gyermek-
napot. Az alsósok és a felsősök is 

érdekes programokon vehettek részt 
ezen a tanítás nélküli munkanapon.

A program „peonza” versennyel 
indult iskolánk udvarán, ahol külön-
böző trükköket is el lehetett tanulni 
az eszköz bemutatóitól.

Az alsósok a délelőtt folyamán 
aulánkban egy igazi fergeteges, vi-

dám bohócelőadást tekinthettek 
meg, míg a nagyok a tornaterem-
ben az ismert „Egy perc és nyersz” 
című játékon próbálták ügyessé-
güknek megfelelően teljesíteni a 
vidám feladatokat, mint például 
flakon peca, villa bowling, csavar-
torony, tésztanyárs.

Az egész nap vidám, boldog, bo-
londos hangulatban telt el.

S.P.É.

Az óvodai Gyermeknap idén 
május 27-ére esett. A vidám 
és napsütéses napon érdekes 

programokat szerveztünk a gyerekek-
nek.  A Pillangó csoport Az okos nyúl 
című, nagyszerűen előadott mesével 
ajándékozta meg a gyerekeket. Ezt 
követően a zeneiskolából érkeztek 
növendékek Kiss Anikó igazgatóhe-
lyettes és Csala Éva csellótanárnő 
kíséretében, és tartottak hangszeres 
bemutatót a gyerekeknek.

Kiss Anikó nyitotta a zenés mű-
sort, egy nagyon megbecsült hang-
szeren, élete első furulyáján játszotta 
el a Magyar népmesék ismert főcím-
zenéjét, majd szintetizátoron a hang-
szerek királynőjétől kapott felkérésre 

orgonázott. A gyerekek is bemutat-
koztak, elsőként Bozsó Csenge, aki a 
hegedűje jellemzése után meg is szó-
laltatta azt. Csala Éva csellótanárnő-
től megtudhatták a gyerekek, hogy 
a csellót nevezhetjük gordonkának, 
ugyanis a két név egy hangszert ta-
kar. Farkas Teodóra be is mutatta, 
hogyan szól ez a kétnevű zeneszer-
szám. A műsort Czender Tamás foly-
tatta nem mindennapi hangszerével, 
a harsonával, amelyen – találóan – a 
Mézga Géza főcímzenéjét játszotta 
el. A vidám dalt Borbély Bence Regő 
pergős dobszólója követte. A műsor 
közös énekléssel és hangszersimoga-
tással zárult. 

Lia néni, Zöld Ovi

A Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvoda május 20-án tartotta 
a „Mozgás Napja” című ren-

dezvényét, amelyre vendégül hívták 
P e s t e r z s é b e t 
óvodáiból 10-10 
fős csapatokat.

A progra-
mot Fekete 
Katalin, az 
Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági 
és Informatikai 
Bizottság el-
nöke nyitotta 
meg. A közös 
zenés bemele-
gítést követően 
– melyben gyermekek és felnőttek 
egyaránt részt vettek – a csapatokat 
kihívások, feladatok elé állítottuk. 
A kínálatban szerepelt célba do-
bás, kerékpáros akadálypálya, sor-
verseny, egyensúlyozó pálya, tréfás 
távolugrás és még kidobós játék is. 
A nap nem a versengésről, hanem 

a mozgás, a játék öröméről szólt. A 
feladatok teljesítése után a csapa-
tok zöldséget, gyümölcsöt ehettek. 
Amikor minden akadályt leküzdöt-

tek, jutalmul emléklapot, labdát és 
müzliszeletet kaptak, melyet Már-
kus Jánosné képviselő adott át. 

A délelőtt nagyon jó hangulatban 
telt, a gyerekek boldogan, felszaba-
dultan mozogtak, minden résztvevő 
gyűjtött sikerélményeket.

Varga Ibolya intézményvezető

Nem hétköznapi eseményre 
vállalkoztak a Pesterzsébeti 
Gézengúz Óvoda Vackor 

tagóvodájának Rozmaring csoport-
jába járó csemetéi, amikor egy felké-
résnek eleget téve megörvendeztet-
ték a Virág Benedek Idősek Otthona 
lakóit.

E színvonalas kis műsorral nem 
csupán az otthon idősei életét tették 
színesebbé, hanem teret nyitottak a 
népszokások, néphagyományok ápo-
lásának is, amely a Vackor gyermek-
intézmény kiemelt profilja. A Roz-

maring csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok (Szabó 
Ilona és Fésűs Orsolya) ké-
szítették fel a gyermekeket 
a pünkösdi népszokásokat 
megelevenítő humoros, 
táncos, dalos előadásra. 
Ennek sikerét mi sem mu-
tatta jobban, minthogy az 
idős nénik és bácsik szeme 
felragyogott, amikor meg-

látták a hímzett kötényben, pártá-
val, bokrétával ékesített kicsiket, és 
együtt énekelték velük a pünkösdi 
dalokat. Nem véletlen, hogy néhá-
nyuknak könny szökött a szemébe.

Az óvodások előadása generá-
ciós kapcsolathoz szolgált hídként. 
Az idős emberek megbecsülésére is 
kiváló példa volt. Ez egy csodálatos, 
példaértékű ötlet, ami megszépítette 
a gyermekek és az otthon lakóinak, 
dolgozóinak napját. 

Buv-Horváth Gabriella intézmény-
vezető és Szabó Ilona óvodapedagógus

Gyermeknap az Adyban

Zeneiskolások a Torontál oviban

A Mozgás Napja a Kerekerdő oviban

Pünkösdölő műsor időseknek
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A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda Bíró Mihály ut-
cai Tagóvodája elnyerte a 

Biztonságos Óvoda címet. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium támogatása 
által a KTI Nonprofit Kft. pályáza-
tot hirdetett „Biztonságos Óvoda” 

címmel, amelynek célja az óvodások 
biztonságosabb közlekedésre való fel-
készítésének elősegítése.

Intézményünkből Szűcs Zsuzsan-
na óvodapedagógus állította össze a 
pályázatot, amely sikeres volt, ezért 
óvodánknak lehetősége nyílt, hogy 
részt vegyen a Biztonságos óvoda 
programban. Május 25-én a Napocs-
ka csoportban tartott Bilisics Gergő 
tréner Bognár Mária közreműködé-
sével előadást a gyerekeknek közle-

kedési, közlekedésbiztonsági téma-
körben. A hasznos információkat 
nyújtó, gyermekközeli tevékenysé-
gen jelen voltak a Napocska csoport 
óvodapedagógusai is. A kisebb gye-
rekek új ismereteket szerezhettek, 
a nagyobbak felelevenítették, rend-

szerezték elő-
zetesen elsa-
játított isme-
reteiket.

Az inte-
raktív te-
v é k e n y s é g 
végén a gye-
rekek képek-
kel illusztrált 
tesztet tölt-
hettek ki, így 
adva számot 
tudásukról. 
Mindannyi-

an nagyon ügyesek voltak. Jutal-
mul ovi-jogsit és matricákat kap-
tak. Óvodánk pedagógusai szakmai 
háttéranyaggal lettek gazdagabbak, 
amely segíti munkájukat a Biz-
tonságos Óvoda program továb-
bi megvalósításához, és kiegészíti 
az intézményünkben hatékonyan 
működő bűnmegelőzési prevenciós 
programot.

Joó-Faluvégi Anikó 
óvodapedagógus

Az Antwerpenben május 
végén megrendezett I. 
I-Karate Világkupán ha-

zánkat a Benedek Elek EGYMI 
karate csapata, a „Békés harcosok 
Dojo” képviselte. A fogyatékkal 
élők számára rendezett nemzetkö-
zi viadalon 12 ország mintegy 180 
versenyzője között Halász J. Attila 
sensei 19 magyar versenyzője indult 
autista spektrumzavar, tanulásban 
akadályozott, értelmileg akadályo-
zott, kerekes székkel élők, valamint 

látássérült kategóriákban. A Békés 
harcosok 9 arany-, 7 ezüst- és 17 
bronzéremmel, valamint pontszer-
ző helyezésekkel tértek haza, így a 
legeredményesebb csapatként zár-
ták a világversenyt. 

A Békés harcosok augusztusban 
Romániában, szeptemberben Linz-
ben mérettetik meg magukat világ-
versenyen; majd az évet októberben 
Glasgowban zárják. 

Halász Attila sensei testnevelő/edző 
Csécsi Barnabás Sándor főigazgató 

Fölkerekedett a Zöld ovi, és le-
ugrott Tabajdra egy kis túrára. 
A festői szépségű hely önkor-

mányzata figyel a lakosai és az oda 
látogatók talpizmainak fejlesztésére, 
ugyanis a Mezítlábas park egy rend-

kívül figyelmesen és gyönyörűen 
kialakított 40 perces túraútvonal, 
amely természetesen szabadon láto-
gatható.

A Nyitnikék Óvoda Alapítványá-
nak jóvoltából a buszköltséget nem a 
gyerekek szüleinek kellett vállalnia, 

így az egész óvoda részt tudott venni 
a kiránduláson. 

Szinte a park bejáratánál állt meg 
a busz, így a cipők és zoknik lehúzása 
után meg is kezdhettük a túránkat. 
Különféle anyagokkal felszórt folyo-

sókon mehet-
tünk végig, és 
tapasztalhattuk 
meg talpunk-
kal a természet 
adta ajándéko-
kat. Elsőként 
a bazalttal fel-
szórt folyosó, 
majd az agyag, a 
tőzeg, a kukori-
cacsuma, a víz, 
a sár, a fa, a do-

lomittörmelék és még sok más anyag 
okozott meglepetést a lábunknak.

A túra végén egy fantasztikus ját-
szótéren pihenhették ki fáradalmai-
kat a gyerekek, mielőtt visszatértünk 
az óvodába. 

Lia néni

„…évente egy nap szenteltessék a 
madarak és fák védelmében.” – írta 
Hermann Ottó. E mottó szem előtt 
tartásaként került sor óvodánkban 
immár hagyományként az élővilág 
szeretetéről, ismeretéről szóló játé-
kos vetélkedőnkre.

Óvó nénijeink vezetésével fel-
adataink a korosztályokhoz mérten, 
differenciáltan lettek levezetve, így 
a legkisebbektől 
a legnagyobbakig 
mindenki aktívan 
vehette ki részét a 
játékból, és sikerél-
ménnyel térhetett 
haza.

Kihasználva he-
lyi adottságainkat, 
az intézmény egész 
területére kiter-
jesztve, forgószín-
pad-szerűen vonul-
hattak óvodásaink.

A program megnyitásaként 
minden csoport egyszerre vette 
birtokába az aszfaltos felületeket, 
amelyeket madár és növény kré-
tarajzokkal fedtek be. Állomásról 
állomásra vonulva nézegethették 
egymás alkotásait.

Ezt követően a gyerekek madara-
kat, illetve növényeket ábrázoló kira-
kók összerakásában ügyeskedhettek. 
A növények és madarak szétváloga-
tása, majd azok megnevezése kisebb 
nehézséggel, de összmunkával sike-
rült. A dal-, vers-, mondókagyűjtés 
mindent felülmúló hangulatot hozott 
a programba. A téli és tavaszi képek 
„olvasása” feloldotta szókincsüket, 
összegezte ismereteiket.

Befejezésként mindenki egyéni 
és csoportos elismerésben (oklevél, 
smile kitűző, színező) részesült. A 
napot közös gyümölcsözéssel, me-
sehallgatással, majd zenés tornával 
zártuk.

Bozóné Vaszkó Mária

Biztonságos óvoda lettünk

Karate világsikerek

Cipő nélküli túraMadarak, fák napja a Boróka oviban
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Az év hetedik hónapja a ró-
mai naptárban eredetileg 
a Quintilis, azaz „Ötödik” 

nevet viselte, mivel az egykori nap-
tárokban az évkezdés márciustól volt 
számítva, és ez éppen az ötödik hónap 
volt. Mostani nevét csak Krisztus előtt 
44-ben kapta meg, az e hónap 12-én 
született Julius Caesarról, Marcus An-
tonius javaslatára. Júliust a népi kalen-
dárium Szent Jakab havának nevezi. 

A katolikus egyház július második 
napján emlékezik meg az áldott álla-
potban lévő Mária – szintén várandós 
– Erzsébetnél tett látogatásáról. Péter-
Pál napjához hasonlóan ez a nap is az 
aratás kezdőnapja, ezért nevezik a jú-
liust Sarlós Boldogasszony havának is.

1456. július 4-e és 21-e között a 
magyar és szerb keresztények hősie-

sen védték a várat Nándor-
fehérváron (mai Belgrád) II. 
Mehmed török szultán és a 
majdnem tízszeres túlerőben 
lévő seregével szemben, vé-
gül július 22-én Hunyadi Já-
nos vezetésével a vár melletti 
csatában legyőzték a török 
sereget. Ez a nándorfehérvári 
diadal csaknem 70 évre meg-
állította a törökök további 
európai hódoltságát. A déli 
harangszó azóta is a nándor-
fehérvári győzelemre emlékeztet a 
keresztény kultúrákban.

1853-ban, július 5-én született 
Csontváry Kosztka Tivadar, az 
eredetileg gyógyszerésznek tanult 
expresszionista magyar festőnk. 
1590. július 20-án készült el az első 

magyar nyelvű biblia Vizsolyban, for-
dítója Károli Gáspár.

1866. július 30-án nyitották meg 
Pesten a legelső lóvasutat, amely a 
főváros ma is egyik fő közlekedési 
vonalának számító Váci úton haladt.

SZ

Júliusi jeles napok

Miközben egy kis mandu-
lát, mogyorót vagy akár 
tökmagot nassolgatunk, 

kevéssé gondolunk bele, hogy meny-
nyire egészségesek is ezek a ropog-
tatnivalók. Az olajos magvak szinte 
bármelyike felveszi a versenyt egyéb 
táplálékunkkal vitamin-, ásványi-
anyag- és tápanyagtartalom tekin-
tetében. Rendszeres fogyasztásukkal 
olyan leggyakoribb egészségügyi 
problémákat előzhetünk meg, mint a 
szív- és érrendszeri panaszok, a 2-es 
típusú cukorbetegség, vagy a külön-
féle gyulladások.

Ezen túlmenően rendkívül gazda-
gok antioxidánsokban, amelyek fel-
veszik a harcot a szervezetet károsító 
szabad gyökökkel. Rendkívül sok fe-
hérje és tápanyag található bennük, 
és telítetlen zsírsavtartalmuk miatt 
koleszterinszint-csökkentő hatással 
is bírnak.

A mogyoró rengeteg vitamint (C, 
B1, B2, E) tartalmaz, és igen gazdag 
élelmi rostokban. Kiváló vértisztító 
hatással bír magas káliumtartalma 
miatt. A dió értékes omega-3 zsír-
savainak köszönhetően serkenti az 
agyműködést, így kiváló ropogtatni-
való munka vagy tanulás mellé. Ezen 
kívül igen gazdag A-, B1-, B2- és C-, 
valamint E-vitaminban.

Ha valakinek tehéntej-allergiája 
van, kitűnő választás lehet a mandu-
latej magas kalcium- és magnézium-
tartalma miatt. Erősíti a csontokat, 
rengeteg fehérjét és rostot tartalmaz.

A tökmag hatékonyan elő-
zi meg és enyhítheti a jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodást. Cink- 
és vastartalma segíti a csontsűrűség 
fenntartását, és ízületi gyulladások 
ellen is igen hatékony.

KD

Egészséges 
rágcsálnivalók

A szép bőr alapfeltétele a 
kiegyensúlyozott táp-
lálkozás, hiszen elfo-

gyasztott ételeink minősége 
nagyban befolyásolja arcbőrünk 
állapotát. A megfelelő meny-
nyiségben bevitt zöldség és 
gyümölcs által pótolni tudjuk a 
bőrünk számára igencsak fontos 
ásványi anyagokat és vitamino-
kat, továbbá a rostokban gazdag táplálkozás segít a mé-
reganyagok kiválasztásában.

Érdemes minél több citrusfélét, vagy magas C-vitamin 
tartalmú ételeket enni, hiszen ez a vitamin igen fontos sze-
repet játszik a bőr feszességéért felelős kollagéntermelésben, 
és megvédi bőrünket a káros napsugárzástól is. Kiváló 
C-vitamin-forrás a brokkoli, az almapaprika, továbbá a 
trópusi gyümölcsök (kivi, mangó, ananász).

Egészséges a sárgarépa fogyasz-
tása is, mert a benne található béta 
karotin A-vitaminná alakul át, 
amely hatékony antioxidáns és a 
bőr sejtképzésében vesz részt: meg-
szabadít a száraz, hámló bőrtől. Az 
A-vitamint tartalmazó narancs 
vagy sárgadinnye és egyéb, leve-
les zöldségek ugyancsak segítenek 
hidratálni a bőr mélyebb rétegeit.

Szintén lassítja bőrünk öregedési folyamatát a 
flavonoidokat tartalmazó áfonya, málna, ribizli és szeder 
fogyasztása.  A káposzta, a petrezselyemzöld, a spenót, 
valamint a brokkoli védik a bőrben található kollagént 
a szabad gyökök káros hatásai ellen. Kiváló gyulladás-
csökkentő és immunerősítő hatása van az E-vitamint 
tartalmazó spenótnak, spárgának, illetve olívabogyónak.

ynd

Nemcsak a kertes házakban, 
hanem az emeleti lakások-
ban élőknek is bosszan-

tó problémát jelenthet a hangyák 
megjelenése. Ugyan túl sok kárt 
nem okoznak, és lehet, hogy jó szó-
rakozást nyújtanak a menetelésüket 
figyelő macskánk számára, azért 
mégsem jó együtt élni ezekkel a kis 
rovarokkal. A következőkben né-
hány házi praktikát sorolunk fel tá-
voltartásukra.

Mivel a hangyák meglehetősen 
érzékenyek a szagokra – ezen a té-
nyen alapul a legtöbb házilag végzett 
hangyairtás –, helyezzünk pár cit-
romkarikát a menetelési vonalukra, 
vagy spricceljük be a lakás külön-
böző pontjait 4-6 kifacsart citrom 

levével a vonulási területeken. Szin-
tén hatásos lehet, ha egy kis tálba 
porcukorral kevert sütőport helye-
zünk el otthonunk pár pontján. Ezt 
a hangyák beviszik a fészekbe, ahol 
megeszik, és elpusztulnak. Mivel a 
hangyák az ecet szagát sem szere-
tik, keverjünk össze vizet és ecetet 
1:1 arányban. Töltsük bele egy szó-
rófejes flakonba, és spricceljük be a 

hangyák vonulásának útvonalát. Ha 
nem szeretnénk ecetszagban létez-
ni, cseppentsünk levendulaaromát 
a ház/lakás azon pontjaira, ahol fel-
tételezzük, hogy bejutnak ezek a kis 
rovarok.

Több hipermarketben és kerté-
szeti boltban is beszerezhetők külön-
féle hangyairtó készítmények (spray, 
csapda). Ami a házi módszereket 
illeti, 1-2 napnál tovább nem érde-
mes tovább próbálkozni, a csapdák 
esetén pedig nagyjából egy hét alatt 
derül ki, hogy mennyire bizonyulnak 
eredményesnek. Ha ezek után sem 
tudunk megszabadulni a hangyák-
tól, feltétlenül hívjunk szakembert 
az irtáshoz.

ND

Hangyairtás

Zöldség-gyümölcs bőrünk szépségéért
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Zöldsarok Ajánló

Július az év majdnem 
legszárazabb hónapja. Jó 
tudni, hogy kertünk és 
kinti növényeink kb. 2,5-

3 cm esőt vagy vizet igényel-
nek hetente, vagyis ebben a 
hónapban muszáj, hogy min-
den kevésbé esős, vagy eső-

mentes napon locsoljunk. 
Erre a kora reggeli időszak 
a legalkalmasabb. Az esti 
öntözés azért nem megfele-
lő, mert az éjszakára vizesen 
hagyott levelek könnyebben 
gombásodni kezdenek.

A nyári hónapok alatt 
rendszeresen nyírjuk a gye-
pet, hetente legalább két-
szer. Ez szükséges a füvezet 
egészséges növekedéséhez, 
másrészt meggátolja a gyom-
növények kialakulását. Jó, 
ha időnként ellenőrizzük a 
fűnyíró gépet, hiszen a tom-

pa, vagy nem megfelelően 
beállított fűnyíró penge bar-
nás vagy szürkés foltot ejthet 
a gyepen, ami azt jelenti, 
hogy tépi a füvet, nem pedig 
vágja. A nyári szabadságunk 
a rendszeres fűnyírásban 
okozhat némi gondot, ha 

tehetjük, hosszabb 
távollét esetén bíz-
zunk meg valakit a 
fűnyírással.

Ha ültettünk 
magvas növényeket 
(pl. dísznapraforgó), 
itt az ideje, hogy 
megkarózzuk őket, 
ezzel biztosítva szá-
mukra stabil támasz-
tékot a megdőlés el-
len, illetve azt, hogy 

a szél ne tehessen kárt ben-
nük. Használjunk a növény 
magasságának megfelelő, de 
nem túl feltűnő karót, a kö-
tözéshez pedig puha madza-
got, zsineget.  Ha azt akar-
juk, hogy a dáliákon nagy 
virágok fejlődjenek, törjük le 
a kifejlődött oldalhajtásokat.

Lehetőség szerint ik-
tassunk ki minden pangó, 
fölösleges vízforrást, ezzel 
is védekezve a szúnyogok 
ellen, hiszen ez a kedvenc 
„gyülekező-” és szaporodó- 
helyük.              KY

Az első könyves író, David Duchovny 
neve többek számára a nálunk is nagy 
sikerrel vetített X-akták ufóhívő 

Fox Mulder ügynökeként vált ismertté. A 
Kaliforgia című sorozatban való alakításáért 
Golden-Globe díjat is kapott. Kevesen tudják 
róla, hogy előbb a Princeton, majd Yale Egye-
temen tanult angol irodalmat és művészet-
történetet, itt is diplomázott. Első könyvének 
középpontjában a boldog, eseménytelen életű 
amerikai tehén, Bikavári Riska (Elsie) áll, aki-
nek átlagos napja kérődzésből, legelészésből 
és barátnőjével, Bimbóval való beszélgetésből 
áll. Mint a tehenek élete általában.

Egy este azonban váratlan fordulat kere-
kedik, hiszen amikor barátnőjével át akarnak 

lopakodni a bikákhoz egy laza kis flört remé-
nyében, Riska meglátja a gazda szobájában a 
televíziót, amelyben épp a húsok feldolgozá-
sáról vetítenek egy filmet. A hályog lehull a 
szeméről, és az öntudatára ébredt főhős úgy 
dönt, nem akarja hamburgerként végezni, ha-
nem emigrál Indiába, ahol a teheneket szent 
állatokként tisztelik, és legfőképpen nem 
eszik meg. A szökésben két útitársa is akad. 

Hármójuk álruhás, lopott útleveles vi-
lág körüli kalandjáról szól a humoros, kissé 
groteszk történet, amelyben azért sok min-
den kiderül az emberi viselkedésről, egymás 
elfogadásáról is. Sajnos a Disney és a Pixar 
Stúdió is nemet mondott a könyv animációs 
megfilmesítésére.

(David Duchovny: Szent Tehén, 
Kiskapu Kiadó, 2015.)

KY

Kerti teendők Szent Tehén

Hozzávalók: 60 dkg sertés vagy csirkehús,
kb 500 g tejföl
Húspáchoz: 1-2 dl olívaolaj, 2 gerezd frissen 
préselt fokhagyma, 1 tk gyömbérpor vagy friss 
reszelt, fél tk kurkuma
fél tk fűszerpaprika vagy édes chilipor
fél tk cukor, só és bors ízlés szerint
Tepsis krumplihoz: olívaolaj, só, oregánó
5-6 nagyobb krumpli

A húst felkockázzuk vagy csíkozzuk. A 
páchoz összekeverjük a hozzávalókat, bele-
forgatjuk a húst, és kb. 1 órára betesszük a 
hűtőbe (akár hosszabb időre is).

A krumplit meghámozzuk, nagyobb koc-
kákra vágjuk, majd 20 percet állni hagyjuk 
hideg vízben, hogy a keményítő kiázzon 
belőle, így ropogósabbra sül. Ezután papír-
törlőre szedjük, felitatjuk a nedvességet, olí-
vaolajban megfuttatjuk, sózzuk és oregánót 

szórunk rá. Sütőpapírral bélelt, pici olíva-
olajjal meglocsolt tepsibe tesszük, és ropo-
gósra sütjük.

Egy magasabb falú serpenyőben felforró-
sítjuk az olívaolajat, és a húst a páccal együtt 
aranybarnára sütjük, majd egy tálba tesszük. 
A picit felmelegített tejföllel összeforgatjuk 
és a tepsis krumplival tálaljuk.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Gyömbéres-tejfölös hús oregánós krumplival
Gasztronómia
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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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Május 14-15-én két országos 
bajnokságon volt érdekelt szakosz-
tályunk. Május 14-én, Miskolcon 
rendezték meg a felnőtt kötöttfo-
gású birkózók országos bajnokságát. 
A versenyen 9 fővel vettünk részt. 
A dobogó harmadik fokára állha-
tott ifj. Losonczi Ottó (66 kg), Kéri 
Zoltán (80 kg) és Mertse Ádám (98 
kg). Kéri Zoltán a bronzmérkőzésen 
szoros csatában a szintén ESMTK 
Birkózó Szakosztály színeit képviselő 
Nagy Pétert győzte le. A 130 kg-osok 
mezőnyében felnőtt kötöttfogású 
válogatott versenyzőnk, Majoros 
Ármin Mózes is jelen volt, minden 
mérkőzését technikai tussal nyerve, 
aranyérmet szerzett. Juhász Bence 
(59 kg), Magnucz Richárd (59 kg), 
Makula Ramón (71 kg) és Racolta 
Eduárd (85 kg) kiestek a versenyből. 

Május 15-én Dunaújvárosban 
veterán birkózók küzdhettek meg a 
bajnoki címekért kötöttfogásban és 
szabadfogásban egyaránt. Szakosztá-
lyunkat 7 birkózónk képviselte, akik 
közül Bak István az „E” kategória 97 
kg-os súlycsoportjának mindkét fo-
gásnemében bajnoki címet szerzett. 
Harmadik aranyérmünket Kertész 
László („C” kategória 97 kg) szerez-
te kötöttfogásban, a szabadfogásúak 

között pedig a dobogó harmadik fo-
kára állhatott. Szőke János („C” ka-
tegória 130 kg) két 4. helyezést, Kö-
zép László („D” kategória 76 kg) és 
Szűcs István („D” kategória 130 kg) 
két 3. helyezést, Nagy József („E” ka-
tegória 130 kg) egy 3. (kf. ) és egy 4. 
(szf.), Balogh Ferenc („E” kategória 
130 kg) pedig két 5. helyezést ért el. 

Május 21-én a serdülő korosztály 
kötöttfogású országos bajnokságára 
került sor Tatabányán. A versenyen 
130 versenyző állt rajthoz, köztük 10 
ESMTK-s birkózó. Csapatversenyben 
az első helyet szereztük meg, amihez 
nagyban hozzájárult, hogy a 3 bajno-
ki címünk mellett két ezüst- és két 
bronzérmet is szereztünk.  A dobo-
gó legfelső fokára állhatott Tösmagi 
Attila (42 kg), Fodor Kende (85 kg) 
és Szilágyi Erik (100 kg). A három 

versenyző tel-
jesítményében 
közös, hogy 
serdülő korosz-
tályban a saját 
súlycsoportjuk-
ban egyedural-
kodónak számí-
tanak, hiszen 
az országos baj-
nokságon kívül 
m i n d h á r m a n 
megnyerték a 
k ö t ö t t f o g á s ú 

Budapest Bajnokságot és a Diákolim-
piát is. Második helyezést szerzett 
Varga Raul (54 kg) és Bagosi János 
(85 kg), Németh Milán (50 kg) és 
Molnár Botond (54 kg) nyakába 
pedig bronzérmet akasztottak. Nagy 
Róbert (50 kg), Kádár Péter (76 kg) 
és Hevesi Csongor (76 kg) idő előtt 
búcsúzott a küzdelmektől. 

A serdülő korosztály kötöttfogá-
sú országos bajnokságát a Diák II-es 

korcsoport követte. A verseny május 
28-án, Budapesten került megrende-
zésre, ahol 60 szakosztály 230 birkó-
zója mérte össze tudását. Szakosztá-

lyunk 11 fővel képviseltette magát 
a versenyen. Három bajnoki címet 
szereztünk Fige Levente (26 kg), 
Kovács Olivér (42 kg) és Nagy Ger-
gely (58 kg) révén. Felkai Bendegúz 
(32 kg) és Kosovics Márton (42 kg) 

bronzérmet, Horchy Levente Hunor 
(+69 kg) ötödik helyezést szerzett. 

Barna Dávid (38 
kg), Katona Kris-
tóf (38 kg), Barta 
Dominik (42 kg), 
Szalai Márk (42 kg) 
és Máltsik Zsombor 
(50 kg) kiestek a 
versenyből. 

Május 29-én 
szintén Budapesten 
rendezték a felnőtt 
szabadfogású és női 
országos bajnoksá-
got. Szakosztályunk 
birkózói kiváló 
eredményekkel zár-
ták a napot, kilenc 
indulónk közül he-
ten éremmel tértek 
haza. Aranyérmet 

szerzett Sleisz Gabriella (60 kg), aki 
élete első felnőtt országos bajnoki cí-
mét szerezte. Magnucz Richárd (57 
kg) és Nagy Péter (86 kg) ezüstér-

met, Juhász Bence (57 kg), Makula 
Ramón (70 kg), Mohácsi Martin (86 
kg) és Tóth Bendegúz (86 kg) pedig 
bronzérmet szerzett.  Rögler Gábor 
(86 kg) és Atkári Tamás (97 kg) ki-
estek a versenyből.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Majoros Ármin Mózes, 1. hely

Veterán országos bajnokság

 Serdülő kötöttfogású országos bajnokság

Diák II kötöttfogású országos bajnokság

Sleisz Gabriella, 1. hely
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Folytatva az eredményes szerep-
léseket: még április végén a krakkói 
világkupán Laci és Dóra ezüstérmet 
szereztek, Zsófi és Gábor pedig a do-
bogó harmadik fokára állhattak fel. 
Az ezt követő belgiumi világkupán 
pedig Dóráék győztek.

Ki gondolná, hogy a csendes 
Mikszáth utcai ház hátsó kertjében 
pezsgő rock and roll élet zajlik? No, 
nem egy lelkes középiskolai zene-
kar nyűvi a húrokat, hanem tán-
cos lábak ropják fáradhatatlanul a 
táncteremben. Az előtérben szülők 
jönnek-mennek, beszélgetnek, míg 
odabent, a tükör előtt csemetéik 
edzenek szemmel látható lelkese-
déssel. A tánc túlmutat a mindenki 
által ismert és talán járt rokin, ezért 
is akrobatikus, a zene pedig egyálta-
lán nem rock and roll.

– Olyan muzsikát kell választani, 
amit a gyerekek is élveznek, nekik 
Elvis vagy a Hungária nagyon távo-
liak – magyarázza Pető Gábor, a Rók 
and Roll SE vezetőedzője.

Bennem, laikusban felmerült a 
kérdés, vajon az akrobatikus rock 
and roll tánc, vagy sport? Gábor ha-
bozás nélkül válaszol: mindkettő. A 
koreográfia alapvetően kötetlen, ám 
vannak ajánlott technikai elemek, 
amelyek nélkül nem jár maximális 
pontszám.

Poncz Zsófiának eszébe sem ju-
tott ezt a sportágat űzni, mígnem 

édesanyja elvitte egy edzésre a 
Masters SE-be.

– Én tök bénának éreztem ma-
gam – emlékszik a napra –, mond-
tam is anyunak, hogy köszönöm, 
nem szeretném folytatni.

Igen ám, de az osztálytársai be-
levetették magukat a rokiba, Zsófit 

pedig a formációból áttették páros-
ba, ahol már nem érezte magát olyan 
tök bénának.

Párja, Csanki Gábor, aki most 
a Masters SE-t gazdagítja, hat esz-

tendeje, elsősként 
még kézilabdázott.

– Két hónap 
után abbahagy-
tam, mert nem 
tetszett annyira – 
meséli.

K i s v á r t a t v a 
megismerkedett 
egy nyolcadikos 
lánnyal, aki elhív-
ta rokizni. Na, ez 
már megtetszett a 
kis Gabónak, az-
óta is gyötri a ci-
pőket, meg a pár-
jait, ugyanis Zsófi 
már a harmadik a 
sorban.

– Én máso-
dikban kezdtem, 
amikor Gabó – 

azaz nagy Gabó, alias Pető Gábor – 
felmérést tartott az iskolában, ami 
nagyon megtetszett, így eljöttem az 
egyik edzésre. Ez nyolc éve történt, 
azóta is táncolok – avat be Czanik 
László, junior Európa-bajnok.

A másik bajnokot, Dórát elsőben 
ragadta magával tánc.

– Barátnőim akkor kezdtek el 
rokizni – árulja el, mire nagy Gabó 
meg is jegyzi, legtöbben úgy kezdik, 
hogy mások ajánlják nekik, nem pe-
dig hirdetésre jönnek.

E módszer elég jól működik, mert 
mint Pető Gábortól megtudom, ha-
zánk valódi roki világhatalom. Ebből 
kiveheti részét Dóri, a Musztáng SE 
tagja is, aki szeretné folytatni a tán-
cot a felnőtt korosztályban, méghoz-
zá partnerével, Lackóval.

Nem tudom megállni, megkér-
dezem:

– Nem megy a tánc a tanulás ro-
vására?

– Egy picit – ismeri el Dóri.
Nagy Gabó megnyugtat, mindany-

nyian jó tanulók, csak elvétve csúsz-
nak be négyesek az ötösök sorába.

Bizony jól teszik a gyerekek, ha 
rendesen tanulnak, ugyanis a szülők 
pénztárcáját igénybe veszi ez a sport. 
Zsófi már meséli is:

– A külföldi versenyekre az uta-
zást ki kell fizetni.

– Ez egy amatőr sport, itt kupá-
kat adnak, nem pénzdíjat – veszi át 
a szót nagy Gabó, majd hozzáfűzi: a 
fellépőruhák csillogását Swarovski 
kövek adják, és azok bizony nem ol-
csók, ráadásul évente kinövik kosz-
tümjeiket a kamaszok, és nem kevés 
balett gyakorlócipőt táncolnak szét.

Ditzendy Attila

SPORT

Az ESMTK Vízisport utcai 
telepén, a kajak-kenu mel-
lett a hónap elejétől a sár-

kányhajózást is ki lehet próbálni. A 
20 fős hajóban 10 padon párosával 
ülve, kenus mozdulattal eveznek, 
hátul áll a kormányos, aki nagy 
kormánylapátjával irányítja a hajót, 
elöl, szemben a csapattal ül a dobos, 
aki a vezérevezőssel közösen adja az 
ütemet.

A jelenlegi csapattagok között 
egyaránt vannak olyanok, akik sza-
badidős jelleggel lapátolnak, és olya-
nok is, akik már megjártak egypár vi-
lág- és Európa-bajnokságot, ahonnan 
több éremmel tértek haza.

Aki szeretne a friss levegőn mozog-
va, családias hangulatban kikapcso-
lódni, szeretettel várják az edzéseken 
hétfőn, szerdán, pénteken 18 órától a 
vízitelepen (Vízisport u. 12-18.).

Információ: Szatmári Szilvia 
0630/9371414 (16 óra után), vagy 
esmtk.sarkanyhajo@gmail.com.

Az ESMTK-s sárkányhajósok 
remekül szerepeltek a magyar baj-
nokság első fordulóján. A Szolnokon 
megrendezett viadalon mix kategó-
riában 500 méteren az előfutamból 
egyenesen az elődöntőbe, majd az A 
döntőbe jutottak, ahol az 5. helyen 
zártak a 15 csapatból, nem egész 1,5 

másodperccel elmaradva a győztes 
egységtől. 2000 méteren szintén az 
összesített 5. helyet sikerült kiharcol-
niuk maguknak.

A csapat lány tagjai Pink Ko-A-La 
csapatnévvel, versenyegyesüléssel a 
női 200 m-es versenyszámban bronz-
érmet szereztek.             y.

Európa legjobbjai a rokizó rókák

Már sárkányhajózni is lehet az ESMTK-nál

Május végén Czanik László és táncpartnere, Dobay Dóra Európa legjobbjai 
lettek a Svédországban rendezett akrobatikus rock and roll EB junior kategó-
riájában. Június elején, Zágrábban Csanki Gábor és Poncz Zsófia, az ottani 
Európa-bajnokság negyedik helyét szerezték meg serdülő korosztályban. Is-
merkedjünk meg velük és klubjukkal, a Rók and Roll SE-vel. 
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A május 7-ei megmérettetés ün-
nepélyes zászlóbevonulással kezdő-
dött, majd ezt követően a Fit-Kid 
indulóra vonultak be a versenyzők. 
A Himnusz eléneklése után Sza-
bados Ákos, Pesterzsébet polgár-
mestere köszöntötte a vendégeket, 
majd beszédet mondott Losonczi 
Ottó, Pesterzsébet díszpolgára, a Bir-
kózó Szakosztály elnöke, valamint 
Somodi Klára, az Egészségügyi és 
Sportbizottság elnöke. 

A verseny nyitóprodukciója az 
„A” kategóriás csapatverseny duó 
kategóriájának győztes párosa, 
Nagy Blanka és Eberhardt Júlia 
voltak, Madárijesztők című kore-
ográfiájukkal. 

Az ESMTK eredményes „A” és 
„B” kategóriás Fit-Kid versenyzőinek 
bemutatói tették még színvonalasab-
bá a versenyt. Fellépett Perényi Lil-
la, Bondár Tamara és Kovács Emma, 
valamint a szakosztály ifi formációja. 

A versenyen Mester Katát, az 
erzsébeti szakosztály egykori ver-

senyzőjét is láthatták, aki jelenleg a 
Táncművészeti Főiskola növendé-
ke. Az iskola koreográfus versenyén 
első helyezést elért, ’56 című cso-
dálatos kortárs balett produkcióját 
mutatta be. 

Losonczi Richárd egy fantasztikus 
akrobatikus gyakorlattal lépett fel, 
amit a közönség hatalmas tapssal ju-
talmazott. 

Az eredményhirdetés előtt az 
ESMTK Fitness Szakosztálya nagy-

szabású produkciójával, amelyben 
valamennyi versenyző és fellépő 
részt vett, kápráztatta el a nézőket és 
a bírói testületet.

A rendkívül jól szervezett ver-
seny zökkenőmentes lebonyolí-
tásában nagy szerepe volt Harót 
Jánosnak, az egyesület elnökének, 
Losonczi Ottónak, valamint az 
ESMTK Fitness Szakosztályban 
sportoló gyermekek szüleinek – 
hangsúlyozta Kaizinger Ágnes, a 
Fitness Szakosztály vezetője.

y.

2016. május 27-e és 29-e között 
Harsányi László sensei, a Seinchin 
Karate SE vezetője Londonban tartott 
szemináriumot.

 A Seinchin Karate SE-ben felne-
velkedett, majd kirepült feketeövesek 
újabb egyesületeket, majd szövetséget 
hoztak létre. A tanítványokat az élet 
nemcsak az ország 
különböző pontja-
ira sodorta, hanem 
külföldre is.  Mint 
például Nádas Ta-
más és Pethő Ti-
bor pesterzsébeti 
karatékáinkat az 
USA-ba.  Tamás 
akadémiát végzett, 
rendőrtisztként dol-
gozik, Tibi pedig az 
egyik nagy ország konzulátusának biz-
tonsági tisztje. A  Pesterzsébeten  elsa-
játított karate és értékrendek  nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy külföldön is 
megállták a helyüket, mind a sport-
ban, mind a civil szférában.

A külföldön munkát vállaló, majd 
ott letelepedő tanítványokkal egy 
nemzetközi szövetség is létrejött, amely 
Európából egyedüli szervezetként fel-
vételt nyert az Okinawai Goju-Ryu 

Karate – Do Kempoukaiba. Egy újabb 
külföldön, Londonban élő magyar 
karate mester, sensei Korbai Kont is 
csatlakozott hozzánk. Ősztől szeretne 
Londonban edzőtermet nyitni és ok-
tatni a goju-ryu karatét az ott élő fiata-
lok számára. Az ő meghívására utazott 
Londonba Harsányi sensei, hogy két 
napon át oktassa a goju-ryu karatét.

Az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy az Okinawa Goju-Ryu Karate-
Do Kempoukai 2015-ben kinevezte 
Harsányi senseit a szervezet európai 
képviselőjévé.

Információk az egyesületünkről a 
www.seinchin.hu, a goju- ryu szövet-
ségről a www.gojukai.hu, a nemzet-
közi szervezetünkről a www.sakura-
kai.hu weblapokon és a hozzá tartozó 
Facebook oldalakon találhatóak.

SPORT

Első alkalommal rendezett az ESMTK Fit-Kid versenyt a Kruj Iván Sportcsar-
nokban. A megmérettetésen kétszázhatvanhárom versenyző mérte össze tu-
dását. Az ESMTK Fitness Szakosztálya harminckilenc versenyzőt indított, és 
4 arany-, 5 ezüst-, valamint 1 bronzéremmel gazdagodott. 

Fit Kid Dance verseny

2016. január végén a Varga Jenő 
Szakközépiskolában elindult egy 
keresztféléves, esti tagozatos, isko-
larendszerű, OKJ-s, két éves közép-
fokú karate edzői képzés 50 fővel. 
Az oktatáshoz szükséges tanterme-
ket és a tornatermet az iskola biz-
tosítja. Az elméleti órákat dr. Iglói 
László vezetésével az iskola tanárai 
és külsős meghívott tanárok tart-
ják. A gyakorlati oktatás vezetők 

Shimizu Nana 3. danos japán sensei 
és Harsányi László 6. danos sensei.

A nagy létszámú barna és feke-
te öves jelentkezők miatt 2 osztály 
indult. Az intenzív elméleti és gya-
korlati órák után a félévi zárthelyi 
dolgozatok, elméleti és gyakorlati 
vizsgák következtek. A felvett hall-
gatók 65%-a sikeresen teljesítette a 
félévi követelményeket.

V. M.

Goju-ryu karate 
szeminárium Londonban

Sikeres félévet zárt a karate edzőképző

Csapatok:
I. korcsoport 
ESMTK „A”csapat III: hely
ESMTK „B” csapat II. hely
I. korcsoport 
ESMTK „A” csapat II. hely
ESMTK „B” csapat” V. hely
II. korcsoport IV. hely
Egyéni
Kliment Anna Sára I/b korcsoport I. hely
Dudoma Zsanett II/a korcsoport II. hely

Bondár Barbara I. hely
Budai Orsolya II/b korcsoport I. hely
Szászvárosi Janka IV. korcsoport II. hely
Fajt Georgina II. hely
Bognár Dorina I. hely
Szegedi Annamária II. hely

Az ESMTK versenyzői:
Kliment Anna Sára, Bondár Barbara, Dudoma 
Zsanett, Budai Orsolya, Szászvárosi Janka, Fajt 
Georgina, Bognár Dorina, Szegedi Annamária, 

Olasz Emma, Vida Nóra, Barna Imola, Kurdi 
Hanna, Csuport Réka, Gerbár Dóra. Nagy Re-
gina, Nándori Almira, Bondár Vivien, Szabó 
Katalin, Béres Orsolya,  Lévay Viktória, Lucz 
Flóra, Gyöngyösi Boglárka, Snoj Kíra, Szollát 
Orsolya, Botka Vivien, Borzák Lili, Bolló Ber-
nadett, Gégény Bora, Glósz Nikol, Baranyai 
Emese, Balázs Enikő, Tösmagi Eszter, Bata Tí-
mea, Vida Zsófia, Kovács Lili, Kovács Fanni, 
Tenczer Kincső, Kanász Luca, Inotai Boglárka, 
Tokaji Hanna.

A Fitness Szakosztály eredményei:
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Az év egyik legfontosabb ver-
senyén, a május utolsó előtti 
hétvégéjén rendezett győri 

Maraton Országos Bajnokságon az 
ESMTK Kajak-kenu Szakosztályának 
kis kajakosai is részt vettek. Hosszú 
évek után idén kitűnő időjárásban 
zajlott le a háromnapos verseny. A pi-
ros-fehér színekben indult versenyzők 
szép eredményekkel teljesítették az 
igen hosszú távokat, sok bajnoki pon-
tot szerezve az ESMTK-nak, tapaszta-
latot és nagy örömet pedig maguknak, 
szüleiknek és edzőjüknek. 
Az eredmények:
Babai András U13, MK1, 10km 12. 
hely
Pingor Patrik U13, K1, 10km 9. hely

Fojt Sára U13, K1, 10km 10. hely
Tribol Bertalan–Tribol Bence U14, 
K2, 10km 8. hely
Deminger Petra – Piller Petra U12, 
MK2, 5km 20. hely
Pap Tamás – Gottschall Kadosa 
U12, MK2, 5km 21. hely
Bíró Barna U12, MK1, 5km 6. hely
Énekes Dominik U12, MK1, 5km 
12. hely
Fojt Zalán–Kaiser Ádám U11, MK2, 
5km 21. hely
Juhász Máté U10, MK1, 5km 14. 
hely

A Römi Sárkányhajó Klub 
sikerrel vette a magyar baj-
nokság első fordulóját is. 

Mind az 500 méteres, mind a 2 ezer 
méteres mix számban, mind pedig a 

200 méteres férfi számban az előkelő 
első helyezést érték el.

Június elején a klub immár ne-
gyedik alkalommal kapott meghí-
vást Shanghaiba, az ottani 3 napos 

nemzeti fesztiválra, 
ahol – többek között 
– pénzdíjas nemzetközi 
sárkányhajó versenyt is 
rendeznek évről évre.  
A Römi Sárkányhajó 
Klub – immáron har-
madszor – győzött mind 
az 500, mind a 200 mé-
teres férfi számban, 10-
es hajóban. – Az 500 
méteres szám érdekes-
sége volt, hogy az egyik 
versenyzőnknek az első 
húzásnál eltört a lapát-
ja. Mire felocsúdott, és 
kicserélte a lapátot, a 
többi hajó 3-4 húzás-
nyira elment. A baleset 
azonban akkora erőt 
adott, hogy szinte állva 

hagytuk a mezőnyt. A 200 méteres 
szám ennél jóval szorosabb volt, de 
ott is sikerült egy sárkányfejnyivel 
győznünk – mesélte Reményi Péter 
csapatkapitány.          y.a.

A sportágak királynőjének össze-
tett versenyei a diákoknál csapat és 
egyéni értékelést tesznek lehetővé. 
Az egyes versenyszámokban elért 
eredményeket fiúknál és lányoknál 
is a diákolimpiai egységes, a korosz-
tályuknak megfelelő pontrendszer 
alapján számítják ki. 

Az 1-2.-osztályosok (I. kor-
csoport) 40 méteres síkfutásban, 
kislabdahajításban és 4x50 méteres 

váltófutásban mérték össze tudásu-
kat. A II. korcsoportban (3-4. osztály) 
60 méteres síkfutást, kislabdahíjítást 
és 4x100 méteres váltófutást, a III. 
korcsoportban (5-6. osztály) 60 méter 
síkfutást, kislabdahíjítást, távolugrást 
és 600 méter síkfutást kellett teljesíte-
ni. A legnagyobbak 100 méteres sík-
futásban, kislabdahajításban, távolug-
rásban és súlylökésben versengtek.

Sz.

Medek Tibor, a Fitness 2000 
masters testépítője, szakedzője má-
jus 7-én, a WABBA VB kvalifiká-
ciós versenyén, a Budakalász Body 
Sport Kupán testépítés 60 év felett 
kategóriában első helyezést ért el, 
valamint különdíjat kapott.

Két héttel később, a Nyíregyhá-
zán megrendezett I. WBPF Blade 
Sport Kupán szintén a dobogó leg-
felső fokára állhatott.

Május utolsó hétvégéjén, a II. 
VCH WBPF Európa-bajnokságon 
a master bodybuilding 60 év felett 
kategóriában újabb aranyéremmel 
gazdagította gyűjteményét.

sz.

SPORT

Május 17-én a Csepel stadionban ért véget a pesterzsébeti általános iskolák 
atlétika többpróba versenysorozata. A sportesemény szervezője Pesterzsébet 
Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Egészségügyi és Sportosztálya (Varga 
Sándor sportreferens) volt. A megmérettetésben összesen háromszáz gyerek 
vett részt, a legtöbb első helyezést idén is a Gyulai István Általános Iskola 
diákjai érték el. 

A Gyulai vitte a pálmát

Masters bajnok

Az első OB

Römi sikerek itthon és külföldön
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SZOLGÁLTATÁS

INGATLANFELÚJÍTÁS! Épületek külső-
belső felújítása, hőszigetelés, homlok-
zatjavítás, tetőjavítás, járdakészítése, 
egyéb építési munkák. Ingyenes kiszál-
lás. 061/781 4021, 06/20 259 63 19

FESTŐMESTER vállal szobafestést, 
mázolást, tapétázást, penészes falak 
rendbetételét garanciával. 285 28 82, 
0630/948 13 76

FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást, tetőja-
vítást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással-fóliázással. Érd.: 
06/30 422 17 39

KERT-TELEKRENDEZÉS. Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkö-
vezés, kertépítés, egyéb kertészeti- és 
kőműves munkák reális áron! www.
telekrendezes.hu. 061/781 40 21, 
0620/259 63 19

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

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

LÉPCSŐHÁZAK, üzletek, irodák takarítá-
sát vállalom hosszútávon! 0670/602 45 
33, sepregetes@gmail.com

MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKA, ajtó-
ablak-bútorjavítás is. Hívásra házhoz 
megyek. 284 92 13, 0620/957 95 33

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

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

OKTATÁS

TANULÁSI nehézségek kezelését válla-
lom bármilyen korosztálynak speciális 
és hatékony módszerrel. 0670/621 86 
01, fehervari.maria@freemail.hu

FRANCIA nyelvoktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakor-
lott szaktanár Pesterzsébet központjá-
ban. 0620/487 22 09

NYÁRON is segítek, ha tényleg meg akar 
tanulni angolul. 283 39 03

INGATLAN

ELADÓ felújított, egyedi fűtési, parkra 
néző, III. emeleti, 27 négyzetméteres 
garzon az Attila utcában. Ár: 8,8 millió 
forint. 0620/976 82 17

NAGYON csendes helyen, BKV-tól nem 
messze, segítőkész szomszédokkal el-
adó 11x18 méteres, déli fekvésű építési 
telek. Ár: 6,9 M Ft. 0670/317 18 47

ERZSÉBETEN, Soroksáron vagy Cse-
pelen bérelnék bekerített, víz, villannyal 
rendelkező telket (akár zártkert, üdülőte-
lek is lehet), kertészkedés céljára, akár 
hosszútávra is. Jelentkezés: zoldj100@
freemail.hu

VÖRÖSMARTY UTCA 3/B szám alatt 33 
négyzetméteres egyszobás téglalakás el-
adó. Ár: 12.500.000 Ft. 0630/530 04 10

CSENDES, nyugodt, zsákutcában, hévtől 
is sétatávolságra, dolgozó, normál élet-
vitelű emberek szomszédságában eladó 
felújítandó, önálló helyrajzi számú, bő-
víthető 50 m2-es családi ház, ritka szé-
les utcafronttal, 250 -es telken. Ár: 9,9 M 
Ft. 0670/317 18 47

EGYÉB

Vállalom idős emberekről gondosko-
dást, takarítást, főzést, bevásárlást, 
vasalást. Igény szerint heti vagy kétheti 
rendszerességgel. 0620/278 18 65

VEGYES

REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat- és 
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kossuth 
L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81

ESKÜVŐI, keresztelői akciók 2016 – Sze-
mélyre Szóló Ajándékok Boltja. Kossuth 
L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, 
festményeket, dísztárgyakat, órákat, ki-
tüntetéseket, bizsukat, csillárokat, hang-
szereket, ruhaneműt, könyveket, teljes 
hagyatékot. 0670/651 10 28. Hétvégén 
is hívható.

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 
Bontásra ítélt ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41

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


