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Ebösszeírás
Június 1-je és augusztus 31-e kö-
zött végzi Pesterzsébet Önkormány-
zata a törvény által előírt kötelező 
ebösszeírást. 

2. oldal

Pedagógusnap Közönségdíjas
Az idei pedagógusnapi ünnepségen 
az oktatási és kulturális ágazat mun-
katársai közül hetvenheten vehet-
tek át kitüntető címeket, elismeré-
seket, valamint hűségjutalmakat.

Az idei Tavaszi Tárlaton két közön-
ségdíjat osztottak ki. Az egyiket Pál-
mai Katalin kapta, akivel a textilter-
vezésről, a szövésről és a selyemké-
pekről beszélgettünk.

4-5. oldal 9 . oldal

Élménytábor
Színes, különleges és érdekes prog-
ramokkal várja július 2-a és augusz-
tus 17-e között az alsósokat a kerü-
leti napközis tábor, amelyre még le-
het jelentkezni.

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

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

Felhívás parlagfűirtásra

FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz
 azon természetes, vagy jogi személyeknek, 

akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak 
kerületünk fejlődéséhez.

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

hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a

Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása, 
Pesterzsébet Egészségügyéért, 

Pesterzsébet Szociális Munkáért, 
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 

Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért, 
Pesterzsébet Közbiztonságáért 

kitüntető címekre.

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

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

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

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

Ebösszeírás
Június 1-je és augusztus 31-e között végzi 

Pesterzsébet Önkormányzata a törvény által előírt kötelező 
ebösszeírást. Adatlap a portánál elhelyezett gyűjtőláda mellett 

található, illetve ügyfélfogadási időben a polgármesteri 
hivatal félemelet 46. irodájában, 

az állatvédelmi ügyintézőnél vehető át.
Az „Ebösszeíró adatlap”-ot az oltási könyv(ek) alapján, 

ebenként kell kitölteni, majd a hivatal Hatósági Osztálya 
részére augusztus 31-éig eljuttatni postai úton 
(Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya 
1201 Budapest, Kossuth tér 1.), a 289-2546-os fax számon. 

Személyesen a hivatal portája mellett elhelyezett 
gyűjtőládába, vagy a Hatósági Osztályra 
(félemelet 44., 46. iroda) lehet leadni

Az adatlap elektronikusan is kitölthető ezen a linken: 
https://pesterzsebet.hu/ebosszeiro-adatlap-2018/

Az önkormányzat és a pol-
gármesteri hivatal vezeté-
se megbeszélést folytatott 

a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság Bűnüldözési és Közrendvé-
delmi Osztályainak vezetőivel, mely-
nek nyomán közös akciótervet ké-
szítettek a Helsinki út – Baross utca 
– Határ út által határolt területen, 
a becsatlakozó utcákban, valamint a 
Határ úton a Nagykőrösi útig fellé-
pett prostitúció, kábítószer-fogyasz-
tás, valamint a hozzájuk kapcsolható 
jelenségek visszaszorítására, illetve 
megszüntetésére. A területen folya-
matos a rendőrjárőri és közterület-
felügyelői jelenlét mindaddig, amíg 
teljesen meg nem szűnik a cselek-
mények elkövetése – tájékoztatta a 
képviselő-testülete Szabados Ákos.

A polgármester a két ülés között 
eltelt időszak munkájáról szóló be-
számolójában azt is elmondta, hogy 
a május 25-én hatályba lépett az EU 
2016/679. számú Általános Adat-
védelmi Rendelete (GDPR) érinti 
a térfigyelő eszközök adatrögzítését. 
A személyes adatok védelméről szó-
ló rendelet előírásainak megfelelve a 

térfigyelő kamerák adatrögzítőjét a 
szolgáltató átállította 5 napos rögzí-
tési időre.

* * *
Első körben parkoló nélküli zöld-

felületet, valamint buszmegállót ala-
kítanak ki a Baross utca és Topán-
ka utca sarkán lévő területen, a le-
bontott pavilonsor helyén. A képvi-
selő-testület döntött arról is, hogy a 
korábban lezajlott közösségi terve-
zésnek megfelelő pavilonokkal egé-
szüljön ki a megvalósítás. Ezt az ön-
kormányzat abban az esetben finan-
szírozhatja, ha azt a 2018. évi költ-
ségvetésből a kötelező feladatok el-
látásának veszélyeztetése nélkül tud-
ja biztosítani. Ugyanakkor a képvise-
lők arról is határoztak, hogy az elké-
szült terveket koncessziós pályázat-
ban meghirdetik, a pályázónak közte-
rület-használati engedélyt biztosítva, 
illetve az önkormányzat felkutatja, 
milyen pályázati forrásból tudná meg-
valósítani a tervezett új pavilonsort.

A döntésekre azért volt szük-
ség, mert a beruházással megbízott 
Integrit XX. Kft. kezdeményezte az 
önkormányzatnál a 2016. december 

1-jén kötött koncessziós szerződés 
felbontását. Ennek hátterében az áll, 
hogy az eljárások elhúzódása követ-
keztében a szerződésben rendelke-
zésre álló összegből már nem tudnák 
megvalósítani a beruházást, hiszen 
időközben jelentősen emelkedett az 
építőanyag és a munkaerő ára.

* * *
Ismét pályázatot nyújt be Pest-

erzsébet Önkormányzata a Fővá-
rosi Önkormányzat által meghirde-
tett TÉR_KÖZ városrehabilitációs 
pályázatra, mégpedig a Duna-parti 

sétány kialakítására. A jelenlegi, az 
erzsébeti strand végéig tartó sétány 
a volt Duna Garden, a Hullám csó-
nakházak, a vizes játszótér és a Ma-
gyar Evezős Szövetség (MESZ) ál-
tal bérelt csónakházak előtt folyta-
tódna, természetesen a meglévő rész 
teljes felújításával.

A tervezett beruházás szervesen 
kapcsolódik a Duna-parton eddig – 
szintén a TÉR_KÖZ pályázat segítsé-
gével – megvalósult felújításokhoz, a 
Hullám csónakházak fejlesztéséhez.

Sz. A.

Képviselő-testületi ülésen történt
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Pesterzsébet Önkormányzata május 
25-én tartotta hagyományos Hősök 
napi megemlékezését az Emlékezés 
terén.

Az eseményen Blatniczky János 
Dániel, a Pesterzsébeti Evangélikus 
Egyházközség lelkésze mondott a 
pesterzsébeti egyházak nevében ün-
nepi beszédet, melynek első gondo-
lata így hangzott: az Úristen mindig 
rámutat olyan alapvető emberi tu-
lajdonságainkra, amelyeken keresz-
tül megmutatja, Ő mindig mellet-
tünk van. Ilyen jel, hogy egy órával 

ezelőtt úgy tűnt, mindent elmos az 
eső, azonban az Úristen úgy gondol-
ta, ha hőseinkre emlékezünk, akkor 
annak legyen megfelelő kerete, ezért 
ragyogó napsütést adott.

– Mai mottóm a hálaadás. Mi-
vel nem vagyok történész, nem hiva-
talom, hogy méltassam magyar hő-
seink életét, mint történelmi ese-
ményt. Ugyanakkor abban az ország-
ban élek, amelyért ők vérüket ad-
ták. Erről ők nem tudtak, nem lát-
tak ennyire előre. Ha megkérdezték 
volna, honnan van a bátorságuk, ta-
lán azt mondják: nem vagyunk bát-

rak. De létezik egy erő, ami megerő-
sítette őket abban, hogy megtegyék, 
ami a kötelességük.

– Lelkészként nem az a dolgom, 
hogy protokolláris megszólalást te-
gyek, hanem az igehirdetés. Isten-
nek igéje mindig teremtő szó, igazság 
kijelentése – így a tisztelendő, majd 
felolvasta az evangélikus bibliaolva-
só útmutatóban május utolsó vasár-
napjára a Jeremiás könyvéből kije-
lölt igét: „Gondoljatok távolból is az 
Úrra.”.

– Mondta ezt a próféta, amikor 
népe fogságban volt – emlékezte-
tett a lelkész. – Noha mi nem va-
gyunk fogságban, de az idő távolsá-
ga vonatkozik ránk, amikor rég volt 

hősökre emlékezünk. Szegény az a 
nemzet, amelyik a múltjába burko-
lózva él oly módon, hogy nincsen 
reménysége sem a jelenében, sem a 
jövőjében. Akikre ma emlékezünk, 
úgy haltak hősi halált, hogy lehessen 
jövője ennek a nemzetnek, ennek az 
országnak. Nem egy eszmerendszer 
alapján próbálunk tájékozódni a vi-
lágban, nem egy eszmerendszernek 
vagyunk hálásak, személyes Urunk 
van. Akik hősi halált haltak, ők is 
Istenhez imádkoztak. Olyan terhet 
kellett elhordozniuk, amit maguk-
ban nem bírtak volna. Tanuljunk 
azoktól, akik annak idején az életü-
ket adták értünk.

D. A.

A Szociális Foglalkoztató dol-
gozói június közepéig össze-
sen 15 ezer egynyári virá-

got – begóniát, bársonyvirágot, lisz-
tes zsályát, rézvirágot, kakastaréjt, 
rózsameténget, levendulát, kokárda-
virágot, kannát, és törpe nebáncsvi-
rágot – ültettek ki a kerület közterü-
letein lévő virágágyásokba.

– Külön ki szeretném emelni 
Nédó Máriát, aki a csodaszép formá-

kat, alakzatokat beültette, ha kel-
lett, társaival együtt, időnként túl-
órában is. 

Kérem Pesterzsébet lakossá-
gát, vigyázzunk szépülő kerületünk-
re, felújított zöldfelületeinkre, virá-
gainkra és környezetünk tisztaságá-
ra – fogalmazott lapunknak Adorján 
Csilla, a foglalkoztató intézmény ve-
zetője.             

y.z.

Szabados Ákos polgármester ün-
nepi beszédében Karinthy Frigyes: 
Levél kisfiamnak című írásából idé-
zett. – Mai napig nagyon sok ember 
lelkét megérinti, és nagyon sok csa-
ládban hasonló gondolatokat szül 
Trianon. Idősebb generációk adják 
tudtukra az őket követőknek, hogy 
ehhez a sorstragédiához milyen ér-
zelmi viszony fűz bennünket, ma-
gyarokat – fogalmazott beszédében 
Pesterzsébet polgármestere, aki ki-
fejtette: ha nem politikailag akar-
juk megítélni, akkor a maga „hét-
köznapiságában” a legmegfoghatóbb 
valamennyiünk számára az a tragé-
dia, az a fájdalom, ami a tőlünk el-
szakított országrészek, baráti kap-
csolatok, családi és rokoni kötelékek 
következtében oly sok ember számá-
ra jelent fájdalmas emlékeket és hi-
ányérzetet.

Szabados Ákos emlékeztetett: 
Pesterzsébet igyekezett saját eszköze-
ivel valamilyen módon meg nem tör-
téntté tenni a traumát; a bölöniektől 
kapott székelykapu, majd az ország-
zászló felállításával. Mint megjegyez-
te: a Bölönnel való testvértelepülési 
kapcsolatot már a harmincas évek-
ben kialakították.

– Lassan egy évszázadon ke-
resztül viseljük, elviseljük a ter-
het. Meghaladni az Európai Uni-
ón belüli nemzetegyesítéssel lehet 
a több nemzedék számára kínzó hi-
ányérzetet – fogalmazott a polgár-
mester. – Innen köszöntjük Bölön, 
Székelykeresztúr testvértelepülé-
sünket, valamennyi határon túli 
magyart, a magyar nemzetet, és ki-
fejezzük tiszteletünket a koszorúk 
elhelyezésével.

D. A.

Hősök a jövőnkért

Virágos Pesterzsébet

Nemzetegyesítés
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A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a 98 évvel ezelőtti trianoni béke-
diktátumról szervezett megemlékezést az önkormányzat június -1-jén a kopja-
fás emlékparkban. A Himnuszt a Lázár Vilmos Általános Iskola Harmónia Gyer-
mekkarának negyedikes tanulói énekelték el, Czeróczki Judit vezényletével. 
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Az ünnepségen Szabados Ákos 
köszöntötte a kitüntetések váro-
mányosait. Beszédében elmondta: 
– Immáron 24 esztendeje van sze-
rencsém köszönteni a pedagógus 
kollégákat. A 24 év tapasztalata 
alapján merem azt mondani, hogy 
az ember számára az élete során, a 
pályáján a legfontosabb, hogy azo-
kat a pillanatokat próbáljuk meg-
becsülni, megélni és újra felidéz-
ni, amelyekben nyugodtak va-
gyunk. Ezekből a pillanatokból van 
a kevesebb, ezért nagyon tudato-
san kell átélni és észrevenni azt a 
jót, ami velünk történik, és kiala-
kítani magunk körül egy olyan vi-
lágot, amelybe ha belép valaki, le-
gyen az tanítvány, gyermek, szü-

lő, rokon, kolléga, ugyanazt érezze 
azokban a pillanatokban, amit mi 
magunk is érzünk. Eszembe jutnak 
pedagógus pályafutásom kezdetéről 
azok az igazgatók – a teljesség igé-
nye nélkül: Lencsés Pali bácsi, Ju-
hász Imre, Bényi Árpád, Aknai Er-
zsi vagy Fáthné Margit –, akik meg-
határozói voltak annak a pedagógus 
körön belüli közhangulatnak, ösz-
szetartozásnak, amelybe számom-
ra, mint kezdő pedagógus számára 
nagy megtiszteltetés volt bekerül-
ni. Az elmúlt években arra töreked-
tem, és ezt követően is azon leszek, 
hogy ez a mentalitást, magatartást 
ne csak hogy ajánljam, hanem gya-
koroljam. Mindazoknak pedig, akik 
így élték életüket, dolgoztak, vet-

tek részt a közös munkában, a pest-
erzsébeti gyermekek nevelésében és 
oktatásában, szeretnék köszönetet 
mondani.

A polgármester ezt követően így 
folytatta: – Az már mindenki szá-
mára köztudott és megszokott, hogy 
az általános iskolák már nem Pest-
erzsébet Önkormányzatához tar-
toznak, ezzel együtt ez a váltás nem 
okozott gondot, és, köszönhetően a 
tankerület vezetőjével, Bak Ferenc-
cel, valamint az iskolák igazgatóival 
való együttműködésnek, a mai na-
pig jó és élő a kapcsolat az önkor-
mányzat és az oktatási intézmények 
között.

Szabados Ákos felidézte, hogy az 
iskolák idén is pályázhattak az ön-
kormányzatnál hagyományterem-
tő és kulturális programjaik támo-
gatására, a madarak és fák napi pá-
lyázatra, az iskolások számára pedig 
ingyenes az úszás és a korcsolyázás 

heti egy alkalommal. Ugyanakkor 
vannak nehézségek, hiszen csökken 
a gyermeklétszám, nagy a fluktuá-
ció, jelentős mértékben nő a sajátos 
nevelési igényű gyermekek száma, 
valamint pedagógushiány van. Az 
óvodákkal kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, hogy az ott zajló 
színvonalas munka segítésére az ön-
kormányzat támogatja a tehetség-
gondozást.

A köszöntőt követően vehették 
át a kitüntetéseket és hűségjutalma-
kat az oktatási és kulturális ágazat 
egykori és jelenlegi munkatársai. Az 
ünnepi műsorban fellépett a Gyer-
mekmosoly Óvoda Mákvirág Tag-
óvodájának Tehetséggondozó Cso-
portja, valamint a Spicc & Flex tánc-
együttes. A műsort az Art Budapest 
Quartet koncertje zárta, majd ezt kö-
vetően az önkormányzat állófogadás-
sal kedveskedett a vendégeknek.

Sz. A.

Pesterzsébet Önkormányzata június 4-én köszöntötte a kerület pedagógusa-
it. Az idei pedagógusnapi ünnepségen az oktatási és kulturális ágazat egyko-
ri és jelenlegi munkatársai közül hetvenheten vehettek át kitüntető címeket, 
elismeréseket, valamint hűségjutalmakat. 

Elismerések és hűségjutalmak Pedagógusnap alkalmából

„Pesterzsébet Kiváló 
Közalkalmazottja”

Letenyei Judit, a Pesterzsébeti 
GAMESZ igazgatóhelyettese, gazda-
sági vezetője
Szima Krisztina, a Pesterzsébeti 
Gyermekmosoly Óvoda óvodapeda-
gógusa
Ternyilla Kornélia, a Csili Művelő-
dési Központ művelődésszervezője

„Az Év Közalkalmazottja”

Gerlóci Gabriella, a Pesterzsébe-
ti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág 
Tagóvodájának óvodapedagógusa
Laczkóné Belházy Éva, a Pesterzsé-
beti Kerekerdő Óvoda óvodapeda-
gógusa
Katonáné Bihari Cecília, a Pester-
zsébeti GAMESZ gazdasági ügyin-
tézője
Tóth Anita, a Pesterzsébeti Múzeum 
muzeológusa

„Pesterzsébet Kiváló 
Pedagógusa”

Lukács Éva, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola tanítója.
Szűcs Ágnes, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola tanára

Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem

Balog István, a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la pedagógusa.
Oláh Mária, az Ady Endre Általános 
Iskola pedagógusa.
Tóth Béláné, az Ady Endre Általá-
nos Iskola pedagógusa.
Lukács Éva, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola pedagógusa.
Szűcs Ágnes, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola pedagógusa.
Dr. Kovács Andrásné, a Lázár Vil-
mos Általános Iskola pedagógusa.
Balogh Mária, a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola pedagógusa.
Koltai Elvira, a Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola pedagógusa.
Zolna Katalin, a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola pedagógusa.
Kozma Tiborné, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa
Szilágyi Mária, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa
Süveg Miklósné, a Gyermekmosoly 
Óvoda tagóvoda vezetője, óvodape-
dagógus
Katona Gabriella, a Gyermekmosoly 
Óvoda óvodapedagógusa
Tevéli Lászlóné, a Gézengúz Óvoda 
óvodapedagógusa
Boros Józsefné, a Kerekerdő Óvoda 
óvodapedagógusa
Laczkóné Belházy Éva, a Kerekerdő 
Óvoda óvodapedagógusa

Polgármesteri jutalom 
intézményvezetők részére

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

Hűségjutalmak

20 év
Buday Beáta, a Gézengúz Óvoda 
óvodapedagógusa
Kántorné Világh Tünde, a Lurkóház 
Óvoda óvodapedagógusa
Patinszki Mihályné, a Lurkóház 
Óvoda óvodapedagógusa
Uitz Katalin, a GAMESZ dolgozója
Hegedűsné Kovács Mária, az Ady 
Endre Általános iskola pedagógusa
Tiszainé Johan Krisztina, az Ady 
Endre Általános iskola pedagógusa
Mohácsiné Fazekas Mónika, a Gyu-

lai Általános Iskola pedagógusa
Maczkó-Niszner Annamária, a Gyu-
lai Általános Iskola pedagógusa
Szabóné Garai Éva, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola pedagógusa
Kiss Anikó, a Lajtha László Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény pe-
dagógusa, 
Tóth Márta, a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola pedagógusa
Marsovszkyné Majsai Andrea, a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársa
Bánfalvi Péterné, a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat munkatársa
Komjáti Zoltánné, a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat munkatársa

30 év
Tóthné Hajduk Andrea, a Kereker-
dő Óvoda óvodapedagógusa
Asquiné Papp Klára, a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola pedagógusa
Badicsné Kurucz Olívia, a József At-
tila Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola pedagógusa
Pálffi Krisztina, a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola pedagógusa
Vágóné Kovács Márta, a József Atti-
la Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola pedagógusa
Digner Gabriella, a Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola pedagógusa
Hetesi Edit, a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola pedagógusa

Kitüntetettek:
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35 év
Albrechtné Hümpfner Anna, a 
Gyermekmosoly Óvoda óvodapeda-
gógusa
Bardi Lászlóné, a Lurkóház Óvoda 
óvodapedagógusa
Tóth Istvánné, a Lurkóház Óvoda 
óvodapedagógusa
Kerekes Magdolna, az Ady Endre 
Általános Iskola pedagógusa
Oláh Mária, az Ady Endre Általános 
Iskola pedagógusa
Biricz Jánosné, a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola pedagógusa
Orbán Fruzsina, a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola pedagógusa
Siketné Medvés Zsuzsanna, a Hajós 
Alfréd Általános Iskola pedagógusa

40 év
Nemzetesné Kapás Erzsébet, a Gé-
zengúz Óvoda óvodapedagógusa
Lukács Éva, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola pedagógusa

Polgármesteri 
Dicsérő Oklevél:

Borbély Ferenc
Szabados Erzsébet
Várhalmi András

Pedagógusok Szakszervezete 
„Eötvös Érem” arany fokozata:

Lukács Éva, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola pedagógusa

Arany oklevél (50 éve végzettek)

Török Lászlóné
Pálfiné Kováts Ágnes
† Karpov Károlyné

Gyémánt oklevél 
(60 évvel ezelőtt végzettek)

Tóth Tiborné
Nagy Árpád
Maczó Lászlóné
Miklós Gyuláné

Maróti Józsefné
Zsigmond Endre

Vas oklevél 
(65 évvel ezelőtt végzettek)
Csekő Jánosné
Nyerges Bognár Ferencné

Rubin oklevél 
(70 évvel ezelőtt végzettek)

† Soltész Tiborné

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet kitüntetései:

„Az év német nyelvet tanító pedagógusa Pesterzsébeten”

Bodonyi Attila, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 
alapító tanára

 „A német kultúráért díj”

Pap Eszter, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda pedagógusa

„Német nemzetiségért elismerés”

Kelemenné Müller Piroska, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola pedagógusa

Színes diplomák
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A Pesterzsébeti Művészeti Na-
pok záró rendezvényén Fekete Ka-
talin, az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Informatikai Bizottság elnö-
ke beszéde előtt köszöntötte a Pest-
erzsébeti Múzeum dolgozóit, és ki-
emelt tisztelettel a régi-új igazgatót, 
D. Udvary Ildikót, akit a két héttel 
ezelőtti testületi ülésen, a képvise-
lő-testület egyhangúan megerősített 
tisztségében.

– Idén is számos jó művet hall-
gathattunk a művészeti napokon, 
és nézhettünk meg a 49. Tavaszi 
Tárlaton. Felléptek a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei, pedagógusai, a Bella Musica, 
a Hetero Sapiens, kissé kevésbé ko-
moly muzsikájával, csodálatos hang-
versenyt adott a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar – sorolta Fekete Katalin. 
– Szinte mindegyik programon telt 
ház volt a Rátkay-Átlók Galériában. 

A záró rendezvényé az egyik legiz-
galmasabb esemény, mert természe-
tesen fontosak a szakmai elismeré-
sek, de ugyanolyan fontos a művé-
szek számára a közönségdíj, és izgal-
mas nekünk is, akik szavaztunk.

A képviselő beszélt a legfiatalabb 
pesterzsébeti kórusról, az eseményen 
fellépő Vox Musica Kamarakórus-
ról, amelyet Balásházi Bálint kar-
nagy mutatott be Fekete Katalin kö-
szöntője után.

Mint elmondta: 2017 szeptembe-
rében alakultak a Pesterzsébeti Ze-
neiskolában. Tagjai közt szülők, ze-
netanárok, zenekedvelő barátok, is-
merősök egyaránt megtalálhatóak. 
Tavaly óta több helyen is felléphet-
tek, például a pásztói múzeum egyik 
kiállításmegnyitóján, karácsonyi és 
húsvéti koncerten, ünnepi rendez-
vényeken, fesztiválon. Legutóbb a 
Nagyvárad téri Református Temp-
lomban adtak jótékonysági hang-
versenyt.

– Szeretnék köszönetet monda-
ni D. Udvary Ildikónak, amiért a 
néhány hónapja alakult kórusunkat 
meghívta a Pesterzsébeti Művészeti 

Napok záró rendezvényére – fogal-
mazott a karnagy, majd elárulta: áp-
rilisban részt vettek a Csiliben meg-
rendezett Kárpát-medencei Népze-
nei Találkozón, ahol a szakmai zsűri 
elismeréssel értékelte szereplésüket.

A Vox Musica kórus színes mű-
sorral ajándékozta meg a publiku-
mot, zongorán Czender Ágnes kísér-
te az énekeseket. A kórushangver-
senyt követően Pesterzsébeti Mú-
zeum igazgatója elmondta: nagyon 
sok művészre szavazott a közönség, 

majd felolvasta, kik kapták a legtöbb 
voksot: Kőrösi Sándor, Eszes Zoltán, 
Tóth Árpád.

– Tizenöt esztendeje, mióta itt 
vagyok, még nem fordult elő, hogy 
két emberre ugyanannyian szavaz-
tak, mint most Tajti Eszterre és T. 
Pálmai Katalinra – jelentette be a 
múzeumigazgató.

A győztesek Fekete Katalintól ve-
hették át megérdemelt kitüntetése-
iket és az elmaradhatatlan tortákat.

DIA

Színvonalas műsorok és alkotások
Kóruskoncerttel és a közönségdíj át-
adásával zárult május 30-án a Pester-
zsébeti Művészeti Napok rendezvény-
sorozat és a Tavaszi Tárlat a Gaál 
Imre Galériában. 

Az Ovi-Zsaru programban 
részt vevő, nagycsoportos 
pesterzsébeti óvodások mu-

tatták be műsoraikat, programjai-
kat június 5-én, a Csili Művelődési 
Központban. A kerület vezetői és a 
rendőrség magas rangú képviselői is 
megjelentek a Pesterzsébet Közbiz-
tonságáért Közalapítvány kezdemé-
nyezésére, az önkormányzat Oktatá-
si, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai 
Bizottságának támogatásával, a ke-
rületi rendőrkapitányság lebonyolí-
tásában megvalósult rendezvényen.

Megnyitójában Szabados Ákos 
elmondta, hogy kerületünkben fon-
tos a bűnmegelőzés, amelyre, mint 
ez a program is bizonyítja, nem le-

het eléggé korán figyelmet fordítani, 
majd megköszönte a szervezők, vala-
mint a kerületi rendőrség ezen a te-
rületen végzett munkáját.

Az ezt követő gálán 12 pesterzsé-
beti nagycsoportos óvodáscsoport 
mutatkozott be olyan előadásokkal, 
amelyek mindegyik kapcsolódott az 
elmúlt évben a bűnmegelőzésről, köz-
lekedésről, viselkedésről tanultakhoz.

Meglepetés előadó Kovács Ad-
rienn, a Lajtha László AMI tanára 
volt, aki vidám műsorával gyereke-
ket és felnőtteket egyaránt megéne-
keltetett. A programot Fekete Kata-
lin, a bizottság elnöke zárta, majd a 
fellépők egy-egy csomag ajándékkal 
térhettek haza.            y.s.

Ovi-zsaru ki mit tud
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Idén a Lázár Vilmos Általános Is-
kola ad otthont a kerületi nyári nap-
közis tábornak, amely július 2-a és 
augusztus 17-e között, 7 héten át 
várja az alsó tagozatosokat. Bár a 
helyszín új, Varga Katalin és Sko-
da Noémi, a Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola pedagógusai, a tavalyi tá-

borvezetők vállalták el ezt a felada-
tot idén is.

A tábor előkészítésében, szervezé-
sében részt vevők együttes erőfeszíté-
seinek köszönhetően több új program 
színesíti a gyerekek hétköznapjait. 
Kis ízelítő ezek közül: 30 fős csopor-
tokban 3 alkalommal fogadja a tábo-

rozókat a Bonbonetti csokoládégyár, 
ahol egy másfél órás gyárlátogatás ke-
retében ismerkedhetnek meg a gyere-
kek a csokikészítés rejtelmeivel, és a 
végén meglepetésben részesülnek. A 
Mozgó Planetárium egy egész napos 
vetítés- és előadássorozatot tart majd, 
a Pesterzsébeti Múzeumban pedig a 
gyermekek szintjének megfelelő tár-
latvezetésen vehetnek részt. A tábor 
ideje alatt a születésnaposokat felkö-
szöntik, de lesz palacsinta-, valamint 
muffinsütés és fagylaltozás is.

Az igazi újdonság pedig, hogy egy 
mini-strandot alakítanak ki a Lázár 

udvarán, homokozóval, medencék-
kel, párakapuval és természetesen 
árnyékolással.

Bár a hivatalos jelentkezési idő 
május 22-e volt, azok, akiknek vá-
ratlan családi vagy munkahelyi ese-
mény miatt gondot jelentene alsós 
gyermekeik elhelyezése, és nem je-
lentkeztek előzetesen, még megtehe-
tik. Felvilágosítást a GAMESZ igaz-
gatója, Horváthné Sebők Teréz ad 
a 0620/450-4340 telefonon. A tábor 
díja megegyezik az iskolai étkezés térí-
tési díjával, a programok ingyenesek.

Sz. A.

Élménytábor nyolctól ötig
Ha valakinek a gyermekmegőrző jut az eszébe a napközis tábor szó hallatán, 
nagyot téved. Pesterzsébeten legalábbis évek óta színes, érdekes, színvona-
las programok várják a gyerekeket, sok közülük olyan, amelyen egyébként, ha 
nem lenne a tábor, talán nem is tudnának részt venni. 

Kedves Pesterzsébeti Diákok!
2018. június 18-tól augusztus 31-ig lehetőség nyílik, hogy részt 

vehessetek egy nyári diákmunka programban.
Amennyiben 16-25 év közötti pesterzsébeti lakos vagy, és 

nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezel, 
ne habozz jelentkezni, 

mert csak 15 fő számára tudunk munkát biztosítani!
Napi 6 órás foglalkoztatáshoz a minimálbér (103.500 Ft) időará-

nyos hányadát tudjuk havonta kifizetni. Jelentkezni személyesen a 
Szociális Foglalkoztatóban (Baross utca 91-95.), vagy e-mailben a 

foglalkoztatas@foglalkoztatohusz.hu címen lehet.

Képünk illusztráció

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat:

cím ingatlan jellege minimum 
értékesítési összeg ajánlati biztosíték

Bp., XX. Gólya u. 2. alagsor 5. szükséglakás 3.500.000,- Ft 350.000,- Ft

Bp., XX. Hosszú u. 10. fsz. 1. komfort nélküli lakás 8.000.000,- Ft 800.000,- Ft

Bp., XX. Hosszú u. 10. fsz. 4. komfort nélküli lakás 3.900.000,- Ft 390.000,- Ft

Bp., XX. István u. 1-3. fsz. 2. lakás 4.613.100,- Ft 461.310,- Ft

Bp., XX. Kossuth Lajos u. 69-71. B ép. fsz. 8. lakás 3.900.000,- Ft 390.000,- Ft

Bp., XX. Kuruc u. 14. fsz. 3. kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 7.085.900,- Ft 708.590,- Ft

Bp., XX. Köteles u. 17. fsz. 2. komfort nélküli lakás 6.704.100,- Ft 670.410,- Ft

Bp., XX. Lázár u. 13. fsz. 4. szükséglakás 2.000.000,- Ft 200.000,- Ft

Bp., XX. Révay u. 39. fsz. 6. szükséglakás 4.500.000,- Ft 450.000,- Ft

Bp., XX. Sebestyén u. 19. fsz. 4. szükséglakás 3.300.000,- Ft 330.000,- Ft

Bp., XX. Tátra tér 1/B. 3. lph. III/1. szükséglakás 1.100.000,- Ft 110.000,- Ft

Bp., XX. Török Flóris u. 3. B ép. mfsz. 3. szükséglakás 2.300.000,- Ft 230.000,- Ft

Bp., XX. Virág Benedek u. 12. fsz. 2. szükséglakás 3.000.000,- Ft 300.000,- Ft

        
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 25. (hétfő) 13.00.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján. 
További információ a 06 1 284-7064-es telefonszámon kérhető.
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Hagyományosan, immár ti-
zedik alkalommal alkották 
színes virágszirmokból ké-

szített káprázatos képek a futósző-
nyeget a pesterzsébeti Árpád-házi 
Szent Erzsébet templom körül, ahol 
az idén is ünnepélyes körmenetet 
tartottak az Oltáriszentség ünnepén. 
A díszítést ezúttal is Várhelyi Márta 
készítette segítőivel.

A katolikus egyházi év egyik leg-
színpompásabb ünnepe az Úrnap-
ja. A közösségek ilyenkor az Oltári-
szentséget, teljes nevén az Úr Szent 
Testét és Szent Vérét ünneplik pün-
kösdvasárnap után két héttel. Az 
ünnepen évről évre körmenetet is 
tartanak, amelyre idén június 3-án, 
az ünnepi mise után került sor.

sz

A táborok és szabadságok mi-
att a nyári időszakban vál-
tozik a Pestszenterzsébeti 

Árpád-házi Szent Erzsébet Főplé-
bánia-templom mi-
serendje. A tavalyi-
hoz hasonlóan hét-
főn, szerdán és pén-
teken reggel, ked-
den csütörtökön és 
szombaton este lesz-
nek a szentmisék. A 
változás június 18-
án, hétfőn lép életbe 
és szeptember 1-ig 
tart. A változás csak 
a hétköznapi szent-
miséket érinti, a va-
sárnapi szentmiséket 

nem, így a szünidő alatt szombaton 
továbbra is este 6-kor, vasárnap pe-
dig 8-kor, 10-kor és este 6-kor kez-
dődnek a szentmisék.         s.z.

A Pesterzsébet-Központi Refor-
mátus Kórus alapításának 40. év-
fordulója alkalmából tartott ünnepi 
koncertet június 3-án a Pesterzsébet-

Központi Református Egyházközség 
templomában. A gyülekezet kórusát 
Takaró Tamás vezényelte.

n.d.

Az eredeti 1938-as, Szeghalmy 
Bálint készítette terveket Nagy Béla 
építészmérnök „modernizálta”, azaz, 
mint összefoglalta: az eredeti kivite-
li terveket a mai igényeknek és elő-
írásoknak megfelelően módosította.

Szeghalmy elképzeléséből vissza-
köszönnek erdélyi gyökerei, a szülő-
föld fatemplomai, amely hatás a lai-
kusnak Kós Károlyt juttatja eszébe.

– Kós Károllyal kortársak voltak 
– jegyezte meg Nagy Béla, akit nem 
véletlenül kértek fel az épület befe-
jezésére, ugyanis mintegy húsz temp-
lom terve fűződik a nevéhez.

Az 1939-ben megindult épít-
kezésnek a világháború parancsolt 

megálljt. Az 1940-re elkészült alag-
sor százaknak szolgált óvóhelyül a 
bombázásokkor. Ezt fedték be az el-
következő két évtizedben, végül 
1967-re kialakult a templom máig 
ismert formája. A rendszerváltást 
követően, 1994-ben rendelték el az 
építkezés folytatását, s megalapítot-
ták a Klapka Téri Református Egy-
házért Alapítványt, az anyagiak elő-
teremtésére.

Már látni a szinte kész templomot.
– Még nincs lefedve, hiány-

zik a toronysisak, a burkolat és az 
előlépcső egy része – sorolta a hátra-
lévő feladatokat Nagy Béla.

D. A.

Virágszőnyeg Úrnapján

Ünnepi koncert

Nyári miserend

A templomépítő
A Klapka téri református templom építése 1939. július 2-án kezdődött, és 
majd’ 80 esztendő múltán jutott közel a befejezéshez, amelyhez a Magyaror-
szági Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerülete idén mint-
egy 241 millió forintot biztosított.

FOTÓ: STUDIO BAKOS

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA



92018. június 19. INTERJÚ

– Nem túl gyakori, hogy valaki 
a textiltervező hivatás mellett dönt 
pályaválasztáskor.

– Én sem erről ábrándoztam. 
Gyerekkoromban rengeteget rajzol-
tam, ugyanis testnevelésből felmen-
tettek, mert csípőficamos vagyok. 
Lerajzoltam karikatúraszerűen fél 
Jobbágyit, aki csak betért hozzánk. 
Márpedig elég nagy volt nálunk a 
forgalom, mert az apukám volt az is-
kolaigazgató. Ez a mátrai falu az én 
szülőfalum. Szüleim és a rajztaná-
rom biztattak, hogy tanuljak tovább 
a Képző- és Iparművészeti Gimnázi-
umban. Festő-grafika szakra jelent-
keztem, de textilre vettek fel, amely-
ről nem sokat tudtam. Végül na-
gyon megszerettem. Kiváló művész-
tanárainktól elsajátíthattuk a legkü-
lönfélébb textiltechnikákat, a terve-
zéstől a kivitelezésig. De megtaní-
tottak szőni is, a perzsától a szumák 
(soumak) hurkolásig. Mindezeknek 
később igen nagy hasznát vettem.

– Később, ugyanis a középiskola 
után a textiltervezőnek állt. Akko-
riban, nem lévén számítógép, min-
den kézzel ment?

– A Kispesti Textilgyárnak 
(KISTEXT), ahol dolgoztam, volt 
egy gépe, de nem lelkesedtünk érte, 
ahogy a külföldi megrendelőink sem. 
Külön elvárásuk volt, hogy kézzel 
fessünk, számítógéppel készült rajzot 
nem vettek. Nagyon érdekes és vál-
tozatos volt a munkánk, szinte min-
den nap mást csináltunk. Elvárták a 
biztos rajztudást, a festészeti techni-
kák ismeretét és a stílusokban való 
jártasságot, hiszen a témakör nagyon 
tág, a megoldás változatos volt.

– Művészi énjét három évtize-
den át pihentette?

– Nekem a hobbim is ez volt. 
Nyaraláskor vittem a festőkészletet, 
akvarelleztem, főleg a vizes tájakat 
kedveltem. A családtagokról portrét 
készítettem, a szép virágokat lefes-
tettem, itthon szabadidőmben szőt-
tem. De a rajzterembe is befutot-
tak olyan pályázatok, ahol kiélhet-
te a művészi kreativitását az ember. 
Például a Műcsarnok hirdetett tex-
til biennálét. Az öbölháború idején 
jártunk, én közös nevezőre hoztam 
Hitlert, Sztálint, Husszeint a baj-

szukkal, ami fonalból domborodott 
elő, ez volt a „tér”. Szép sikert arat-
tam. Egykori középiskolai osztálytár-
sam, az akkoriban hiperrealistaként 
híres festőművész, Fehér László azt 
mondta, persze iróniával: Pálmai, 

még egy ilyen, és te is kapsz Kossuth-
díjat. Időnként szabadon engedhet-
tük a fantáziánkat, főleg a belföldi 
piac esetében. Ezek a minták szeb-
bek és ízlésesebbek voltak a skandi-
návok által előírt giccseknél.

– Ennyi festés és rajzolás mellett 
jutott idő a családalapításra?

– Legbüszkébb a családomra va-
gyok. Nagyobb lányomra, aki négy 
unokával ajándékozott meg, ki-
sebb lányomra, aki most várja má-
sodik gyermekét, a hatodik unoká-
mat, nemzetközi fuvolaverseny győ-
zelmére 2003-ban, férjemre, aki ki-
tart mellettem 44 éve házasságban. 
Mindkét gyermekem művésztanár. 
Zenészek. Fuvola és zongora. A fér-
jem a Zenekonzervatórium után más 
pályát választott, kereskedelmi főis-
kolát végzett, így lett Pestimrén áru-
ház-igazgató.

– Ha jól láttam, a muzsika ma 
is része az életének, a Tavaszi Tár-
lat záróünnepségén énekelt a kó-
rusban.

– Igen, jól látta, a férjemmel tag-
jai vagyunk a kórusnak. Egy éve ala-
kult a Vox Musica Kamarakórus 
Balásházi Bálint, zeneiskolánk igaz-
gatójának vezetésével. Bálinttal 11 

évig énekeltünk egy másik kórus-
ban, ez egy új formáció. Az első sze-
replésünk tavaly ősszel volt Pásztón, 
a Múzeumban, kiállításom megnyi-
tóján.

– Visszatérve a kilencvenes 
évekre, tehát férje áruházat veze-
tett...

– Együtt szűnt meg a privatizá-
ciókor az ő cége és az én munkahe-
lyem. Férjem zenetanárkodott, míg-

nem megtalálta a Hobbyművész vál-
lalatot. Ez nekem sem jött rosszul, 
megmutattam néhány munkámat a 
tulajdonos asszonynak, aki a rajzaim 
láttán felkért rajzfüzetek készítésére, 
valamint egy szövős tankönyv meg-
írására, megrajzolására.

– Hogy ne kelljen magát dicsér-
nie, megteszem én: ennek a kis fü-
zetnek hallatlan a népszerűsége.

– Igen, sokan merítenek, sőt ta-
nítanak belőle. Egy szakmai könyv 
forrásként is megjelölte. Úgy csinál-
tam meg, hogy a teljesen kezdők is 
megértsék a szövési technikákat: le-
rajzoltam minden nézetből, merre 
megy a fonál. Ráadásul mindenfé-
le szövést bemutatok, ugyanis a kis-
képzőben mindenre megtanítottak. 
A visszajelzések alapján megcáfo-
lódott azt a mondás,hogy könyvből 
nem lehet megtanulni szőni. 

– Ezt a tudást adta tovább a 
Csiliben?

– Igen, miután megszűnt életem 
első és utolsónak vélt munkahelye, a 
Kistext. A Csiliben több éven át tar-
tottam szövőtanfolyamot gyerekek-
nek, felnőtteknek. Sikeres volt, en-
nek láttán támadt Lehoczkiné Fe-
kete Emese művelődésszervezőnek 

az ötlete, hogy indítsak selyemfes-
tő tanfolyamot is. Rajzolás, festés az 
alapja ennek a műfajnak is, de a kü-
lönleges technikát magamnak kel-
lett elsajátítani. Szerencsére. Amit 
most mondok, ne vegye önteltség-
nek, de úgy érzem, sikerült kialakí-
tanom a saját technikámat, stíluso-
mat. Nem használok kontúrt, sem-
milyen fedőfestéket javítás céljából 
sem. Az igazi selyemkép minkét fe-

lén ugyanannak kell lát-
szódni.

– Érdekelt valakit is 
az induló tanfolyam?

– Özönlöttek a tanít-
ványok. Sajnálatos mó-
don a művésztársada-
lomban nem egyértel-
mű a selyemfestészet el-
fogadása, titkon abban 
reménykedem, hogy a 
munkáimmal talán sike-
rül ezen változtatnom, 
tekintettel arra, hogy 
egy egészen tiszta, trük-
köktől mentes technikát 
dolgoztam ki.

Tagja vagyok a Ma-
gyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének, 

ahová a textilterveimmel nyertem el 
a felvételt.

– A Tavaszi Tárlaton selyemké-
pekkel nyert? Megesküdtem volna, 
hogy akvarellek...

 – Nem maga az egyetlen. Hason-
lít, bár szerintem ilyen finomságo-
kat csak selyemmel lehet elérni. Ál-
talában a kiállításokon nem írják ki 
a kép alá a technikát. Tavaly máso-
dik lettem a közönség által felállított 
sorrendben, annak előtte pedig szak-
mai díjat kaptam.

– A Gaál Imre Galéria mellett 
hol láthatták az alkotásait?

– Rengeteg önálló és csoportos 
kiállításon vettem részt. A teljesség 
igénye nélkül: Frankfurt, Pozsony, 
Nyitra, Újvidék, Magyarkanizsa. 
Budapesten Ernst Múzeum, Duna 
Galéria, Árkád Galéria, Csili, Pár-
beszéd Háza, Táncsics Művelődé-
si Ház, Lurdy Ház, vidéken Sop-
ron, Pécs, Sárospatak, Esztergom, 
Hódmezővásárhely, Veszprém, 
Piliscsaba, Pilisvörösvár, Székesfe-
hérvár, Pásztó és Jobbágyi. Egyé-
ni kiállításaimon gyakran szerepel 
a családom közös produkcióval és a 
kórusunk.

Ditzendy Attila

Textiltervezéstől a selyemfestésig
Az idei Tavaszi Tárlat közönségdíját megosztva kapta két alkotó: T. Pálmai 
Katalin és Tajti Eszter. Pálmai Katalinnal beszélgettünk a textiltervezésről, a 
szövésről és a selyemképekről, a Tajti Eszterrel készült interjúnkat a követ-
kező lapszámunkban olvashatják.

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



10 2018. június 19.ÉVGYŰRŰK

Több külföldi kutatás is iga-
zolja az időskori kertészkedés 
számtalan előnyét. Egy angol 

felmérésben olyan eredmények szü-
lettek, melyek szerint a kertészke-
dés legalább olyan jó hatással van az 
egészségre, mint egy maratonra való 
felkészülés.

Egy svéd tanulmány szerint pe-
dig a rendszeres kerti munka akár 30 
százalékkal is megnövelheti az idős 
emberek élete hosszát, illetve 
csökkentheti a szívbetegségek 
és a szélütés kockázatát.

A tanulmány – amelyet 12 
évnyi kutatás előzött meg – 
egyik fő konklúziója, hogy a 
rendszeres testmozgással ösz-
szeköthető tevékenységek, 
mint például a kertészkedés, 
megnövelik a szervezet ener-
giafelhasználását. Ezzel szem-
ben a sok ülés és a tespedés 
a minimálisra csökkenti az 
anyagcserét. Ez az inaktivitás 
viszont számos veszéllyel jár. 
A sok üléstől ugyanis felbo-
rul a vázizomzat normális hor-

montermelése, aminek számos nega-
tív mellékhatása lehet más szervekre 
és szövetekre.

Mindemellett a kertészkedés a lé-
lekre és a szellemre is rendkívül jó 
hatással van. A kerti munka eny-
híti a depressziót, a magányt és a 
demencia tüneteit, de a kertben a 
nehéz időket, a fájdalmas vesztesé-
geket is könnyebb átélni, illetve fel-
dolgozni.            y.s.

Tősgyökeres pesterzsébetit kö-
szöntött az önkormányzat jú-
nius elején 90. születésnapja 

alkalmából: Réti István 1928. június 
5-én látta meg a napvilágot Erzsébe-
ten, a Drégely utcában.

Édesapja később a Kassa utcában 
épített családjának házat, ott cse-
peredett fel István. Általános isko-
la után Csepelen, a Weiss Manfréd-
nél folytatta tanulmányait. Azt kö-
vetően a Távközlési Kutató Intézet-

ben, majd a Textilipari Kutató Inté-
zetben dolgozott szerszám- és gép-
lakatosként, és mint művezető vo-
nult nyugdíjba. Lányától egy unoká-
ja, Emese, tőle pedig egy dédunoká-
ja született, aki már tizenhárom esz-
tendős.

Feleségével él együtt mind a mai 
napig, felettük pedig unokájuk lakik, 
de nemcsak ő, lánya szintén látogat-
ja az idős házaspárt minden nap. Sőt, 
Emese emlékezetes bulit szervezett 

nagypapája 90. szü-
letésnapjára, ahogy 
dukál: léggömbök-
kel, emeletes tortá-
val, meghívva egy-
kori kollégáit, beosz-
tottait.

Nem múlhat el 
nap, hogy István 
bácsi ne sétálgat-
na kertjükben. Nem 
csupán testileg, szel-
lemileg egyaránt 
friss: újságot olvas, 
méghozzá szemüveg 
nélkül – büszkélke-
dett leánya.

D. A.

Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Humán Szolgáltatások In-
tézménye június 7-én a Nagy 

Győry István utcai Szociális Szolgál-
tató Központ kertjében tartotta ha-
gyományos juniális rendezvényét, 
amely – rendhagyó módon – a ha-
waii hangulat jegyében telt.

A programon Szabados Ákos pol-
gármester köszöntötte az önkor-
mányzat nevében az időseket, majd 

a szórakozás vette át a főszerepet. A 
hawai zene szimbóluma az okulele, 
amely a gitár kicsinyített változata, 
ezen játszott és adott elő polinéz da-
lokat az Aloha Brothers. Őket hula 
táncosok követték, a táncba per-
sze bárki csatlakozhatott. Az uzson-
na elfogyasztása után pedig Bakacsi 
Béla előadóművész szórakoztatta a 
résztvevőket.

s.z.

Hawaii hangulatban

Kertészkedjünk!

Szépkorú köszöntése
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Pedig az első 1000 nap soha vissza 
nem térő lehetőséget jelent a szülők 
számára, hogy megalapozzák gyer-
mekük egészségét. A fogantatástól 
2 éves korig tartó időszak megfelelő 
táplálásával olyan felnőttkori népbe-
tegségek előzhetők meg, mint az el-
hízás, a 2-es típusú cukorbetegség, 
vagy a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések, de hatással van a szelle-
mi és nyelvi képességek, valamint az 
immunrendszer fejlődésére is – hív-
ják fel a figyelmet a dietetikusok.

Túlsúlyos gyerekből 
túlsúlyos felnőtt

A túlsúlyért vagy az elhízásért so-
kan a csak a géneket okolják, pedig 
az állapot kialakulásában azoknál na-
gyobb szerepe van a korai táplálás-
nak. Ráadásul egyre több  ilyen prob-
lémával küzdő gyerek van világszer-
te; 2010-es európai adatok alapján 
háromból egy 6 és 9 év közötti gyer-
mek volt túlsúlyos vagy elhízott. A 
Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége 2014-ben végzett reprezenta-
tív táplálkozási és fizikai aktivitási fel-
mérést 4-10 éves budapesti és kecske-
méti gyermekek körében, akik 21 szá-
zaléka volt túlsúlyos, illetve elhízott.

A felnőtteknél még rosszabb a 
helyzet: „Mára az európai népesség 
több mint fele túlsúlyos vagy elhí-
zott, és ez az arány a jelenlegi ten-
dencia szerint tovább fog növeked-
ni. Sokan közülük már gyermekként 
súlyproblémákkal küzdenek, életvi-
telükön azonban korai felnőtt éve-

ikben sem változtatnak. A felnőt-
tek naponta legalább 5 órát tölte-
nek ülő helyzetben annak ellenére, 
hogy a mozgásszegény életmód szá-
mos krónikus betegség ismert kocká-
zati tényezője. Az élet első 1000 nap-
jának megfelelő táplálása nemcsak a 
kisgyermekkori egészség miatt fon-
tos, de az ekkor rögzült szokások is 
végigkísérik felnőttkorunkat – hang-
súlyozta Kubányi Jolán, a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségé-
nek elnöke, az Első 1000 Nap Prog-
ram szakértője.

Mozgás nélkül nincs egészség

A mozgásszegény életmód nem-
csak a felnőttek körében jelent prob-
lémát, a legfrissebb felmérések sze-
rint a gyerekek sem mozognak ele-
get. Európában a serdülőkorúak két-
harmada egyáltalán nem él aktív éle-
tet, ami kiemelt szerepet játszik ab-
ban, hogy a 13 évesek csaknem har-
mada és a 11 éves gyerekek 33 száza-
léka túlsúlyos vagy elhízott – közü-
lük tízből hatan felnőttként is túlsú-
lyosak maradnak.

A felmérés a 15 év feletti korosz-
tályban is aggasztó eredményeket 
közölt: a kamaszok 60 százaléka rit-
kán vagy sohasem sportol, a megkér-
dezettek több mint fele pedig soha 
vagy csak ritkán végez bármilyen 
más típusú fizikai aktivitást (mint 
például biciklizés vagy tánc). 

A közelmúltban végzett vizsgála-
tok szoros összefüggést tártak fel az 
elhízás és olyan felnőttkori népbe-

tegségek kialakulása között, mint a 
2-es típusú cukorbetegség, a magas 
vérnyomás vagy a stroke. A gyer-
mekkori elhízás ráadásul sokkal sú-
lyosabb következményekkel járhat, 
mint ha felnőttként küzdünk plusz 
kilókkal: az érintett gyermekeknél 
közel 30 százalékkal nagyobb az elhí-
záshoz köthető betegségek kialaku-
lásának esélye, és ugyanennyivel nő 
a korai halálozás kockázata is.

Ma Európában csaknem 60 mil-
lió ember szenved 2-es típusú cukor-
betegségben, az elkövetkező évek-
ben pedig további 32 millió embert 
érinthet a megbetegedés. A statiszti-
kák alakulásában az elhízás központi 
szerepet játszik: a cukorbetegséggel 
diagnosztizált európai esetek 65-80 
százalékáért felelős. 

Miért hízik a kicsi?

A kisgyermekkori elhízás legfőbb 
oka, hogy a szülők jelentős része nem 
a megfelelő időben kezdi a hozzátáp-
lálást, és nem a megfelelő ételeket 

kínálja a babának: minden harmadik 
családban egyéves kor felett ugyan-
azt eszik a babák, mint a család többi 
tagja, így jóval több szénhidrátot, fe-
hérjét, sót és cukrot visznek a szerve-
zetükbe, mint amire szükségük len-
ne. Rendkívül fontos, hogy a babát 
nem szabad „mini felnőttként” táp-
lálni, hiszen tápanyag-, vitamin- és 
ásványianyag-igénye jelentősen eltér 
a felnőttekétől.

„A felnőttkori elhízás megelőzé-
sében a magzatkori táplálásnak is 
szerepe van, ezért fontos, hogy már 
várandósként odafigyeljünk a meg-
felelő tápanyag- és vitaminbevitelre. 
A minőségi táplálék biztosításáról a 
baba születése után sem feledkezhe-
tünk meg, hiszen az anyatejes táplá-
lás és a hozzátáplálás kiemelt szere-
pet játszik a gyermek későbbi egész-
séges fejlődésében. Nem győzzük 
hangsúlyozni: a kisgyermekkori elhí-
zás egyik leggyakoribb oka nem a ge-
netika, hanem a helytelen korai táp-
lálás” – hangsúlyozta Kubányi Jolán.

y.

Nem a gének, hanem a korai táplálás az elhízás oka
Csaknem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben, 
ennek leggyakoribb oka a helytelen korai táplálás – derül ki az Első 1000 
Nap Program és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közleményéből. 

Abban az esetben, ha napi 
100 kalóriával többet vi-
szünk be, mint ami a szer-

vezetünk szükséglete lenne, akkor az 
egy év alatt 5 kilogramm súlynöve-
kedést jelent.  Néhány példa az ext-
ra kalóriákra: 5 darab kis keksz 100, 
2 deciliter száraz vörösbor 130, 50 
gramm chips 260, ugyanennyi kara-
mellás csoki 230 kalória – hívja fel a 
figyelmet a Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetsége.

Tartós testsúlycsökkenés olyan 
életmódprogramokkal érhető el, 

amelyek naponta 500-750 kaló-
ria energiadeficitet eredményeznek 
(azaz ennyivel kevesebb energiát vi-
szünk be, mint amennyi a szervezet 
igénye), és heti legalább 150 perc 
mozgást tartalmaznak. 

A zsírmentes testtömeg megtartá-
sa érdekében a súlycsökkenés üteme 
ne haladja meg a heti 0,5-1kg-ot, és 
a fogyás elérését ne kúraszerűen ter-
vezzük, inkább törekedjünk a hosz-
szú távú életmódváltásra. Heti fél 
kilogramm fogyás napi 500 kalóri-
ás csökkentéssel érhető el. Az egész-

ségügyi előnyök akár már 5-10 száza-
lékos súlycsökkenés esetén is tapasz-
talhatóak.

Étkezzünk naponta többször, ne 
tartsunk nagy étkezési szüneteket, 
egy-egy alkalommal kisebb meny-
nyiségeket fogyasszunk. Építsünk 
be kisétkezéseket, mint a tízórai és 
az uzsonna, hiszen ezzel csökkent-
hető az éhségérzet kialakulása, va-
lamint a vércukorszint szempont-
jából is előnyösebb – ajánlják a 
dietetikusok.

z.

Plusz kilók ellen
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A József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola alsós tanulói 16 éve 

vesznek részt egy projektben, amely 
elsősorban az iskolába való beillesz-
kedést, a kötelezettségvállalást és az 
egymáshoz való kulturált odafordu-
lást hívatott elősegíteni úgy, hogy 
közben a gyerekek megismerkednek 
a lovagkor máig is érvényes szabály-
rendszerével, erkölcsi normáival.

Játékos keretek között, tárgyal-
kotásokon keresztül, az eredeti tár-
gyakat múzeumlátogatások során 
szemrevételező programsorozatuk 
– amely első osztálytól negyedik osz-
tályig tart – végén, minden évben 
más-más területét körüljárva ennek 

az időszaknak, kerül sor a lovagava-
tásra, hiszen az iskoláknak saját lo-
vagrendje is működik, a Rózsabogár 
Lovagrend.

Az idén hatvannégy kis lovagot 
és dámát avattak fel. Az ünnepsé-
gen, melyet a Magyar Nemzeti Mú-
zeum 2. termében tartottak, Juhász 
Lajosné alpolgármester is részt vett. 
Az intézmény kedves hagyománya, 
hogy ilyenkor nemcsak a diákokat, 
de a felkészítésben részt vevő taná-
raikat és azokat a vendégeket is lo-
vaggá vagy dámává avatják, akik je-
lenléte nagy tisztesség számára, így 
az alpolgármestert is tiszteletbeli dá-
mává fogadták a lovagrendben.

sz.

„A levegő tele van muzsikával… 
mindössze annyit kell tenned, hogy 
jó mélyeket lélegzel” – írja Elgar. 
Ahhoz viszont, hogy valaki magas 
szinten művelőjévé is váljon, nem 
csak tehetség, de sok, szorgalommal 
és kitartással eltöltött idő szükséges 
– vallják a Lázár Vilmos Általános 
Iskola énekkarosai. 

2018 áprilisában az intézmény 
mindkét énekkara a legmagasabb 
fokozatot – arany minősítést diplo-
mával – érte el a kétévenként meg-
rendezésre kerülő fővárosi minősítő 
hangversenyen.

A nagy meglepetés azonban a gá-
lakoncerten érte a két kórust. Erre 
az ünnepi rendezvényre a résztvevő 
több mint húsz együttesből kilenc 
kapott meghívást.

A Melódiák kórus – melynek tag-
jai a 6-8. zenei osztályosok – Orszá-
gos dicsérő oklevelet kapott a zsűri-
től. Ennek jelentőségét tovább nö-
veli az, hogy az együttest csupán két 
éve vezeti Nikischer Zsuzsa tanárnő.

Az iskola 3-5. zenei osztályosai-
ból álló Harmónia Gyermekkar pe-
dig az „Év kórusa” kitüntető címet 
nyerte el. Ezt az elismerést már ne-
gyedik alkalommal ítélte oda a zsűri 
a Czeróczki Judit tanárnő által veze-
tett 70 fős énekkarnak.

Örömmel és nagy szeretettel gra-
tulálunk a kiváló eredményekhez 
mind a kórusvezetőknek, mind a 
gyerekeknek, és reméljük, hamaro-
san hallhatjuk őket a kerületi ren-
dezvényeinken is.

s.z.

Iskolánk több éve sikeresen és 
eredményesen működik együtt a 
Gyermekmosoly Óvoda Kékcin-

ke Tagóvodájával, hiszen mindket-
tőnk célja azonos, megkönnyíteni a 
legkisebbek számára az átmenetet az 
óvodából az iskolába. Ennek érdeké-
ben Molnár Tímea óvodai összekötő 
segítségével több közös programunk 
is volt már idén, melyekről az óvodá-
sok csillogó szemmel távoztak, isko-
lánk alsósai pedig rendkívül segítő-
készen gardírozták az ovisokat.

Legutóbb az Országos Rendőr- és 
Tűzoltó napot szerveztük meg kö-
zös összefogásban, melynek hatal-
mas sikere volt. Az iskola udvarára 
begördülő tűzoltókocsi azonnal ma-
gára vonta a gyerekek figyelmét. A 
kedves, barátságos, kimagaslóan jó 
humorérzékkel megáldott szakem-
berek áldoztak arra időt és fáradsá-
got, hogy minden érdeklődőt megis-

mertessenek az eszközökkel és a kü-
lönleges ruházattal, testközelbe hoz-
va ezzel ezt a tevékenységet. A gye-
rekek valóban tűzoltónak érezhették 
magukat, kicsit mindenki magasabb-
nak is tűnt, és peckesebben is járkált 
a sisakban. Az izgalom a tetőpontjá-
ra hágott, amikor a „parázstaposók” 
megengedték, hogy a csatasorba állt 
csillogó szemű lurkók elhúzzák a tűz-
oltókocsit. 

A rendhagyó nap az óvoda tor-
naszobájában folytatódott, ahol já-
tékos formában az egyik leghasz-
nosabb tudományt sajátították el a 
gyerekek. Eljátszották a szakembe-
rekkel együtt, hogyan kell viselked-
ni tűz esetén, hogyan van a legna-
gyobb esélyünk arra, hogy megme-
nekülhessünk a tűztől. 

A nap kivételes „záróvizsgával” 
ért véget, ahol a tanítók bemutatták 
tűzoltási tudományukat. A gyerekek 

hihetetlenül jól szórakoztak azon, 
hogy most végre nem nekik kell fe-
lelniük, mosolygósan nézték végig 

tanáraik igyekezetét, akik erejükön 
felül teljesítettek. 

Bodor Marica

Ünnepség a múzeumbanÉnekkaros sikerek

Tűzoltók a Hajósban

A Harmónia Gyermekkar
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A Kossuth Társaság az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordu-

lója alkalmából, valamint a társaság 
25 éves évfordulójának záró rendez-
vényeként „1848, Te csillag!” múzeu-
mi-történelmi vetélkedőt hirdetett. A 
vetélkedőn a kerületi diákok csapata-
iban részt vehetett egy-egy felnőtt is. 

A csapatok már előzőleg beadták 
a kiadott múzeumi feladatlapot, me-
lyet a Magyar Nemzeti Múzeum re-

formkori, ’48/49-es termeinek meg-
tekintésével tudtak megoldani. Ki-
lenc csapatnak sikerült bekerülni a 
szóbeli döntőbe.

A döntőt a Bíró Mihály utcai 
könyvtárban rendeztük április 17-
én. A döntő a reformkor és a ’48-
as hősökről készített 13+1 totóból, 

képfelismerésből, a képekről való 
tudnivalók elmondásából állt, ezek 
mellett minden versenyzőnek a vé-
gére egy nem egyszerűen elkészíthe-
tő kokárdát kellett megvarrni.

Amíg a zsűri (Karpov Károlyné 
alelnök, dr. Bényi Árpádné, a szö-
vetség alelnöke és Oravecz Kriszti-
na, a könyvtár vezetője) tanakodott, 
addig Kiss Anikó, a zeneiskola igaz-
gató-helyettese Kossuth-nótákat 
énekelt és citerázott, majd a Kos-

suth Társaság tag-
jai vendégül látták a 
résztvevőket. Mint-
egy 40 fő vetélke-
dett, aminek nagyon 
örültünk, hogy eny-
nyi diákot és tanárt 
érdekelt a téma. 

Minden verseny-
ző kapott emléklapot 
és könyvjutalmat, a 
helyezettek kiemel-
tebb jutalomban ré-
szesültek.

Általános iskolás helyezettek: 
I. helyezett: a József Attila Ált. Is-
kola „Pilvax Kávéház Fiatal Törzs-
vendégei” csapata, felnőtt felkészítő: 
Badicsné Kurucz Olívia.
II. helyezett: a Hajós Alfréd Ált. Isko-
la „Történészek” csapata, felnőtt fel-
készítő: Zolna Katalin, Koltai Elvira.

III. helyezett: a Lázár Vilmos Ált. Is-
kola „Törimániások” csapata, fel-
nőtt felkészítő: László András, aki a 
huszár ruháját is elhozta megmutat-
ni a diákoknak.
Középiskolás helyezettek:
I. helyezett: a Nagy László Ált. Isko-
la és Gimnázium „D.A.R.K.” csapa-
ta, felnőtt felkészítő: Kércsi Renáta.
II. helyezett: a Pesterzsébeti Köz-

gazdasági Szakgimnázium „Márci-
usi ifjak” csapata, akik fél ponttal 
maradtak csak le. Felnőtt felkészí-
tő: Weidinger Mária és Molnár Mó-
nika.
III. helyezett: a Nagy László Ált. Is-
kola és Gimnázium „Talpra, ma-
gyar!” csapata, felnőtt felkészítő: 
Kércsi Renáta.

dr. Sturcz Zoltánné elnök 

INTÉZMÉNYEK

Szabados Ákos megnyitó beszé-
dében először is az esemény ötletgaz-
dáinak, dr. Nagyné Koczog Tündé-
nek, a PEPI egykori vezetőjének és 
Varga Sándor sportreferensnek kö-
szönte meg azt a szervező munkát, 
amelynek köszönhetően hagyomá-
nyossá válhatott a 18 évvel ezelőt-
ti kezdeményezés. – A legnagyobb 
köszönet ugyanakkor azoknak a pe-
dagógusoknak jár, akik felkészítik 
a gyerekeket, és egész éves munká-
jukkal hozzájárulnak a sikereikhez. 
Igenis kell az elismerés, szükség van 

a sikerre, fontos, hogy ne csak a ver-
senyek alkalmával vegyék át a leg-
jobbak az elismerést, hanem itt, a 
Csili színpadán is. Ez sokakat sar-
kallhat arra, hogy érdemes előbbre 

lépni, hiszen így nemcsak a szűkebb 
környezet, hanem az egész kerület 
lakossága tudomást szerezhet az el-
ért sikerekről – fogalmazott a polgár-
mester.

A gála első felében a sport kivá-
lóságit díjazták, összesen 72 kupa ta-
lált gazdára, a második felében a ta-
nulmányi versenyek győzteseinek 
adtak át 135 érmet.        y.a.

A legjobb tanulók és sportolók
Immáron 18. alkalommal köszöntöt-
te a Győztesek Gáláján Pesterzsébet 
Önkormányzata és a Külső-Pesti Tan-
kerületi Központ vezetése a mögöt-
tünk lévő tanév kerületi tanulmányi 
versenyein és diákolimpiáin első he-
lyen végzett általános iskolásokat, 
valamint felkészítő pedagógusaikat 
június 7-én.

„1848, Te csillag!”
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Május 24-én ünnepelte a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagin-
tézménye (régi nevén Nevelési Tanács-
adó) fennállásának 50. évfordulóját. A 
rendezvényen részt vett Szabados Ákos 
polgármester is, aki Pesterzsébet Ön-
kormányzata díszoklevelét adta át az in-
tézmény munkatársainak kiemelkedő te-
vékenységük elismeréséül. 
Az eseményen Szabados Ákos köszön-
tötte a megjelenteket, majd az első ve-
zető, Schődl Lívia idézte fel a magyar-
országi nevelési tanácsadás történetét, 
a XX. kerületi Nevelési Tanácsadó első 
néhány évtizedét. Ezt követően dr. Sza-
kács Katalin, aki 1994 óta vezeti az in-
tézményt, beszélt az elmúlt majdnem két 
és fél évtizedben végzett feladatokról, a 
bekövetkezett változásokról. Kiderült, 
hogy a pesterzsébeti nevelési tanácsadó 
vezette be az országban elsőként azt a 

nyilvántartási rendszert, ami a mai na-
pig működik, és az elsők között az állat-
asszisztált terápiát. Az intézmény elein-
te a Baross utcában működött, majd át 
kellett költöznie a Mártonffy utcába, az 
ott lévő óvoda gazdasági szárnyába. Tíz 
év szűkölködés után, 2008-ban nyílt le-
hetőség – az önkormányzat támogatásá-
val –, hogy elfoglalhassa jelenlegi helyét.
1994-ben tíz szakember dolgozott 
az intézményben, az óvodai és isko-
lai fejlesztőhálózat kiépítése, majd az 
iskolapszchichológiai hálózat kialakítása 
miatt a létszám – a racionalizálás mel-
lett – folyamatosan nőtt.
A Tagintézmény jelenlegi feladatai: neve-
lési tanácsadás, szakértői tevékenység, 
korai fejlesztés, óvoda-iskolapszicholó-
giai koordinátori munka, logopédia, kon-
duktív nevelés és fejlesztés, tehetség-
gondozás, valamint gyógytestnevelés.

Szakács Katalin elmondta, hogy 1994-
től 2000-ig tartó első vezetési ciklu-
sában 800-ról 1439-re nőtt az ellátott 
gyerekek száma, az előző tanévben – a 
szűrésekkel együtt – öt és félezer gye-
rek vette igénybe az intézmény által biz-
tosított ellátásokat. Azt, hogy ez milyen 
arány, jól mutatja, hogy alig több mint 
nyolcezer óvodás-, illetve iskoláskorú 

gyermek él jelenleg kerületünkben, akik 
közül több mint háromezren rendszeres 
ellátásban részesülnek. Az intézmény 
dolgozóinak száma az elmúlt 24 évben 
10 főről 48-ra nőtt.
A program az intézmény által nyújtott 
szakfeladatokhoz kapcsolatos bemuta-
tókkal, szakmai beszélgetéssel zárult.

Sz. A.
A Műegyetemi Evezős Club elnöke, Ko-
vács Imre közreműködésével rendeztek 
május végén kerti partit a pesterzsébeti 
mozgássérültek a szakosztály Duna-par-
ti vízisport-telepén.
 A bográcsgulyás, a finom sütemények 
és az üdítők elfogyasztása közben kis-
csoportos beszélgetések alakultak ki, 
majd kutyasimogatás és közös éneklés 

következett, hogy aztán végül felejthetet-
len emlékekkel térhessenek haza a részt-
vevők.
A Pesterzsébeti Bice Kószák Klubja sze-
retettel várja új mozgássérült tagok je-
lentkezését. Érdeklődni Papp Mihálynál a 
0630/430 45 80-as, vagy Hengl Tibornál 
a 06 1/285 69 74-es telefonszámon lehet.

s. 

Május 19-én, a pünkösdi hosszú hétvé-
ge ellenére igen sokan vállalkoztak a Má-
tyás király téri játszótér kitakarítására, 
amelyet Fekete Katalin önkormányzati 
képviselő szervezett. Nagyon jó hangu-
latban összesen 26 zsák zöld hulladékot 

szedett össze a csapat. Lefestették a libi-
kókát, felásták a homokozót, lesöpörték 
a gumiburkolatot, kitakarították a tűzol-
tóautót, és ültettek néhány fagyal bok-
rot. Energiapótlásként zsíros kenyér és 
süti került az asztalra, üdítővel. Az egyik 
lakó könyveket ajánlott fel, amelyekből 
mindenki kedve szerint válogathatott. 

50 éve érettségiztünk a pesterzsébeti 
Kossuth Lajos Gimnáziumban. 
Ez alkalomból május utolsó szombat-
ján ellátogattunk régi iskolánkba, ahol 
koszorút helyeztünk el volt osztályfőnö-
künk, dr. Thomann Márton emléktáblá-
jánál.
Egy kicsit nosztalgiáztunk is az iskola fa-
lai között. Sajnos már többen nem lehet-
tek velünk, rájuk egy-egy mécses meg-
gyújtásával emlékeztünk.

T.H.I.-B.G.

Előző lapszámunkban megjelent, az Egy 
nap az egészség jegyében című cik-
künkben írtunk arról, hogy a rendez-
vény résztvevői közösen fogyaszthatták 
el a Csili centenáriuma alkalmából a 100 
méteres kalácsot, amit a Csili étterem 
készített. A kalácsot azonban a  Kemen-
ce Pékség és a Csili Művelődési Központ 
közösen biztosította a rendezvény láto-
gatóinak.

50 éves a nevelési tanácsadás

Bice-kószák kerti partija

Játszótér-takarítás

Érettségi találkozó
Helyesbítés
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Április 13-án immáron 21. al-
kalommal rendezte meg a 
Kossuth Szövetség az orszá-

gos Kossuth-Széchenyi szónoklat-
versenyt, melyre a Kossuth Társaság 
benevezte 2017-es pesterzsébeti őszi 
verseny legjobbjait. 

Nemcsak a helyezettek, de min-
den versenyző és felkészítő tanár ka-
pott emléklapot, és könyvjutalmat, 
a kiadók támogatásának köszönhe-
tően.

Idén a Kossuth Szövetség elnöke 
egy-egy szép emlékplakettel köszönte 
meg azoknak a felkészítő tanároknak a 
munkáját, akik 15 éve hoznak diáko-
kat az országos versenyre. Köztük van 
a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázi-
um tanára, Takaróné Palágyi Márta is.

A versenyen a Kossuth La-
jos Gimnázium mindkét diákja, 
Munzáth  Kristóf és Vagyóczki Pat-
rik 3. helyezett lett.

dr. Sturcz Zoltánné

A kerület egyik testnevelés ta-
gozatos iskolája életében 
évek óta az egyik legfonto-

sabb esemény a május 18-ához leg-
közelebb eső csütörtökön megren-
dezendő sportnap. Ezt a napot az im-
máron 10 éve Irányi Margit, az isko-
la egyik korábbi, életének 53. évében 
elhunyt, elismert testnevelő tanárá-
nak és egykori munkaközösség-ve-
zetőjének emlékére rendezik. Az év-
fordulós sporteseményen a gyerekek 
és a tanárok 8 különböző sportágban 
mutatták meg tudásukat.

A megmérettetések után az isko-
la közössége együtt emlékezett meg 
a 2007-ben elhunyt Irányi Margitról, 
akinek munkásságát a jelenlévők 
méltatták. Az eseményen jelen volt 
Holló Tamás, a sportnap névadójá-
nak fia is. A megemlékezés után két 
diák, Krizsán Dorka 8.b osztályos és 
Csaba Krisztián 7.a osztályos tanu-
ló vette át a „Jó tanuló, Jó sportoló” 
aranyozott emlékplakettet, valamint 
a vele járó jutalmat, egy táborozási 
lehetőséget a Bánki-tó partján lévő 
Olimpia táborba. 

Szónoklatverseny Sportnap a Hajósban

A Pesterzsébeti Kerekerdő 
Óvodában május 11-én har-
madik alkalommal került 

megrendezésre a „Mozgás Napja” el-
nevezésű program, amelyen idén is 
több óvoda képviseltette magát.

Juhász Lajosné alpolgármester 
megnyitója után következett a közös, 
zenés bemelegítés, majd a tízfős csa-
patok hat különböző pályán próbál-
hatták ki magukat, rátermettségüket. 
A résztvevő csapatok kaptak egy-egy 
labdát, amelyre a kollégáink által ké-
szített rajzokat kellett gyűjteniük.

Minden pályán kedves, segítő-
kész dadusaink kínálták a gyereke-
ket és kísérőiket folyadékkal, zöldsé-
gekkel, gyümölcsökkel.

A program lezárásaként egyé-
ni és csoportos értékelésben része-
sültek a gyermekek, majd ők és pe-
dagógusaik ajándékokat kaptak. A 
búcsúzó óvodások kifáradva, kipi-
rulva, boldogan, élményekkel tele 
távoztak.

Jövőre újra várunk mindenkit 
szeretetettel!

Tiglman Ágnes

Mozgás Napja
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Végre elkezdődött a vakáció, 
eljött a családi üdülések ide-
je. Sokan és régóta tervezik 

az utazást, a vízben és a szabadban 
azonban érdemes óvatosnak len-
nünk, hiszen számos veszély leselke-
dik ránk.

Az első és legfontosabb veszély-
forrás a napszúrás, a leégés. Ennek 
elkerülésére a családi nyaraláson kü-
lönösen figyeljünk oda, hogy a leg-
forróbb órákban, 11 és 15 óra között 
kerüljük a közvetlen napsugárzást, 
húzódjunk be a hűvös szobába, de 
legalább az árnyékba. Használjunk 
bőrtípusunknak megfelelő faktorszá-
mú naptejet, amellyel naponta több-
ször kenjük be magunkat, fürdések 
után mindenképpen.

Ha szabadban vagyunk, gondos-
kodjunk a megfelelő folyadék-után-
pótlásról, ehhez a legjobb, ha vi-
zet, gyümölcsteát vagy hígított gyü-
mölcslevet választunk.

Főleg a gyerekeknél fordul elő 
gyakran az erős fájdalommal, nyo-
másérzékenységgel, fülfolyással, visz-
ketéssel, füldugulással járó fülgyul-

ladás, amit egyszerűen csak az okoz, 
hogy víz megy a fülükbe. Ez ellen 
még a fürdősapka viselése sem biz-
tosít teljes védettséget, ezért az arra 
érzékenyeknek érdemes olyan, vény 
nélkül kapható fülcseppet beszerezni 
a patikában, amelyet a fürdés előtt 
kell becsöpögtetni, és vízzáró réteget 
képez a fülben. Egyes szakorvosok az 
egyszerű paraffinolajat is megfelelő-
nek tartják erre, ami egyébként jóval 
olcsóbb megoldás.

A vízben lévő baktériumok vagy 
a túl sok klór is okozhat kötőhártya-
gyulladást, aminek kialakulását még 
az úszószemüveg sem tudja meggá-
tolni. A fertőzést házilag nem tudjuk 
kezelni, ezért az első tünetek megje-
lenésekor (pirosodás, viszketés, fáj-

dalom, váladékozás) for-
duljunk orvoshoz.

Strandon, uszodában 
nagyon gyakori fertőzés a 
lábgomba. Ezért a közös te-
rekben mindig használjunk 
papucsot, fürdés után ala-
posan töröljük meg lábun-
kat, majd fújjuk be fertőt-
lenítő spray-vel.

A természetes vizek 
gyakori kórokozója a Coli 

baktérium, ami hányást, hasmenést, 
de akár alsó húgyúti fertőzést is okoz-
hat. Az előbbi tünetek pár nap alatt 
elmúlnak, a sok folyadék fogyasztása 
és a diéta segít a betegség kezelésé-
ben. Az utóbbi esetén azonban min-
denképp forduljunk orvoshoz, hiszen 
antibiotikumos kezelés szükséges.

y.a.

Strandbetegségek

Itt a nyár, a napozás szerelmeseinek kedvenc 
időszaka. Manapság azonban, amikor annyit 
hallani az ózonlyuk nagyobbodásáról és a ká-

ros ultraibolya-sugárzásról, nem érdemes védeke-
zés nélkül kitenni bőrünket a napsugaraknak, hi-
szen a napozás ilyen esetben rövid távon kisebb 
kényelmetlenséggel – leégéssel, a bőr felhólyago-
sodásával – jár, hosszabb távon pedig akár súlyos 
következményei is lehetnek.

A napozásra rá lehet készülni, például úgy, ha 
nyaralás előtt 2-3 héttel elkezdünk béta-karotin 
tartalmú ételeket fogyasztani (sárgarépa, spenót, 
sárgadinnye, vagy brokkoli).

A napozás első aranyszabálya, hogy megfele-
lő faktorszámú krém használata nélkül ne men-
jünk ki a napra. A bőrszínünktől függ, hogy meny-
nyi ideig maradhatunk a napon anélkül, hogy az 
károsítaná egészségünket. A legvilágosabb bőrű-
ek első alkalommal védelem nélkül maximum 10 
percig, de a viszonylag sötétebb bőrűek is csak ma-

ximum 30 percig lehetnek napon a leégés veszé-
lye nélkül. Fontos tudni, hogy vízben, az Egyenlí-
tő tájékán és a magas hegyekben tovább rövidül 
az egyéni védettség ideje. Délelőtt 11 óra és dél-
után 3 között pedig, akárhol is vagyunk, minden-

képpen húzódjunk árnyékba, hiszen ebben az idő-
szakban a legártalmasabbak a napsugarak.

Mivel a nap szárítja a bőrünket, napozás idején 
a szokásosnál is több, legalább 3 liter folyadékot 
(lehetőleg ásványvizet) fogyasszunk.

A fényvédő krémet (olajat, tejet) napozás előtt 
30 perccel kenjük fel bőrünkre, ennyi idő kell 
ugyanis arra, hogy a benne lévő kémiai anyagok 
kifejtsék hatásukat a bőrben. Arcunkat ne naptej-
jel, hanem speciális fényvédő krémmel kenjük be, 
és különösen figyeljünk a szem és a száj környé-
kére, ahol vékony a bőr, így hamar elkezd ránco-
sodni. Ha napozás közben többször fürdünk, min-
den egyes fürdés és szárítkozás után újból kenjük 
be testünket.

Nem elég lebarnulni, a napozás akkor ér vala-
mit, ha színünket sokáig meg tudjuk őrizni. Eh-
hez az kell, hogy az esti zuhanyzás után használ-
junk napozás utáni balzsamot vagy krémet, amely 
nemcsak hűsíti, hanem megfelelően hidratálja is 
bőrünket.

y.a.

A nyári meleg éppúgy meg-
viseli az arcbőrt, mint té-
len a nagy hideg, ezért eb-

ben az évszakban is különös gondot 
kell fordítanunk ápolására. Mivel a 
legmelegebb évszakban egészen más 
hatások érik, mint a hidegben, ezért 
másképpen is kell gondoskodunk 
arcbőrünk megfelelő állapotban tar-
tásáról.

Bár a napfény jót tesz szerveze-
tünknek, és szükségünk is van rá, 
például a D-vitamin-képződéshez, 
a napozásnak árnyoldalai is van-
nak. Az UV-sugarak hatására arc-
bőrünk, védekezésképp megvasta-
godik, elveszíti rugalmasságát, ki-
szárad, kialakulnak vagy elmélyül-
nek a ráncok, elzáródnak a póru-
sok, sőt, az arra érzékenyeknél olyan 
pigmentfoltok is kialakulhatnak, 
amelyek sosem vagy csak nagy soká-
ra múlnak el.

Éppen ezért ebben az időszakban 
különösen figyelnünk kell a megfele-
lő arcápolásra, amely-
nek alapja a bőr alapos 
letisztítása. Ezt minden 
reggel és este végez-
zük el, természetesen a 
bőrtípusunknak meg-
felelő tisztító termé-
kekkel. Hetente egy-
szer-kétszer van szük-
ség a bőr radírozására, 
amelynek segítségével 
a bőr teljesen megújul, 
az elhalt hámsejtek el-
tűnnek, helyet adva a 
fiatal sejteknek.

Mindezek mellett természetesen 
minden nap krémmel kell gondos-
kodni a megfelelő hidratálásról. A 
nyáron használatos krémek jóval ke-
vésbé zsírosak, mint amit télen kell 
használni, és lehetőleg olyat válasz-
szunk, amely UV-védelmet is biztosít.

Hetente egyszer arcpakolással ké-
nyeztessük magunkat, amit magunk 
is összeállíthatunk. Megnyugtatja, 
kisimítja a fáradt, fakó arcbőrt a ka-
millás-citromfüves pakolás, amit 1 
dl joghurt, 3 csepp kamillaolaj és 3 
csepp citromfűolaj keverékéből ké-
szíthetünk. Az arcbőr hidratálásához 
járul hozzá az egy reszelt almából, egy 
fél tojássárgájából és 1 dl tejfölból 
álló keverék. Lágyítja és frissíti a bőrt 
a sárgarépából, fél kígyóuborkából, 
fél őszibarackból és egy pohár jog-
hurtból álló pakolás, amelyet turmix-
ban készíthetünk el. A pakolásokat 
10-15 percig hagyjuk az arcbőrön, 
majd utána jól mossuk le.

-y-

Nyári arcápolás

Napozás okosan
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Zöldsarok Ajánló

A szokatlanul ko-
rán érkezett nyár 
és a kevés csapa-

dék a növényekre is rányom-
ta a bélyegét. Éppen ezért az 
időszak legfontosabb felada-
ta az öntözés, amit éppen a 
nagy meleg miatt a kora reg-
geli és/vagy a késő esti órák-
ra időzítsünk.

Gondoskodjunk a gyom-
irtásról is, valamint a nö-
vények és a gyep tápanyag-
utánpótlásának biztosításá-
ról. Nem szabad megfeled-
kezni a fűnyírásról sem, amit 

– a fű növekedési ütemétől 
függően – hetente vagy két-
hetente tegyünk meg. A já-
tékra használt gyep ideális 
magassága 3-4 centiméter, 
míg a díszítő célt szolgálóé 2 
centi. A hosszabbra hagyott 

füvet hasznosabb hetente 
kétszer alaposan meglocsol-
ni, mint naponta csak né-
hány percet. A rövid gyep-
nél azonban nem úszhatjuk 
meg a napi bőséges öntözést, 
különben megbarnul.

Aki szeretné, tovább bő-
vítheti, szépítheti kertjét 
még akár júniusban vagy jú-
liusban is. A konyhakertbe 
ebben az időszakban ültet-
hetünk uborkát, babot, cék-
lát vagy zöldhagymát, va-
lamint napkedvelő fűszer-
növényeket (bazsalikom, 

oregánó, majoranna vagy 
kakukkfű). A virágágyások-
ba pedig a nyár végén virág-
zó sarkantyúka, napraforgó, 
pillangóvirág vagy körömvi-
rág kerülhet.

z.d.

Alison 46 éves, hányatott gyerek-
korral a háta mögött, szeme fé-
nye egyetlen leánya, a 15 éves 

Katherine. Bár felnőtt korára rendbe jött az 
élete, sőt, a vártnál lényege-
sen szerencsésebb fordulatot 
vett – szerető férj, tökéletes 
(szép, okos, kedves, tehetsé-
ges) gyermek, anyagi jólét –, 
a lelke mélyén mindig retteg 
attól, hogy egyszer minden 
kártyavárként dől össze kö-
rülötte.

És tényleg… Egy nap be-
csönget hozzájuk egy idegen, 
aki azt állítja, az a lány, akit 

sajátjuknak gondolnak, nem az övék, ráadá-
sul még az is lehet, hogy egy halálos betegség 
génjeit hordozza magában…

A sokk, a családtagok különböző reakciói, 
félelmei, gondolatai kezdik szétzilálni az ad-
dig megbonthatatlannak tűnő egységet, rá-
adásul, ahogy azt már a pszichothrillereknél 

megszokhattuk, mindez csak a 
jéghegy csúcsa. Az idő múlásá-
val egyre több hazugságra de-
rül fény, és persze a végén izgul-
hatunk a főhősök életéért. Iga-
zi nyári olvasmány Adele Parks 
legújabb regénye, ami elolvasás 
után még napokig benne van az 
ember fejében.      s.y.

(Adele Parks: 
Az idegen a házamban. 

Művelt Nép Könyvkiadó, 2018) 

Nyár a kertben Most akkor ki kié?

Hozzávalók: 
4 kis db padlizsán, 1 közepes db sárgarépa, 
6 db paradicsom, 10 dkg rizs (vagy bulgur, 
kuszkusz), 1 közepes fej vöröshagyma, 3 ge-
rezd fokhagyma, petrezselyem ízlés szerint, só 
ízlés szerint, őrölt fekete bors ízlés szerint, 2 ek 
olívaolaj, 2 dl forró víz

A padlizsánokat félbevágjuk, majd 
éles késsel keresztbe és hosszába bevag-
dossuk. Megsózzuk, és fél órára félretesz-
szük. Ezután kinyomjuk a levét, és kiváj-
juk a belsejét. Egy serpenyőben olívaola-
jon megpirítjuk az üres padlizsánokat, és 
félretesszük, a maradék olajon megpirítjuk 
az apróra vágott hagymát, fokhagymát és 
a reszelt sárgarépát. Hozzáadjuk az apróra 
vágott padlizsán belsejét és két apróra vá-
gott paradicsomot. Pár perces pirítás után 
beleszórjuk a rizst (bulgurt, kuszkuszt), és 

ráöntjük a 2 dl forró vizet, közben sózzuk, 
borsozzuk. Ha a víz elpárolgott, megtöltjük 
a padlizsánokat. A megmaradt négy para-
dicsomot karikára vágjuk. Egy tepsit beke-
nünk olajjal, és kibéleljük a paradicsomok 
felével. Ráfektetjük a padlizsánokat, és be-
takarjuk a maradék paradicsommal.

180 fokon fél óráig süssük. Hidegen fo-
gyasszuk, a fogyasztás előtt szórjuk rá az 
apróra vágott petrezselyemzöldjét.

Töltött padlizsán
Gasztronómia

8 2 9 3

9 4 6

6 1 2

6 9 2

5 8 4 7

7 1 5

7 9 6

2 5 4

3 5 6 1

Sudoku

9 3 1

8 3 2

4 5 6

9 7 4

7 2

5 1 9

2 9 8

9 3 5

7 4 6

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő 

közösségi program
minden csütörtökön 10 órától

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

Kötő-horgoló és Gasztro Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

VIGYÁZZANAK 
MAGUKRA, 

KELLEMES NYARAT 
KÍVÁNUNK!

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

Vidám vakáció

Nyári kézműves foglalkozás és játék gyerekek-
nek szerdánként, 17 órakor. Június 20-án, a 
sárkányokról fogunk beszélgetni, június 27-én a 
biciklis közlekedésről, július 4-én fidget spinnerrel 
játszunk, július 11-én pedig aszfaltrajzolás lesz. 
Várunk benneteket szeretettel!

Idegennyelvi klubok

Kötetlen társalgásra várjuk a nyelvgyakorlókat! 
Angol klub: július 4-én, szerdán 17 órakor. 
Német klub: július 11-én, szerdán, 17 órakor. 

Véradás
a Magyar Vöröskereszt június 16-án, kedden 
15-18 óra között véradást tart könyvtárunkban. 

Kiállítás
Galériánkban Tóthné Pálmai Katalin textilképe-
it, festményeit tekinthetik meg. 

Házhoz szállítás: nyáron is vállalunk házhoz 
szállítást idős, beteg olvasóink részére. Kérjük 
jelezzék, ha szükségük van szolgáltatásunkra!

Szolgáltatásaink: internetelérés, wifi, fénymá-
solás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasó-
szoftver, NAVA pont.

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

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

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

PROGRAMJAINK

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

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

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

Időszaki kiállításaink

Kedves Olvasók! 
Július 1 – július 31-ig 

zárva tartunk! 
Nyitás: augusztus 1-én.

A zárás előtt kikölcsönzött 
dokumentumokat 

augusztusban 
várjuk vissza!

Kedves Olvasóink!

Nyáron szombatonként nem leszünk nyitva. 
Július 16-tól augusztus 5-ig zárva leszünk! 

Erre az időszakra több könyvet is 
kölcsönözhetnek a szokásosnál!

MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA

A Pesterzsébeti Múzeum és 
a Gaál Imre Galéria 

10 órától 24 óráig várja lá-
togatóit 2018. június 23-án, 

szombaton, 
a Múzeumok Éjszakáján!

A belépés díjtalan!
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Húsz gyakorlattal indult a stúdió, 
melyből 12 dobogós helyezés szü-
letett, és 15 kupával tértek haza az 
aerobikosok. Egyéniben Fehér Nóra 
és Farkas Csilla arany minősítést ka-
pott, Battai Dorina, Buzás Liliána, 
Korona Petra és Kovács Kamilla 2. 
helyezést, Farkas Csenge és Mucsi 
Rebeka 3. helyezést ért el. Farkas 
Zselyke egy ponttal lemaradva 4. 
lett, de teljesítményét így is kupával 
jutalmazták.

Duóban Battai Dorina és Far-
kas Csilla elsők, Pándi Boglárka és 
Knob Noémi másodikak, Dinó Bi-
anka és Palczer Vivien 3. helyezet-
tek lettek, Battai Mira és Fürcht 
Fanni pedig bronz minősítést és 
egy kupát kaptak vigaszdíjként, 
mert csak hajszállal maradtak le a 
dobogóról.

Az óvodások – Antal Jozefin, 
Bánfi Zsófia, Cseh Petra, Hunyecz 
Noémi, Király Liliána, Müller Ber-
nadett, Szabó-Lovas Anna és Sze-
pesi Emma – nagyszerű teljesítmény-

nyel a 2. helyen végeztek, arany mi-
nősítéssel.

Free csapatban a Jégvirágok – 
Cseke Bettina, Karcsics Zsófia, Knob 
Noémi, Mezei Virág, Pándi Boglárka 
– csupán egy ponttal maradtak le a 

dobogó legfelső fokáról. A Csillagok 
– Cseh Eszter, Kovács Réka, Morber 
Anna, Nagy Lilla – bronz minősítést 
kaptak.

Csapatban a Holdsugarak – 
Battai Mira, Fürcht Fanni, Cseke 
Bettina, Korona Petra, Mucsi Rebe-
ka, Mezei Virág – a 2. helyen végez-
tek nagyszerű gyakorlatukkal.

A Pillangók – Antal Salome, 
Balogh Mira, Farkas Zselyke, Ko-
vács Vivien, Liva Liliána, Udichi 

Miriam – első iskolás csapatver-
senyükön ezüst minősítést szerez-
tek. A Villámok – Farkas Csen-
ge, Buzás Liliána, Kóti Alexand-
ra, Kovács Kamilla, Weiber Bian-
ka – szintén ezüst minősítést szerez-
tek. A Gyémántok –  Dinó Bianka, 
Kocsis Virág, Kóti Szintia, Mózes 
Kitti, Palczer Vivien, Takács Anita 
– az ezüst minősítés mellé egy ku-
pát is kaptak.

s. z.

A sárkányhajó szezon idén is a 
május 1-jén a Vass István Emlékver-

seny keretében Csepelen megrende-
zett évadnyitó maratonnal indult. A 
4 kilométeres távra 13 csapat neve-
zett be, a Römi két egységet indított, 

amely az első, illetve a harmadik he-
lyen végzett.

A magyar bajnokság első forduló-
jában, május végén Szegeden mind 
500 méteren, mind  2 ezer méteren 
szintén a Römi egységei bizonyultak 

a legjobbaknak, ráadásul mindkét 
számot jelentős fölénnyel – a rövid 
távot 1 hajóval, a hosszút 12 másod-
perccel – nyerték. Két héttel később, 
a szolnoki második fordulóban sem 
találtak legyőzőre, így a 200 méteres 

és a 2 ezer mé-
teres táv arany-
érmeit is ők 
gyűjtötték be.

Amint Re-
ményi Péter 
csapatkapitány-
tól megtudtuk, 
a klub gőzerő-
vel készül a jú-
nius 30-ai vi-
lágbajnoki vá-
logató verseny-
re, amit a ma-
gyar bajnok-
ság 3. fordulójá-

val együtt tartanak. A legrangosabb 
nemzetközi megmérettetésnek idén 
szeptemberben Atlanta ad otthont.

s.z.

Hazai pályán zárta június 3-án a 
2017/2018-as harmadosztályú sze-
zont az ESMTK. A bajnoki forduló 
utolsó, 30. meccsén Jászberény ellen 
álltak pályája, és arattak 2:1-es győ-
zelmet a piros-fehérek.

Bár ez a 3 pont már nem befolyá-
solta a tabella alakulását, hiszen már 
három fordulóval korábban biztos 
lehetett az ESMTK a második he-
lyezésben, jó volt győzelemmel zár-
ni az idényt.

A mérkőzés után vehették át a 
csapat tagjai, edzői és segítői az egész 
éves szereplésükért járó ezüstérmet.

s.z.

Aerobik sikerek

Három verseny, öt győzelemEzüstcsapat

A Csiliben működő HRM Aerobik Stúdió, Horváthné Rabóczki Mónika negy-
venegy versenyzője nagyszerű eredményeket ért el a XXIII. Dinamik Gyermek 
Aerobik Fesztiválon, melyre az ország több pontjáról érkeztek gyerekek. A 
versenyt a Soroksár Sportcsarnokban rendezték meg, így külön öröm volt a 
sok oda látogató kerületi szurkoló előtt versenyezni.

Az idei sárkányhajó szezon harmadik versenyéig a pesterzsébeti Römi Sár-
kányhajó Klub 100 százalékos teljesítményt nyújtott, öt versenyszámban öt 
aranyérmet hoztak el a hazai megmérettetéseken. 
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A bajnokság első fordulójában 
500 méteren negyedik helyezést ér-
tek el az erzsébeti sárkányhajósok, 
az egyenkénti indításos 2 ezer mé-
teres távon azonban, bár az utol-
só, hatodik helyről indultak, remek 
eredményt evezve, egy igen értékes 
bronzéremmel térhettek haza.

A második fordulóban már az elő-
zőnél erősebb összeállításban tudott 
részt venni a pesterzsébeti csapat, 
ami meg is látszik az eredményeiken.

A rövidebb távon, 200 méteren, 
könnyedén bejutva az elődöntőbe, 
majd a döntőbe, sikerült elcsípni-
ük az ezüstérmet a nagyon jó erők-
ből álló Szeged és Lapatolók egysé-
gei elől.

A 2 ezer méteres üldözéses ver-
senyben az előkelő harmadik helyet 
szerezték meg, így újra dobogóra áll-
hattak.

A két bajnoki futam között 
rendezték a női és férfi hajók 
különversenyét, és ezeken is sike-

rült érmeket nyerniük. A lányok – 
az A-Híd Dargon és Lapátolók ver-
senyzőivel kiegészülve  másodikak 
lettek, míg a fiúk, akik tatai társa-
ikkal ültek össze egy hajóba, na-
gyon szoros versenyben aranyérmet 
nyertek.

Az ESMTK sár-
kányhajósai tehát 
versenyről verseny-
re stabilizálják he-
lyüket az élmezőny-
ben, és valós esélyük 
van arra, hogy a sze-
zon végén összesítés-
ben is a dobogón vé-
gezzenek.

A csapat tovább-
ra is szeretettel vár-
ja az érdeklődőket a 
versenyzői és szabad-
idős csapatába a fel-
újított Vízisport ut-
cai csónakházban.

s.z.

A Magyarországi Goju Ryu 
Karate Do Szövetség Sakura 
Kai Hungary meghívásá-

ra Hanshi Kuba Yoshio 10. danos 
okinawai nagymester hazánkba érke-
zett, és nagy sikerű gyakorlati szemi-
náriumokat tartott Pesterzsébeten, 
Losoncon és Szigetszentmiklóson.

A nagymester május 18-án kerü-
letünkben, a Seinchin KSE Pester-
zsébet Vörösmarty utcai edzőtermé-
ben kezdte a szemináriumsorozatot, 
amelyen a házigazdák mellett ukrán, 
német, szlovák és román tanítványok 
is részt vettek.

Két nappal később, 20-án és 21-
én újra Pesterzsébet adott otthont az 
egész napos szemináriumoknak, ame-
lyeken shotokan és shito-ryu stíluso-
kat gyakorló senseiek is részt vettek.

Kuba Hanshi tanításai során 
a szövetség karatékái bepillantást 
nyerhettek a tradicíonális okinawai 
karate mélységeibe.

A rendezvényt sikeres danvizsga 
zárta, ahol hatan tettek sikeres vizs-
gát, köztük a Seinchin KSE Pester-
zsébet versenyzője, Bánkúti Balázs 
1. dan.

d.r.

Május 26-án a Komárom 
Városi Sportcsarnok adott 
otthont az IBFF testépítő 

Európa-bajnokságnak, ahol 15 or-
szág versenyzői mérették meg magu-
kat. Medek Tibor, a Fitness 
2000 versenyzője masters 
60+ kategóriában ismét el-
hozta az aranyérmet, a nála 
több mint tíz évvel fiatalab-
bak között, az 50+ kategó-
riában pedig az előkelő har-
madik helyet szerezte meg.

Ez volt az első verseny, 
amelyen a pesterzsébeti 
testépítő nemcsak egyéni kategóriá-
ban indult, hanem Kiss Szilvia sport-
modellel páros testépítésben is, és 
amelyre két hölgyet is felkészített, 
Zacsek Dórát és Ciru Kate-et, akik 
bikini modell kategóriában képvisel-
ték hazánkat.

– Bár a páros testépítésben nem 
jutottunk a top 5-be, és ez tanítvá-
nyaimnak sem sikerült, büszke va-
gyok lányaimra, hiszen első megmé-
rettetésükön jól szerepeltek. A pon-

tozás szubjektív, ők pedig alázattal 
viselték az értékelést – summázta az 
eredményeket Medek Tibor.

A május végi nemzetközi verseny 
azért is volt jelentős a testépítő éle-
tében, mert sikeres IBFF nemzetközi 
bírói vizsgát tett.         y.a.

Dobogós szezonnyitás

Japán nagymester Erzsébeten Arany az Eb-ről

A magyar bajnokság májusi szezonnyitó versenyének sikerét is túlszárnyalva, 
éremhalmozásba fogtak az ESMTK sárkányhajósai a június első hétvégéjén, 
Szolnokon megrendezett második fordulón. 
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Április 21-én Soltvadkert adott 
otthont a diák I-es korcsoport sza-
badfogású országos bajnokságának, 
ahol 9 birkózónk állt rajthoz. A ver-
seny több mint 220 birkózópalánta 
részvételével zajlott, ahol Jász Bálint 
(29 kg) és Kovács Olivér (46 kg) ré-
vén két aranyérmet sikerült szerez-
nünk. Felkai Bendegúz (42 kg) har-
madik, míg Kovács Barnabás (38 kg) 
és Kovács Bence (58 kg) ötödik he-
lyezéssel fejezték be a versenyt. Az öt 
pontszerző helyezésnek köszönhető-
en szakosztályunk a második helyen 
végzett a csapatpontversenyben.

Április 28-án két országos baj-
nokságon voltak érdekeltek szakosz-
tályunk versenyzői. Szentesen a diák 
II. szabadfogású országos bajnoksá-
got rendezték meg, ahol 13 fővel vet-
tünk részt a versenyen. Olasz Bende 

(35 kg) négy nagyon sima győzelem-
mel, Kertész Dominik (50 kg) három 
tussal, míg Kiss Mátyás (69 kg) szin-
tén három győztes csatával lett or-
szágos bajnok. Kovács Barnabás (38 
kg) a döntőben alulmaradt, ezüstér-
mes lett. Jász Bálint (29 kg) és Far-
kas Zsombor (32 kg) bronzérmet, 
míg Kerecsanin Mátyás (29 kg), Far-
kas Márk (32 kg) és Kornfeld Patrik 
(50 kg) ötödik helyezést szerzett, így 
a csapatpontversenyben toronyma-
gasan az élen végeztünk.

Eközben Győr a serdülő szabad-
fogású országos bajnokságnak adott 
otthont. 11 birkózónk közül Takács 
Zsoltnak (44 kg) sikerült aranyérmet 
szereznie, míg Kovács Olivér (48 kg) 
és Kekenj Norbert (75 kg) a dobo-
gó harmadik fokára állhattak. Ered-
ményeinknek köszönhetően harma-
dik helyen végeztünk a csapatpont-
versenyben. 

Május első hétvégéjén, a szabad-
fogásúak után, a serdülő korosztály 
kötöttfogású országos bajnokságát 
is megrendezték. A versenyre május 

5-én, Dunakeszin került sor. 7 ver-
senyzőnk közül Takács Zsolt (44 kg) 
és Kekenj Norbert (75 kg) is arany-
érmet szerzett, ezzel mindketten be-
biztosították a válogatottságot. Raj-
tuk kívül Mányik Dávid (44 kg) a 
dobogó második, Nagy Márton (62 
kg) pedig a dobogó harmadik foká-
ra állhatott. Az eredményeknek kö-
szönhetően az első helyet szereztük 
meg a csapatpontversenyben.

Május 13-án szakosztályunk ren-
dezésében került sor a 2018. évi Fel-
nőtt Extraliga Csapatbajnokság első 
fordulójának mérkőzéseire. A ver-
senyen címvédőként álltunk rajt-
hoz, és birkózóink próbálták ennek 
megfelelően a maximumot kihoz-
ni magukból. Az odavágó mérkőzé-
sek során mind a hat csapat megküz-
dött egymással.  Birkózóink a Cse-

pellel kezdtek, 
majd jött a Ceg-
léd, a Ferencvá-
ros, az Újpest és 
végül a Pénzügy-
őr legénysége el-
len zártunk.

 Az első négy 
fordulóban ta-
lán a ceglédiek 
tudtak megszo-
rítani minket, az 
a csapattalálko-
zó 5-3-ra végző-

dött, azonban sem a Csepel, sem a 
Ferencváros, sem az Újpest nem je-
lentett különösebb problémát birkó-
zóinknak.

 Az utolsó fordulóban aztán jött 
az egyik legnagyobb rivális, a Pénz-
ügyőr Sportegyesület. A csapatok 
sokáig fej-fej mellett haladtak, végül 
a Hajdu Imre irányította Pénzügyőr 
meglépett, és 5-3-ra győzött.

Eredményeink:
I.forduló:
ESMTK - Csepeli BC 8-0
II.forduló:
ESMTK - Ceglédi VSE 5-3
 III. forduló:
ESMTK - Ferencvárosi TC 7-1
 IV. forduló:
ESMTK - Újpesti TE 7-1
 V. forduló:
Pénzügyőr SE - ESMTK 5-3

A 2018. évi extraliga állása az 
odavágó mérkőzéseket követően:
1. Pénzügyőr SE 15 pont
2. ESMTK 12 pont
3. Ceglédi VSE 9 pont
4. Ferencvárosi TC 6 pont

5. Újpesti TE 3 pont
6. Csepeli BC 0 pont

A hazai versenyek mellett a nem-
zetközi porondon is remekeltek szak-
osztályunk kiválóságai. 

Szilágyi Erik a plovdivi Európa-
bajnokságon a magyar szumó válo-
gatott legeredményesebb versenyző-
je lett, hiszen összesen négy bronzér-
met zsebelt be a kontinensbajnokság 
során. 

Szakosztályunk két kiváló birkó-
zót adott a magyar válogatottnak a 
2018. évi felnőtt Európa-bajnokság-
ra, amely április 30. és május 6. kö-
zött, az oroszországi Kaspiiskban ke-
rült megrendezésre. 

A hölgyek versenyében az egye-
temi vb-bronzérmes Sleisz Gabriella 
a 65 kilogrammosok között próbált 
szerencsét. Gabi a tizenegy fős súly-
csoport alsó ágára került a sorsolást 
követően, ráadásul selejtezni is kény-
szerült. Ellenfele a későbbi ezüstér-
mes azeri volt. Gabi hatalmasat küz-
dött, végül 3-0-ra kikapott tőle. 

Mivel az azeri Gabi legyőzését kö-
vetően a döntőig meg sem állt, így 
versenyzőnk a vigaszágon folytathat-
ta az Európa-bajnokságot. A három-
szoros U23-as Eb-ezüstérmes cseh 
volt Gabi ellenfele, akit nagy küz-
delemben 8:1-re 
sikerült meg-
vernie verseny-
zőnknek.

A dobogó 
harmadik fo-
káért folyta-
tott csatában a 
2012-es Euró-
pa-bajnok svéd 
nézett farkas-
szemet büszke-
ségünkkel. Gabi 
sajnos ezen a 
mérkőzésen már 
nem tudott újabb bravúrt elérni, 
5-0-s svéd győzelem született. Sleisz 
Gabriella ezzel pályafutása során ne-
gyedszer lett ötödik a felnőtt Euró-
pa-bajnokságon.

 Ugyancsak a 65 kilóban, ám a fér-
fiak között küzdött Asarin Roman. 
A mindössze 21 éves versenyzőnk 
újoncként utazott a felnőtt világver-
senyre, ahol súlycsoportjában tizen-
hét birkózót számláltak. Asharin az 
alsó ágra került és igencsak nehéz 
sorsolást kapott.

 Bár kezdésként egy verhetőnek 
tűnő birkózóval kellett megküzde-

nie, végül 7-4-re kikapott lengyel el-
lenfelétől. Legyőzője nem jutott be 
a döntőbe, ezért Roman búcsúzott a 
dagesztáni Európa-bajnokságtól.

Május 14-20. között Skopjéban 
rendezték meg a Kadet Európa-baj-
nokságot, ahol 3 birkózónk képvisel-
te szakosztályunkat. A mieink közül 
elsőként a női 46 kilogrammos, még 
serdülőkorú Matyi Vivien ölthet-
te magára a címeres mezt. A selejte-
zőkben fehérorosztól szenvedett ve-
reséget, majd a vigaszágon egy orosz-
szal szemben maradt alul, ezzel bú-
csúzott a viadaltól.

 A hétvégéhez közeledve kötött-
fogásban két birkózónknak szorít-
hattunk. A 60 kilogrammosoknál 
Tösmagi Attila, a 65 kilogrammo-
soknál pedig Horváth Gyula képvi-
selte Magyarország és szakosztályunk 
színeit.

Attila összesen öt mérkőzést bir-
kózott, ebből négyet sikeresen meg-
nyert. A selejtezőben bosnyák ellen-
fele nem állt ki ellene, a folytatásban 
azonban svéd riválisát technikai tus-
sal múlta felül. A negyeddöntőben 
sorsdöntő mérkőzésen vett részt bir-
kózónk, a későbbi ezüstérmes grúzzal 
hatalmas csata volt, végül 7-3-s ve-
reséget szenvedett Attila.

 Mivel a grúz a döntőig meg sem 
állt, Tösmagi versenyben maradt a 
bronzéremért folytatott csatában. 

Kezdésként a vigaszágon kellett 
nyernie a litván ellen, ez 4-0-ra si-
került is, majd a bronzéremért a len-
gyelt ugyancsak magabiztos birkó-
zással verte meg.

 Attila ezzel megszerezte pályafu-
tása első érmét világversenyről, rá-
adásul a magyar kötöttfogású válo-
gatott egyetlen érmét szerezte Ma-
cedóniában.

 Szintén ebben a fogásnemben 
Horváth Gyulának egy mérkőzés ju-
tott a 65 kilogrammosoknál. A fe-
hérorosztól szenvedett vereséggel ki-
esett a viadalból.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Diák II. szabadfogású országos bajnokság

Tösmagi Attila élete első érmét 
szerezte világversenyről
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SZOLGÁLTATÁS

RÁCS ajtóra, ablakra, erkélyre. Erkély-
korlát-felújítás üvegezéssel, festéssel is. 
Előtető lakótelepi erkélyekre. Egyéb la-
katosmunkák – javítások.061/284 2540, 
0670/209 42 30

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

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

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

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

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

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolat-
javítást. Kis munka is számít.0670/541 
90 22

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

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

INGATLAN

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

OKTATÁS

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

EGYÉB

JÓ ÁLLAPOTÚ női kerékpár eladó. Ára: 
6000 Ft. 0630/364 69 87

Szőnyeg- és 
kárpittisztítás! 

Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

háztól házig 2 nap! 
Kárpittisztítás otthonában! 
www.szonyegexpressz.hu. 
280 75 74, 0630/949 43 60

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2018. július 17-én jelenik meg, 
hirdetés-felvételi időpontok: június 25., 27., július 2.

Hétfőn 14-15.30 között, szerdán 12.30-14.45-ig 
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési 

Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa, 
11 szótól 25 szóig szavanként 150 Ft+áfa.

Kövessen minket a 
Facebookon!

A kerület életét érintő 
hírekről, eseményekről 

tájékozódhat az 
önkormányzat 

Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/
Pesterzsebetonkormanyzat

Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa

1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa

1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa

1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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