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A március 14-ei ülésen a képvi-
selők módosították a korábban már 
elfogadott 2019. év munkatervüket, 
így idén szeptember 19-én – a közel-
gő önkormányzati választások mi-
att – elmarad a rendes képviselő-tes-
tületi ülés. Ha szeptemberben fel-
merül bármilyen, a testület szükség-
szerű döntését igénylő és halasztást 
nem tűrő ügy, arról rendkívüli ülé-
sen döntenek majd.

* * *
A két ülés között eltelt időszak 

munkájáról szóló beszámolójában 
Szabados Ákos polgármester tájé-
koztatta a képviselő-testületet, hogy 
a közbeszerzések közül folyamatban 
vannak az „Építési, vegyes és zöld-
hulladék összegyűjtése, elszállítá-
sa, hivatalos hulladékártalmatlanító 
helyen történő elhelyezése”, a „Köz-
területi fák gallyazása, kivágása, pót-
lása” valamint a „Csili Művelődési 
Központ udvarának, illetve A és B 
épületének belső felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárások. A polgár-
mesteri hivatal megkötötte a szer-
ződést a Pöltenberg utca Vörösmar-

ty és Török Flóris 
utca közötti szaka-
szának felújítására, 
valamint a 2019. 
évi út- és járdakar-
bantartások elvég-
zésére a nyertes cé-
gekkel.

* * *
Kerületünkben 

a tavalyi évben 218 
hátrányos helyze-
tű család és 66 hal-
mozottan hátrányos 
helyzetű család élt. 
Pesterzsébet Ön-
kormányzata 2018-
ban 713 fő részére 
állapított meg rend-
szeres gyermekvé-
delmi kedvezmény-
re szóló jogosultsá-
got – derül ki az ön-
kormányzat 2018. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról szóló beszámolóból. 

A rászoruló családoknak mind-
összesen 9 millió 594 ezer forint ér-

tékű természetbeni támogatást nyúj-
tottak Erzsébet utalvány formájá-
ban, a központi költségvetés terhére.

A nehéz szociális helyzetben élő 
családok tavaly összesen 20 millió 
forint rendkívüli települési támoga-
tásban részesültek, amelyet az érin-
tettek elsősorban közüzemi tartozá-
suk rendezéséhez, gyógyszerköltsé-
gük enyhítéséhez, élelmezésükhöz, 
ruházatuk kiegészítéséhez, valamint 
napi megélhetésük biztosításához 
igényeltek.

A rászorulók részére 2018-ban 
összességében 16 millió 380 ezer fo-
rint települési lakásfenntartási tá-
mogatást, 4,7 millió forint települé-
si díjhátralék-csökkentő támogatást, 
3,7 millió forint gyógyszertámoga-
tást, 700 ezer forint szállítási támo-
gatást, 200 ezer forint krízistámo-
gatást, 676 ezer forint oltási támo-
gatást, 536 ezer forint sporttámoga-
tást, 1 millió 660 ezer forint születé-
si támogatást, valamint 700 ezer fo-
rint szociális tanulmányi támogatást 
biztosított önkormányzatunk. Ezen 
felül az év végén 28 szociálisan rá-
szoruló család részesült tartós élel-

miszert tartalmazó karácsonyi aján-
dékcsomagban, összesen 5 millió 966 
ezer forint értékben.

* * *
Véleményezési jogkörével élve 11 

igen, 1 nem szavazattal és 5 tartóz-
kodással támogatták a képviselők a 
Külső-pesti Tankerületi Központ ál-
tal kezdeményezett intézményi át-
szervezéseket. E szerint a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola új 
telephelyet létesít a Vörösmarty utca 
128. szám alatt (a Vörösmarty Mi-
hály Református Általános Iskolá-
ban), ahol fafúvós, vonós, billentyűs 
és zeneismeret tanszak indul, legfel-
jebb 20 fős létszámmal. Ezzel párhu-
zamosan a József Attila Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskolában 
lévő telephely tanulói létszáma 60-
ról 45 főre csökken, a Budapest XX. 
Kerületi Lázár Vilmos Általános Is-
kolában lévőé pedig 130-ról 125-re.

A testület többsége támogatta a 
Budapest XX. Kerületi Gyulai István 
Általános Iskola maximális tanuló-
létszámának 770 főről 800 főre tör-
ténő felemelését is.

y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő fogadóórája április 4-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Képviselő-testületi ülésen történt
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A Himnusz közös eléneklését a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskar és a Pesterzsébeti Városi Fúvós-
zenekar vezette.

Szabados Ákos köszöntőjében kiemelte: már-
cius 15-e a magyar történelem egyik legfényesebb 
napja. Nemzeti ünnepünkre nyitott szívvel em-
lékszik a magyarság, minden generáció sajátja-
ként ünnepli, mindig a fiatalok ünnepeként tart-
juk számon.

– Az iskolában megtanultuk a nap eseménye-
it, és talán ez az egyik olyan történelmi időszak, 
amelyről az utca embere a legtöbb ismerettel ren-
delkezik – fogalmazott a polgármester, majd kifej-

tette: a megelőző két évtized, a reformkor és a for-
radalom eseményei nagymértékben hozzájárultak 
a polgári Magyarország kialakulásához.

– Nemzeti jelképeink, mint a himnusz vagy a 
nemzeti színű lobogó, mindenkiben, aki magyar, 

bárhol is éljen a világban, ugyanazt 
az érzést kelti – fejtette ki, hozzáfűz-
ve: érzelmileg fogalmazódik meg az 
a közösség, amit nemzetnek mon-
dunk, és amit közösen, magyarként 
élünk meg.

A folytatásban Pesterzsébet pol-
gármestere feltette a kérdést: mit je-
lent magyarnak lenni? Válaszát Pe-
tőfi Sándor: Magyar vagyok című 
versének soraiból, valamint Cser-
halmi György és Wass Albert gon-
dolataiból kölcsönözte.

– „Magyar vagyok”, ezt próbáljuk gyermeke-
inknek átadni, megéreztetni, megértetni csalá-
dunkban. Ezt kell tudni megmutatni pedagógus-
ként is – mondta  Szabados Ákos. – Nem vélet-
len, hogy itt, Pesterzsébeten ennek az ünnep-
nek minden esetben a gyermekeink a főszerep-
lői. Megtanítjuk történelmünket, ápoljuk hagyo-
mányainkat, megtanul-
juk az ide vonatkozó 
verseket. A magyarság 
érzése, amely elsősor-
ban ebből az időből fa-
kad, az, ami továbbsegít 
bennünket közös utun-
kon – zárta beszédét a 
polgármester.

Az ünnepi műsor 
első részében a Pest-
erzsébeti Közgazdasá-
gi Szakközépiskola és 
Gimnázium Gyöngy-
virág Néptánckara a 
Republic zenéjére adta 
elő a muzsikához illő 
modern, ám autentikus lépésanyagból komponált 
koreográfiáját. A folytatásban a Vasutas Zeneis-
kola Pesti Broadway Musical Stúdió növendékei 
Petőfi életén keresztül vallottak az ünnepről. Az 
Első esküm című versétől, amelyben arról vall a 
költő, miként akart vándorszínészekkel szökni, az 

Indulj el egy úton népdal vezetett át a 12 pont-
hoz, amelyet Tolcsvay László ikonikus Nemze-
ti dal megzenésítése követett. Ezután a Szabad-
sághoz című verset tolmácsolták a diákok, majd 
a „Kossuth Lajos azt üzente” nóta. Páskándi Géza 
és a Kormorán: A költő visszatér című rockoperá-
jának fináléja zárta a műsort.

Ezt követően adták át az okleveleket azoknak 
az általános és középiskolák által felterjesztett diá-
koknak, akik példaértékű közösségi munkájukért 
polgármesteri dicséretben részesültek. A megem-
lékezés koszorúzással zárult.

D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

A magyar polgárosodás gyökere
Március 13-án tartotta Pesterzsébet Önkormány-
zata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
171. évfordulójának tiszteletére rendezett kerü-
leti ünnepségét. Díszőrségről a Veresegyházi Ka-
tonai Hagyományőrző egyesület huszárjai gondos-
kodtak.
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Áder János Köztársasági Elnök 
2019. május 26. napjára (vasárnap) 
tűzte ki az Európai Parlament tagja-
inak 2019. évi magyarországi válasz-
tását. 

A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok automati-
kusan felkerülnek a központi név-
jegyzékbe. Azt a választópolgárt, aki 
legkésőbb a szavazás napját megelő-
ző ötvennyolcadik napon a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel, a Nem-
zeti Választási Iroda 2019. április 
5-ig, értesítő megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe vé-
teléről. 

ÁTJELENTKEZÉS KÉRÉSE:

Az átjelentkezésre irányuló ké-
relmet az a lakcíme szerinti szavazó-
köri névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgár nyújthatja be, aki a szava-
zás napján Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme szerin-
ti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelemnek leg-
később 2019. május 22-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához. Az átjelentke-
zéssel szavazók a XX. kerületben 
a 11. szavazókörben, a Bp. XX. 
Lajtha László u. 7. szám alatt sza-
vazhatnak.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE:

A mozgóurna iránti kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő, a szavazás napján a szavazókörbe 
való eljutásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek 
az alábbiak szerint kell megérkeznie:

A helyi választási irodához
a) levélben vagy ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül interneten legkésőbb 
május 22-én 16.00 óráig,
b) személyesen vagy ügyfélkapus 
azonosítással interneten május 24-
én 16.00 óráig,
c) május 24-én 16.00 órát követően 
ügyfélkapus azonosítással interneten 
május 26-án 12.00 óráig,

Az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendel-
kező személy általi kézbesítéssel a 
szavazás napján, azaz május 26-án, 
legkésőbb 12.00 óráig.

AKADÁLYMENTES 
SZAVAZÓKÖR IGÉNYLÉSE:

Azt a választópolgárt, aki 2019. 
május 22-én 16.00 óráig kéri, 
hogy akadálymentes szavazóhelyi-
ségben szavazhasson, és akinek a 
lakcíme szerint kijelölt szavazóhe-
lyiség nem akadálymentes, a vá-
lasztási iroda egy másik, akadály-
mentes szavazóhelyiséggel rendel-
kező szavazókör névjegyzékébe te-
szi át. Pesterzsébeten a Serény u. 
1., a Kálmán u. 15., az Attila u. 
25-27., az Ady E. u. 142., és a Lázár 
u. 20. szám alatti iskolák nem aka-
dálymentesek.

BRAILLE-SABLON IGÉNYLÉSE:

A vak és gyengénlátó választó-
polgárok 2019. május 17-én 16.00 
óráig Braille-írásos szavazósablont 
igényelhetnek, aminek alkalmazása 
lehetővé teszi, hogy önállóan, má-
sok segítsége nélkül töltsék ki a sza-
vazólapot.

KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS: 

Az a választópolgár, aki a szava-
zás napján külföldön tartózkodik, 
2019. május 17-én 16.00 órá-
ig benyújtott kérelmében kérhe-
ti, hogy az adott országban műkö-
dő külképviseleten adhassa le sza-
vazatát.

UNIÓS VÁLASZTÓPOLGÁR 
MAGYARORSZÁGI 
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE:

Ha Magyarországon élő Uni-
ós választópolgár úgy dönt, hogy 
a magyarországi pártok által állí-
tott listára kíván szavazni, akkor a 
magyarországi lakcíme szerinti he-
lyi választási irodától kérheti név-
jegyzékbe vételét az Európai Parla-
ment tagjainak választására. Ehhez a 
névjegyzékbevételi kérelmét 2019. 
május 10-én 16.00 óráig kell be-
nyújtania. A kérelmek megtehetők 
a bejegyzett lakó- vagy tartózkodá-
si hely szerinti helyi választási irodá-
ban személyesen, illetve postai úton 
vagy online.

A FENTI KÉRELMEKKEL 
KAPCSOLATBAN TOVÁBBI 
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS ÉS 
ONLINE KÉRELEM BENYÚJTÁ-
SI LEHETŐSÉG ELÉRHETŐ A 
NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA 

HONLAPJÁN, A www.valasztas.
hu OLDALON (EZEN BELÜL 
AZ EURÓPAI PARLAMEN-
TI VÁLASZTÁS ALOLDALA: 
www.valasztas.hu/ep2019). 

A Pesterzsébeti Helyi Választá-
si Iroda:
vezetője: dr. Demjanovich Orsolya 
jegyző
címe: 1201 Budapest, Kossuth La-
jos tér 1.
telefon: + 36 1 283 1335, fax: + 36 
1 283 1187
általános helyettes: Kovács András 
szervezési osztályvezető
jogi helyettes: Kócziánné dr. Pohl 
Mónika aljegyző 

Választási Információs Szolgálat:
A Pesterzsébeti Helyi Választá-

si Iroda Választási Információs Szol-
gálatot (VISZ) működtet, melyhez a 
választással kapcsolatos kérdéseik-
kel az alábbi elérhetőségeken és idő-
pontokban fordulhatnak:
vezetője: Subicz István szervezési 
osztályvezető-helyettes
cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1. I. 70.
ügyfélfogadás: a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadásával egyezően 

(hétfőn 14.30-18.00 között, szerdán 
8.00-16.30 között, pénteken 8.00-
11.30 között)
telefon: + 36 1 289 2583, 
fax: + 36 1 289 2550,
e-mail címe: 
subicz.istvan@pesterzsebet.hu

Névjegyzéki ügyekben – átje-
lentkezési kérelemmel, mozgóurna 
igényléssel, külképviseleti szavazás-
sal, akadálymentes szavazókörbe át-
jelentkezéssel, Braille sablon igény-
léssel kapcsolatban – az alábbi elér-
hetőségeken és időpontokban kap-
hatnak tájékoztatást, segítséget:
név: Gasztonyi Ildikó szervezési osz-
tályvezető-helyettes 
cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1. I/61.-62. (Kisterem)
ügyfélfogadás: minden hétköznap 
8.00 – 16.00
telefon: + 36 1 289 2504, 
fax: + 36 1 283 1187
e-mail címe:
gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda 
vezetője

Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!
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Az Országgyűlés 2000. június 13-
án fogadta el a határozatot, amely-
nek nyomán minden év február 25-
én tartják a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapját. 1947-ben, e na-
pon tartóztatta le a megszálló szovjet 
hatóság Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, akit a Szov-
jetunióba hurcoltak.

A politikus pártja elsöprő, 57 szá-
zalékos győzelmet aratott az 1945-ös 
választásokon, ám a főtitkár még-
is támogatta a nagykoalíciót, amely 
hatalomba emelte a mindössze 17 

százalékos kommunista pártot. En-
nek ellenére egy esztendővel ké-
sőbb a proletárdiktatúra ellenségé-
nek bélyegezték Kovács Bélát. El-
hurcolását követően hat évet töltött 
a Gulágon, 1953-tól 55-ig moszkvai 
börtönbe zárták. 1956-ban a Nagy 
Imre-kormány földművelésügyi mi-
nisztere volt.

Ünnepi beszéde elején Szabados 
Ákos megköszönte a jelenlévőknek, 
hogy elfogadták a meghívást a közös 
emlékezésre és múltidézésre.

– Jó néhányan bőséges tapaszta-
lattal és tudással rendelkezünk a XX. 
századról, saját életünkből, tanul-
mányainkból. Szüleink, nagyszüle-
ink elbeszéléséből hallhattunk az el-
múlt évszázad borzalmairól, amelye-
ket kénytelenek voltak átélni. Az itt 

ülők közül sokan megéltek tragikus 
eseményeket – fogalmazott a polgár-
mester, a folytatásban kiemelve: az 
emlékezet elsősorban a jó dolgokra 
fókuszál, és ez lendít át a hétközna-
pok problémáin. De a rémségek mel-
lett, amelyek közvetetten, vagy köz-
vetlenül érintettek, nem lehet szó 
nélkül elmenni, azt meg kell őrizni 
emlékezetünkben. Az ezzel kapcso-
latos tudást és tapasztalatot tovább 
kell adni a minket követő generáci-
óknak, hogy ezek az események ne 
tudjanak megismétlődni.

– Az emlékműsor zeneszámai és 
versei a legvéresebb időszakok ese-
ményeit idézik – mondta Szabados 
Ákos. – A diktatórikus időszakok-
ban a hétköznapok is nehezen elvi-
selhetőek. Ilyenkor csak a baráti se-

gítség, a családi összefogás, a színfa-
lak mögötti együttműködés segíthet 
ki mindannyiunkat. Ami talán a leg-
fontosabb, hogy minden ilyen törté-
nelmi helyzetben, előbb-utóbb min-
denkiben feltör a szabadság utáni 
vágy. Úgy is fogalmazhatunk: a sza-
badság olyan, mint a levegő, mind-
addig, amíg nem fogy el, nem érez-
zük a hiányát, azonban, ahogy fogy-
ni kezd, fuldokolni kezdünk, és azt 
akarjuk, amihez mindenkinek joga 
van a világon: a szabadságot. Nem 
feledhetjük az áldozatokat és nem 
feledhetjük az áldozathozókat.

Az ünnepi beszédet követően 
Festus Ensemble Kamarazenekar és 
Kurucz Dániel színművész műsorát 
tekinthették meg az emlékezők.

D. A.

A vállalkozókat az önkormány-
zat nevében Szabados Ákos polgár-
mester köszöntötte, majd Dr. Hiller 
István országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke mondott nyitó-
beszédet.

– Tavaly óta, amióta nem talál-
koztunk, két jelentős esemény tör-
tént. Az egyik, hogy megjelent a pest-
erzsébeti ipartestület történetét fel-
dolgozó, igencsak jeles munka, ame-
lyet nemcsak a pesterzsébetieknek, 
hanem a szomszédos kerületből ér-
kezőknek is szívesen ajánlok. Az elő-
dök ismerete ugyanis mindig lehető-
séget biztosít a következő generáció 

számára a helyes út továbbvitelére. A 
másik, hogy Pesterzsébet legfiatalabb 
hölgy tagja, a Csili most töltötte be 
a 100. születésnapját, ez alkalomból 
új köntösbe öltözve. A mai bált az-
zal ajánljuk figyelmükbe – amellett, 
hogy kellemes órákat töltsenek itt 
ma este –, hogy az első évszázad után 
a másodikba belépve a Csili az első 
ilyen bált ünnepli Önökkel együtt – 
fogalmazott Hiller István.

A vendégek a Cuba Baila latin 
salsa show-ját tekinthették meg, a 
talpalávalóról a Standard Pasik zene-
kar gondoskodott.

y.a.

„A szabadság olyan, mint a levegő”

Vállalkozók bálja

Tavaszköszöntő koncert

Február 25-én a Rátkay-Átlók Galé-
riában tartotta az önkormányzat a 
kommunizmus áldozatainak emlék-
napja alkalmából szervezett megem-
lékezését. 

Március 9-én este a Csili Művelődési Központ színháztermében tartotta Pest-
erzsébet Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pester-
zsébeti Tagcsoportja a már hagyományos Vállalkozók bálját. 

Március 17-én tartotta a 
Pesterzsébeti Vajda Gipsy 
Koncertzenekar IX. Ta-

vaszköszöntő koncertjét. A rendez-
vényen Pesterzsébet Önkormány-
zata nevében Szabados Ákos pol-
gármester köszöntötte a vendége-

ket. A műsorban Farkas Gábriel, 
Kollányi Zsuzsi, Singh Viki, Hegyi 
Dávid, valamint Szakál László és 
Szakál-Plózs Titanilla vendégmű-
vészek is felléptek, a műsorvezető 
Dávid Ferenc volt.

s.a.
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A hulladék kezelésének és új-
rahasznosításának egyik legjobb 
módja a komposztálás, amely so-
rán a háztartási és kerti zöldhulla-
dékok természetes módon lebom-
lanak. Ezáltal a növények számára 
igen értékes nyersanyag keletkezik, 
a humusz, vagy más néven kom-
poszt. Az ásványi anyagokban gaz-
dag, sötétbarna, földszerű anyag ki-

válóan használható a cserepes nö-
vények átültetése során, vagy kerti 
növényeknél a tápanyagellátás biz-
tosítására.

A komposztálási programba az 
alapítvány összesen 120 háztartást 
von be Pesterzsébet és Soroksár te-
rületéről, akik számára háztartáson-
ként 1 darab komposztládát biztosí-
tanak térítésmentesen. 

A komposztládákhoz egy ingye-
nes tájékoztató előadás keretében 
lehet hozzájutni, melyet április 6-án, 
szombaton 13 és 14 óra 
között tartanak az alapít-
vány munkatársai a Csili 
Művelődési Központ-
ban. A programra jelent-
kezni előzetes regisztrá-
cióval, a pontos név és 
lakcím megadásával le-
het a cseresznyealap@
gmail.com e-mail címen. 
További információ dr. 

Kozma Lászlónétól, az alapítvány el-
nökétől kérhető a 0670/883 83 84-es 
telefonszámon.          s.z.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Környezetvédelmi és Városfej-
lesztési Bizottsága meghirdeti a 
kerületi lakosság részére az Élhe-
tőbb, tisztább, zöldebb Pester-
zsébetért környezetszépítő ver-
senyt.
A versenyre kertes házak lakói, 
valamint társasházak jelentkez-
hetnek.

Kertes házak kategóriában a csa-
ládi házas övezetben lakó, zárt 
kerttel is rendelkezők vehetnek 
részt, akik vállalják az utcai zöld 
sáv megfelelő gondozását, illet-
ve a járda tisztántartását. A bizott-
ság azonban a jutalmazásnál fi-
gyelembe fogja venni a kertes há-
zak zárt kertje, udvara gondozott-
ságát, tisztántartását is.

Társasházak kategóriában egy 
vagy több szintes társasházak in-
dulhatnak, nevükben a közös kép-
viselő jelentkezhet, egy pontosan 
körülhatárolt közterületi parkrész-
szel, amit a társasház lakói gon-
doznak. 

A meghirdetett kategóriákban a 
Bizottság I., II., III. helyezéseket 
fog kiosztani, pontozási rendszer 
alapján fogja díjazni a mozgalom 
szempontjából kiemelkedő telje-
sítményt nyújtókat.

A verseny értékelését a Környe-
zetvédelmi és Városfejlesztési Bi-
zottság pontozás alapján végzi, 
különböző szempontok szerint. 
A pontozásnál az alappontszámo-
kat a környező zöld terület, zárt 
kert, és tömbházak esetén a vál-
lalt parkterület gyommentessé-
ge, tisztasága, gondozottsága (pl. 
cserjék metszése, fák kitányérozá-
sa, beültetés, újragyepesítés, vi-
rágosítás) jelentik. Tömbházaknál 
számít a vállalt terület nagysága. 
További minőségi pontokat jelent 
a kiültetett növény anyagok minő-
sége, színek, formák harmóniája, 
évszakonkénti harmónia. 

Ezen kívül plusz pontokat jelent a 
részvétel önkormányzati vagy civil 
szervezetek által szervezett kör-
nyezetszépítő akciókban, tömbhá-
zak esetén a közösségi együttmű-
ködés is. Fontos szempont a tisz-
taság, a növényzet védelme, kom-
posztálók használata, a szelektív 
hulladékgyűjtés, konyhai kisker-
tek, veteményesek létesítése. A 
kertek, parkok, sziklakertek meny-
nyire sokszínűek, a növényzet táj-
idegen vagy őshonos, mennyi-
re harmonizál a környezettel. A 
bírálatkor figyelembe vesszük a 
madárgondozást, madáretetőket, 
odúkat is.

A versenyre jelentkezni a jelent-
kezési adatlap kitöltésével le-

het, legkésőbb 2019. április 
26-ig. Cím: Budapest Főváros XX. 
Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zat Környezetvédelmi és Város-
fejlesztési Bizottsága (1201. Bp. 
Kossuth tér 1. félemelet 36. iro-
da). A borítékra írják rá, hogy „Él-
hetőbb, tisztább, zöldebb Pester-
zsébetért” környezetszépítő moz-
galom. Az adatlap Budapest Fővá-
ros XX. Kerület Pesterzsébet Ön-
kormányzat honlapjáról tölthető 
le, vagy a portán átvehető.

Az adatlapon a jelentkező nevét, 
címét, telefonszámát kell meg-
adni. Társas, tömbházak eseté-
ben meg kell adni a gondozásra 
vállalt parkterület pontos elhe-
lyezkedését, nagyságát is. 

A versenyben résztvevőknek a je-
lentkezési lap hiánytalan kitölté-
sén kívül nem kell dokumentálni 
külön semmit, csak ha plusz pon-
tokat szeretnének kapni azt, hogy 
részt vesznek-e önkormányzati 
vagy civil szervezetek által szer-
vezett egyéb környezetszépítő ak-
ciókban, illetve társasházak ese-
tén a közösségi együttműködést. 
(Nyilatkozat arról, hogy milyen 
eseményeken, mikor vettek részt, 
vagy hogy hány ember gondozza 
a kertet, kiknek mi a feladata). Ezt 
szintén írásban kell jelezni, legké-
sőbb 2019. április 26-ig.

A versenyben résztvevők értéke-
lését a Környezetvédelmi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság végzi be-
járások alapján. A Bizottság a be-
járásokon látottakat fényképekkel 
dokumentálja, és a bejárás alap-
ján egyszeri pontozás után a leg-
kiemelkedőbbeket díjazza. A be-
járásban résztvevő bizottsági ta-
gokról, a bejárások időpontjáról a 
jelentkezők számának függvényé-
ben a bizottság a későbbiek folya-
mán fog dönteni.

Az egyes kategóriák jutalmazott 
kertes házai vársárlási utalványt, 
a társasházak növényeket kapnak. 

A díjazásra várhatóan 2019. má-
jus 25-én 10:00 órától a Baba 
Parkban tartandó Családok Napja 
ünnepségen fog sor kerülni.

További információkat a Budapest 
Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal környezet-
védelmi ügyintézőjétől, Sződi Ré-
kától kaphatnak a 061/289-2529-
es vezetékes telefonszámon.

Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata 

Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési Bizottsága

Újra komposztálási program Pesterzsébeten
A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén is folytatódik a komposztá-
ló program a kerületben. A projekt a  Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjának, Pesterzsébet és Soroksár Önkormányzata támogatásával valósul meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő verseny 2019.
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Eredmények

Amint Puskás Péter Pál osztály-
vezetőtől megtudtuk, a jelenlegi, a 
12 kamerából álló mobil térfigyelő 

kamerarendszer segítségével a jár-
őrszolgálatok 2018-ban összesen 68 
alkalommal tettek szabálysértési fel-
jelentést, 22 esetben pedig helyszí-

ni bírságot szabtak ki, összesen 550 
ezer forint értékben. Az idei év első 
két hónapjában pedig 40 feljelentést 
tettek és 8  helyszíni bírságot szabtak 
ki, összesen 40 ezer forint értékben.

– A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a számos megindított eljárás-
nak, a nagy összegű pénzbírságoknak 
és a hatékony fellépésnek köszönhe-
tően a megfigyelt és problémás hely-
színeken jelentős mértékben csök-
kent, néhol teljesen megszűnt az il-
legális hulladék elhelyezése – hang-
súlyozta az osztályvezető. Puskás Pé-
ter Pál hozzátette: – A kerület bel-

ső közterületein is csökkenő tenden-
ciát mutat a települési hulladék ille-
gális elhelyezése, ami a Szociális Fog-
lalkoztató munkájának is köszönhe-
tő.

A két szervezet közötti együtt-
működés napi szintű, folyamatos az 
egyeztetés, a helyszínbejárás, az in-
formációk átadása (hol található 

újabb kihelyezés, annak kivizsgálása 
és a legrövidebb időn belüli elszállí-
tása, esetleges visszaellenőrzés). 

Köztisztaság

Az általános járőrszolgálat ellá-
tása során a köztisztaság fenntartása 
mellett a közterület-felügyelők foko-
zott figyelmet fordítanak a hatáskö-
rükbe tartozó egyéb jogszabálysérté-
sek megakadályozására, a közbizton-
ság fenntartására. Februárban a jár-
őrök 23 esetben szabtak ki helyszíni 
bírságot összesen 385 ezer forint ér-

tékben, továbbá 73 alkalommal sza-
bálysértési feljelentést tettek, vagy 
jegyzőkönyvet vettek fel egyéb sza-
bálysértések, szabályszegések miatt.

Üzemképtelen járművek

A járőrözés harmadik folyamatos 
és lényeges eleme a kerület közterü-
letein tárolt üzemképtelen gépjár-
művek feltérképezése és elszállíttatá-
sa. Az év második hónapjában a jár-

őrtevékenység végzése, illetve egyé-
ni felderítés során vagy bejelentések-
re reagálva összesen 54, a kerületben 
tárolt üzemképtelen gépjárművet re-

gisztráltak a közterület-felügyelők, 
majd ezt követően értesítették a tu-
lajdonosokat és/vagy üzembentartó-
kat az elszállítási kötelezettségükről. 

Az 54 esetből a törvényes határidő 
lejártával 11 gépjármű elszállíttatá-
sáról kellett gondoskodnia a Rend-
védelmi Osztálynak.

Létszám

A Rendvédelmi Osztályon immár 
negyedik hónapja – a képviselő-tes-
tület által engedélyezett létszámnak 
megfelelően – 12 fő közterület-fel-
ügyelő és 1 fő segédfelügyelő dolgo-

zik, az utóbbit 2018. december 20-án 
véglegesítettek.

– Ezzel végre sikerült úgy ösz-
szeállnia az osztálynak, hogy a 

megnövekedett feladatoknak, a la-
kosság igényeinek meg tudjunk fe-
lelni – mondta az osztályvezető.

Sz. A.

Több helyszínen, több kamera figyeli a rendet

Keressük őket!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy 

amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő 
személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 

061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
A közterület-felügyelők ezen a két számon hívhatók egyéb, a kerület-

ben észlelt közterületi jogszabálysértések (például közterületi alkoholfo-
gyasztás, a közterület egyéb módon való szennyezése) ügyében is.

Februárban elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, a meglé-
vő oszlopokra új kamerákat helyeznek ki. Ezt követően indul a kamerák 
tesztüzeme, a tesztjelek fogadása, hangolása. Március végére felállítják 
az új oszlopokat is, amelyre további 7 új kamera kerül majd, így az eddigi-
nél több helyszín megfigyelésére nyílik lehetősége a Rendvédelmi Osztály 
munkatársainak.
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– A húsvétot megelőző 40 nap 
a nagyböjt időszaka. A karácsony 
előtti kisböjt mára kiveszőben. Mi-
ért fontosabb a feltámadáshoz ve-
zető időszak?

– A feltámadás ünnepe a legna-
gyobb keresztyén ünnep. A keresz-
tyén hit alapja Krisztus feltámadása. 
Az első keresztyének mindent eh-
hez az eseményhez vezettek vissza, 
és ehhez igazítottak, mint legfonto-
sabb eseményhez. A húsvét előtti 
böjti idő önvizsgálati időszak, amely-
lyel a feltámadás ünnepének meg-
ünneplésére készülünk, és egyúttal 
a feltámadott Úrral való újbóli talál-
kozásra. A karácsony előtti adven-
ti idő szintén önvizsgálati időszak: 
a megszülető Úr érkezésére készül-
ve. De az a karácsonykor megszülető 
gyermek azért jött, hogy majd nagy-
pénteken meghaljon az emberért, és 
húsvétkor feltámadjon, megmutatva 
a földi élet értelmét – a mennyei or-
szágra való feltámadást.

– Léböjtkúra. Nevében ott sze-
repel a böjt szó, mégsem valódi 
böjt. Miért nem?

– Mint annyi mást, a böjt tartalmát 
is kissé kiüresítette a modern világ. A 
böjt semmiképpen nem korlátozha-
tó étkezési megszorításokra, mert-
hogy alapvetően nem az. A böjt egy 
lelki időszak, nem testi. Tehát, ha va-
laki nem eszik húst, vagy nem iszik al-
koholt, az egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy böjtöl. A Bibliában a böjtölés 
megjelenései sok esetben valamilyen 
megszomorodásnak a kísérői is voltak, 

leginkább valami bűn miatti megszo-
morodás volt a háttérben. Ilyenkor az 
Úr elé érkezett a bűnbánó, és annyi-
ra rosszul érezte magát bűnei miatt, 
és bánta azokat, hogy egyszerűen nem 
kívánt magához venni ételt és italt. 
Már az Ószövetség idején kialakult 
annak rendje, hogy a bűnbánatot és 
egyúttal odaszántságot megerősítendő 
az önmegtartóztatás valamely formá-
ja is megjelent. De ennek mindig lelki 
tartalom volt a hátterében.

– Miért böjtölt negyven napig 
Jézus a sivatagban?

– A böjtölés, éppen a fentiek ér-
telmében, mint önvizsgálati idő, fel-
készülési idő is volt. Jézus komo-
lyan készül szolgálatára, teljesen 
csak az Úrral kíván lenni, Őreá fi-
gyel, kizárva minden evilági ténye-
zőt, hogy feladatát tökéletesen hajt-
sa végre. Jézus feladata nem egysze-
rűen az, hogy gyógyítson, tanításo-
kat mondjon, mint egy korabeli rab-
bi, hanem, hogy Isten fiaként, bűn-
telenként menjen a keresztre, és fel-
áldozza magát az őt elutasító, bűnös 
emberért. Beteljesítse a törvényt, va-
gyis teljes, tökéletes engedelmesség-
gel tegye azt, amit az Atya rábízott: a 
megváltást. Ez Isten műve – hát Is-
tennel indul a feladatnak.

– Máténál két helyütt is mondja 
Krisztus, hogy „ezt a fajtát nem le-
het másképp kiűzni, csak imádság-
gal és böjttel”. Kézzelfogható ereje 
lenne a böjtnek?

– Ez egy nagyon leegyszerűsített, 
az ige eredeti üzenetétől messze ru-

gaszkodó következtetés lenne. A böjt 
nem embereket elámító, vagy öntelt-
ségre csábító látványosságokra való. 
Anélkül, hogy túlságosan mélyen be-
lemennénk, annyit el kell mondani, 
hogy Máté 17, 21  fenti verse a leg-
régebbi kéziratokban nem szerepel, 
Márk és Lukács evangélista pedig en-
nél a történetnél csak azt írja le, hogy 
az a fajta gonosz lélek csak imádság-
gal űzhető ki. A böjt jelentése az Is-
tenben való elcsendesedést, az Isten 
erejére és bölcsességére hagyatkozást 
is hordozza. A jelzett igék azt fejezik 
ki, hogy vannak körülöttünk embe-
ri erőt meghaladó, az ember kárára 
munkálkodó lelki hatalmak, amikkel 
szemben önmagában az ember tehe-
tetlen. A mi hitünk ereje nem abban 
van, hogy hogyan, milyen erősen va-
gyunk képesek hinni, hanem abban 
a mindenek feletti hatalmú személy-
ben, akiben hiszünk, Jézus Krisztus-
ban, az Isten fiában.

– Milyen hagyományok, szo-
kások, vallási előírások vonatkoz-
nak nagycsütörtökre, nagypéntek-
re, nagyszombatra, illetve húsvét-
vasárnapra?

– Alapvetően egyes bibliai ün-
nepekhez, eseményekhez különbö-
ző, mértékadónak aposztrofált vallá-
si szokásokat, hagyományokat, plá-
ne előírásokat kötni nem evangé-
likus, és nem is igazán újszövetsé-
gi jelleg. Különösképpen nem azzal 
az esetleges gondolattal, hogy bizo-
nyos szokások, vallási előírások meg-
tartásával lesz igazi, érvényes példá-
ul a nagycsütörtök, vagy a húsvét 
megünneplése. Éppen arról beszél-
nek ezek az alkalmak, hogy az Úr Jé-
zus nem tőlünk várja valamilyen val-
lási szokás, előírás betartását, hanem 
Ő cselekedett értünk, Ő hozott ne-

künk ajándékot kereszthalálában és 
feltámadásában. Ünnepeinkben Őt 
dicsőítjük, mert szeretetből vállal-
ta mindezt. Amit értünk elvégzett, 
arra egyféleképpen lehet helyesen 
reagálni: hálával. Hálából igyekszem 
a jóra, neki tetszőre, és nem azért, 
hogy valamit kiérdemeljek tőle, vagy 
előírásoknak megfeleljek, mert ez il-
lik. Tehát Őreá figyelek, Hozzá ra-
gaszkodom, Őt hívom segítségül. 
Vágyódom a Mennyország örömé-
re, és nem e világon, emberek által 
kialakított vallási, vagy világi cse-
lekményektől várom az életem ki-
teljesedését, célba érkezését. A ke-
resztyénség, és így ünnepeinek szol-
gálata is Jézus Krisztusról, és Vele a 
mennyei létről prédikál, a feltáma-
dásról örök életre. Minden, ami el-
homályosítatlanul ezt teszi, helyén-
való, és minden, ami Krisztus igazsá-
gát, dicsőségét elhomályosítja, hát-
térbe helyezi, az lelki kárt okoz. Ün-
nepeink azért adattak, hogy Krisz-
tushoz kötődésünket megerősítsék, 
hogy a Szentlélek ezeken keresztül is 
üdvösségünket munkálja.

Ditzendy

Elsőként Győrt, ezen belül is a vá-
ros határában lévő templomot céloz-
ták meg, ahol Marek János, a hely-
béli kolping egyesület elnöke várta 
őket. A mise végén a plébános kö-
szöntötte a csoportot, a sekrestyés 
pedig ismertette a templom törté-
netét. Nem hagyta ki az Ír Könnye-
ző Madonnát és mártír püspökün-
ket, Apor Vilmost sem. Szent László 
hermája és a múzeum megtekintése 
után ebéd következett, majd a tör-

ténelmi városrészben Weisz Jánosné 
kalauzolta a csoportot.

Rövid barangolás után átmentek 
a ma már légiessé vált trianoni ha-
táron a bősi (gabcsikovói) vízlépcső-
höz, ahol egy hatalmas öböl tárult 
eléjük hét zsilipelővel és a gátba épí-
tett nyolc turbinával.

A következő kirándulás úti cél-
ja Eger volt, ahol a Bazilika előtt 
Hadolás Zoltán, az egri kolping szö-
vetség elnöke várta a pesterzsébetie-

ket. A program itt is hálaadó szent-
misével kezdődött, majd az elnök is-
mertette a Bazilika történetét, bemu-
tatta a csodás festményeket.

Az ebéd után a csoport 
tagjai elsétáltak a szeminári-
um épülete előtt, majd a cisz-
terciták temploma felé vették 
útjukat. Megnézték a Dobó 
teret, a Minoriták templo-
mát, Dobó István szobrát is. 
Az Eger patak hídján átkel-
ve megtekintették az egri vi-
tézek szoborcsoportját, a mi-
naretet és a jelenleg bővítés 
alatt álló Kolping-házat.

Eger további nevezetes-
ségeinek megtekintése után 
Noszvaj felé vették az irányt, 

ahol megnézték a De La Motte 
kastényt és a közeli barlanglakásokat.

Takács István

A nagyböjt időszakában járunk, amelynek végeztével, húsvétkor a feltáma-
dott Krisztust ünnepeljük. Mit kell tudnunk a nagyböjtről, erről kérdeztük 
Blatniczky János Dánielt, a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet lelkészét. 

A Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület a közelmúltban két olyan 
kolping szervezetet keresett fel, amelyek másfél évszázaddal ezelőtt alakul-
tak meg. A céljuk az volt, hogy tapasztalatokat szerezzenek, ezáltal hatéko-
nyabban működjenek. 

„A böjt lelki időszak, nem testi”

Kolping kirándulások
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Tóth József Füles néven vált is-
mertté a fotós szakmában, azonban 
a becenevet hatéves korában ragasz-

tották rá, amikor általános iskolában 
első ízben lépett az osztályterembe: 
„nagy fülű” – bökött rá egyik osztály-

társa. A későbbiekben Füles mes-
terré érett a kiváló fényképész, és a 
mostani kiállításon a mester kisded 

játékaiba enged bepillan-
tást.

– Ezek fotomontá-
zsok – magyarázta Tóth 
József Füles, aki első-
ként készített fényképes 
reklámposztereket Ma-
gyarországon.

Amikor a rendszervál-
tozást követően felhagyott 
a reklámfotózással, épüle-
teket, hidakat fényképe-
zett, valamint Petőfi Sán-
dor és Radnóti Miklós mű-
veit illusztrálta. Ez utóbbi-
ban szintén úttörő volt.

A fényképészet előtt, 
végzős gimnazista korá-
tól, 1960 és ’65 között ka-
rikatúrákat rajzolt Buda-
pest összes lapjába. Első-
ként természetesen a Fü-
lesbe. Humorérzéke adott 

összetéveszthetetlen ízt plakátjai-
nak, ahogy humorérzékét csillogtat-
ta, csillogtatja fotomontázsain is.

– Amikor bejött a Photoshop, so-
rozatokat kezdtem gyártani. Az első, 
a felkérésre készült 24 képes, Fü-
les mester panoptikuma volt. Effé-
le montázsokat analóg technikával 
képtelenség készíteni.

Ihletett merített mindenből: 
amíg unokája álmát őrizte, a szobá-
ban lévő széket nézve beugrott, hogy 
a híres Ilf-Petrov regény, A Tizenkét 
szék nyomán készít sorozatot, a szé-
kek lábát variálva. Noha érett férfi-
ként találkozott a digitális fotótech-
nikával, nem zárkózott el az új elől.

– Ha egy technika szolgálja a gon-
dolkodásomat, akkor azt átveszem. 
Mindegy, mivel írja valaki a regényt: 
ceruzával, tollal, vagy számítógép-
pel, a lényeg a mondanivaló – ma-
gyarázta.

Az elsők között vásárolt digitális 
kamerát, miként emlékeztetett: na-
gyon kis felbontású, vacak gépet, el-
lenben azzal képes volt olyat alkot-
ni, amit annak előtte nem. Érdekes 
mód, éppen akkor hagyott fel a pla-
kátfotózással, amikor megjelent az új 
technika, amely elképesztően meg-
könnyítette volna munkáját. Ezzel 
kapcsolatban felidézte, hogy a het-
venes-nyolcvanas években, lévén 
diára fényképeztek, utólag nem le-
hetett belenyúlni az elkészült képbe.

– Pontosabban kellett fogalmaz-
ni, mert nem lehetett hibázni, ami 
kellő koncentrációra szoktatta az 
embert.

Háromszáznál több poszter őrzi 
keze nyomát, és itt jegyezzük meg: 
több mint ezer újságcímlap.

– A mai plakátokon rettenete-
sen túlretusálják a modelleket – 
hívta fel a figyelmet, majd így foly-
tatta: – Van egy alapvető különb-
ség az én három-négy évtizedes 
munkálkodásomhoz képest: ak-
koriban semmi szükség nem volt 
a reklámra, lévén szocializmusban 
éltünk, a mai piacgazdaságban vi-
szont el kell adni a terméket, ezért 
míg én kreatív módon alkothattam, 
mai kollégáim teljesen kiszolgálta-
tottak a megrendelőknek, a rek-
lámstúdióknak, amelyek munka-
társai folytonosan változtathatják a 
képet számítógépen. Hiába fejlődik 
a technika, gyártanak fényképező-
gépeknél többet tudó telefonokat, 
ami a fotós fejében van, azt nem le-
het helyettesíteni semmivel.

Túl azon, hogy valódi Füles rene-
szánszt élünk, hiszen legendás soro-
zatait rendre állítják ki galériák, a jö-
vőre 80 éves mester ma is aktív, mert 
régi képei mellett újakat is alkot.

D. A.

Ágnes ötven esztendeje foglalko-
zik népdallal. A Csili ajtaján a kilenc-
venes évek elején kopogtatott, ami-
kor helyet keresett a Tamási Áron 
Székely Népdalkör számára. A helyet 
megkapták, és hat éven át szállt a dal 
az énekkarosok ajkáról. Kis szüne-
tet követően Várhalmi Andrással, a 
Csili akkori igazgatójával szerveztek 
új kört, a Csili Népdalkört.

Ágnes határozottan állítja: a nép-
dal sosem megy ki a divatból. Igaz, 
manapság rétegzenévé vált. A kör 
célja, hogy minél többen megismer-
jék, megszeressék zenei anyanyel-
vünket. Mert, mint fogalmazott: a 
hagyományt nem megőrizni kell, ha-
nem továbbadni.

Bizony adják is, hiszen eddig 200-
nál több fellépéssel dicsekedhetnek, 
no és Aranypáva-díjjal. E díj a Ma-

gyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége (KÓTA) 
minősítő elismerése. A népdal-
kör beutazta már a Kárpát-meden-

cét, Felvidéktől Erdélyig. Minden 
esztendőben 20 fellépést tudhat-
nak maguk mögött. Évente rendez-
nek népzenei találkozót, ahol az or-
szág összes szegletéből érkező hason-
ló csoportokkal osztják meg tudásu-
kat. Nyaranta pedig négynapos nép-
zenei táborban tanulják meg azokat 

a népdalokat, amiket a következő 
évadban feldolgoznak.

Ágnes az ország minden tájegy-
ségéről való népdalokból állít ösz-
sze 5-6 dalból álló dalcsokrokat. El-
árulta: annak örül a legjobban, ha 
olyan népdalt taníthat meg, amit ad-
dig nem ismertek. Számos ilyen akad 
a Kodály vagy Bartók által gyűjtöttek 
között, ám maga is, amíg vidéken ta-
nított, sok dalt gyűjtött. Noha ezek 
a népdalok ismertek, az előadásmód-
juk egyedi, a tájegységre, az adatköz-
lőre jellemző. De Kárpát-medencei 
utazásaikkor is hoznak haza addig 
nem ismert újdonságokat.

A tagság életkora középkorúaktól 
felfelé, az idősebbekig tart. Sajnos az 
utánpótlás akadozik, nagyon kevés fi-
atal jelentkezik, miközben a nyolcvan 
év felettiek – egészségügyi okokból – 
elhagyni kényszerülnek a csoportot. 
Ezért ajánljuk mindenki figyelmébe, 
hogy jelentkezhet a Csili Művelődé-
si Központban.         DIA

„Kisded” fotómontázsok

A népdal sosem megy ki a divatból

Elgondolkodtató és szórakoztató időtöltést kínálnak a március 20-ától áp-
rilis 20-áig látható kiállításon a Füles mester készítette fotográfiák a Gaál 
Imre Galériában. 

Immár másfél évtizede gazdagítja a pesterzsébeti nagyrendezvényeket a Csili 
népdalkör éneke. A csoport művészeti vezetőjével, Szeghalmi Ágnessel be-
szélgettünk.
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– A zene kora gyermekségétől 
fontos része az életének?

– Emlékezetem legrégebbi mezs-
gyéitől tudom, hogy mindig dúdol-
tam valamit. Magamban egy egész 
szimfonikus zenekart szólaltattam 
meg, amiből persze a külső hallga-
tó csak elképesztő dünnyögést, cup-
pogást hallott. Nekem azonban gyö-
nyörű dallamok szóltak odabenn. 
Azt is el kell mondanom, hogy sok-

szor sírtam, ha szép zenét hallottam. 
Sírtam örömömben, és ha fájós dal-
lam volt, akkor meg azért. Érdekes 
módon, ha gyönyörű felhőket láttam 
különleges megvilágításban, gyak-
ran jutott eszembe egy-egy számom-
ra gyönyörű dallam. Édesanyám és 
nagybátyám művészi orgonajátéka is 
erősen hatott rám. Még nem jártam 
iskolába, de már négyszólamú korált 
játszottam a családi harmóniumon. 
Az első „hangszer”, amit magam ké-
szítettem, a fiókom belsejébe külön-
böző mélységig beszúrt gombostűsor 
volt. Titokban, lecke helyett, ezen 
pengettem dallamokat. Ellentétben 
a mai családokkal, mi nagyon sokat 
énekeltünk otthon is.

– A muzsikához hasonlóan 
meghatározó életében a hit, hiszen 
sok generációs lelkész család gyer-
meke.

– A hit első szakasza természe-
tesen a családi háttérben alakul-

hat ki. Azonban a személyes döntést 
úgy kell mindenkinek megélni, mint 
a saját testi születését. Ez nálam 17 
évesen történt meg. Persze összefüg-
gésben a zenéléssel, mert akkor már 
a fóti kántorképzőn az orgona szerel-
mese lettem. Itt döntöttem egy élet-
re a Személyes Isten, Jézus Krisztus 
mellett. 1967 nyarán.

– Verdi Nabucco című operájá-
nak egyik legszebb része a 137. zsol-

tárból vett részlet, miszerint a Ba-
bilonba hurcolt hébereket éneklés-
re nógatják, de ők így válaszoltak: 
„hogyan énekelhetnénk idegen vi-
zek partján, messze Jeruzsálemtől?” 
Velem is hasonló játszódott le ak-
kor, amikor a nagytarcsai szlovák 
népitánc-csoport egyedüli muzsi-
kusaként zenéltem az estét betöltő 
fonósjátékhoz. Egy külföldi turnét 
hirdettek meg, de kiderítettem, hogy 
ez Jézus Krisztus szenvedése hetére, 
azaz a nagyhétre esik. Ezt nem tud-
tam elviselni, hogy én Jézus Krisztus 
halála napján valahol talp alá húz-
zak. Sajnáltam a 120 basszusos tan-
góharmonikát, de a 14 éves kamasz 
döntött, és inkább kilépett.

– Hogyan fogadták a szocializ-
musban, amikor 1965-ben meg-
szervezte az első keresztény gitáros 
zenekart, a Hermons-t?

– Mint minden ateista hatalom, 
addig elmegy, hogy a vallás marad-

hat, mint múzeumi tárgy. Szolgál-
tathat folklórt. Az általam farmer-
nadrágos muzsikának titulált zene 
azonban nemcsak a fiatalok miatt, 
hanem az egész őszintesége miatt 
keresztyénség-kompatibilis, hitkom-
patibilis! Azok, akik a baloldali ha-
talomátvétel után 15 évet jósoltak 
az egyháznak, természetesen nem 
nézték jó szemmel ezt az életszerű 
műfajt. 

– 1970-ben karácsonyi oratóri-
umot komponált. Hol adták elő?

– Az első bemutató 1970 kará-
csonyán a Nagytarcsai Evangéli-

kus Templomban volt. Az 
énekkar asszonyai több-
nyire bőszoknyás népvi-
seletes komoly hívő édes-
anyák voltak a férfiak mel-
lett.

Az idén újból előadtuk 
és videóra vettük. Éppen 
most készülünk a máso-
dik oratóriumom előadá-
sával az 1972-es Föltáma-
dással. Pestszentimrén az 
evangélikus templomban 
április 22-én, 28-án pedig 
Pestszentlőrincen.

– Lelkészként a fiata-
lokat dzsessz zenével csa-
logatta, és tartotta gyüle-
kezetében.

– Az igazság az, hogy 
Istenhez nem lehet csa-
logatni senkit. A moder-
nebb zenével sem lehe-

tett. Nem is ezért gitároztunk. Ezt 
inkább a kívülállók gondolták. Azért 
zenéltünk így, mert ez illett legjob-
ban a hit őszinteségéhez és életszerű-
ségéhez. Ez volt és ma is ez a mi kor-
osztályunk zenéje. Nem mi, hanem 
az Ige vonzza az embereket. Mi csak 
asszisztálunk, vagy ügyetlenkedünk.

– 1987-ben Ősagárdon először 
szervezte meg az Ősök elnevezésű 
magyarországi ökumenikus keresz-
tyén találkozót. Mit szóltak ehhez 
az illetékes elvtársak?

– Ősagárdi lelkész voltam, min-
den hétvégén több gyermeket taní-
tottunk fiatal zenetanárok bevoná-
sával furulyázni, trombitálni és or-
gonálni. Vasárnapra fölkészültünk, 
és a kék Barkasszal vittem a csopor-
tot Nógrádra, Felsőpeténybe és visz-
sza Ősagárdra. Minden istentiszte-
leten volt többféle zenei szolgálat. 
Szerveztük a Hermons újabb generá-
cióját is. 1986-ban a Kallódó Ifjúsá-

got Mentő Misszió (KIMM) pályáza-
tot hirdetett egyházi könnyűzene al-
kotására. Mi is beküldtünk 3 számot. 
Az egyik elnyerte az első díjat. No, 
nem volt nagy ünneplés, de nem is 
kellett. Elhatároztam, hogy elkérem 
a KIMM szervezőktől a beküldők 
névsorát. Így kialakult egy adatbá-
zis, melynek segítségével 1987 nya-
rán megrendeztük az első ŐSÖK-et. 
1991-ben volt az utolsó, de nem 
szűnt meg a mozgalom, mert Gö-
döllőn folytattuk a Jubál Fesztivál-
lal, egészen 2006-ig, mintegy 15 al-
kalommal.

– Kezdetektől mind a mai napig 
minden eszközt – zene, videó, film, 
internet – bevett a szemléltetésbe.

– Hálát adok Istennek, hogy sok 
területen dolgozhattam és dolgoz-
hatok mind máig. A film és a töb-
bi külön beszélgetést érdemel, mert 
van egypár nem mindennapi munka 
és élmény ezen a területen is. Egyet 
kiemelek. Egy külföldi gyülekezet 
megvette nekünk super nyolcas mé-
retben Zeffirelli Názáreti Jézus című 
filmjét olasz nyelven. A nyolcva-
nas években vagyunk. A kattogó 
mozivetítővel faluról falura vittem a 
filmet, mely 13 orsóból állt. Fárasz-
tó volt a hangerőgomb lehalkítgatá-
sával alámondani magyarul a szöve-
get. Tanultam latint, ismerem a bib-
liai történeteket – nagyjából ment a 
szinkrontolmácsolás. Ekkor jött az 
újításom. Az S8-as filmet nem lehet 
már másolni. Hogyan lehetne még-
is magyar feliratozással ellátni? Le-
fordíttattam az olaszul jól tudó sógo-
rommal a filmet. A szöveget egy fe-
hér pappírra gépeltem két-két soros 
bontásban, majd lefényképeztem ke-
mény negatív filmre. Kaptam így fe-
kete alapon fehér feliratot. Ezt be-
kereteztem diakockának. A legkö-
zelebbi vetítésen már egy diavetítőt 
is vittem a mozigép alá, és a megfe-
lelő szöveget belevetítettem a mozi-
vászonba. Ma már csinálnak ilyes-
mit operaházakban, de nem tudom, 
hogy valaki a nyolcvanas években 
használta-e ezt a megoldást.

– Noha feleségével nyugdíjba 
vonultak 2017-ben, pihenés he-
lyett Soroksáron vezetik a Plántáló 
Evangélikus Egyházközséget.

– Feleségem jelenleg a Sztehlo 
Gábor iskolában hittant tanít. Jóma-
gam a Pestszentimrei gyülekezetben 
végzek helyettes lelkészi munkát.

Ditzendy Attila

„Nem mi, hanem az ige vonzza az embereket”
Magyarország első keresztyén könnyűzenészeként február 22-én vehette át a 
Szikra-díj életműdíját Győri János Sámuel, nyugalmazott evangélikus lelkész. 
Mint mondta: váratlanul érte az elismerés, az átadó előtt nem árulták el. 
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Szűcs Gábor 1929. március 2-án 
született Pesterzsébeten, ahol öt esz-
tendő kivételével él a mai napig, rá-
adásul az egykori szülői házban.

– A háborús éveket nehezen küsz-
ködtük végig szüleimmel és öt test-
véremmel – elevenítette fel a házhoz 
kapcsolódó régi emlékét, majd hoz-
zátette: hatukból már csupán ő él.

Gábor bácsi a Fegyvergyárban 
dolgozott géplakatosként, később a 
Magyar Postánál folytatta pályafu-
tását, mint anyagbeszerző. Két gyer-

meket neveltek feleségével, akivel 
most kettesben élnek a kertes ház-
ban. Két huszonéves és egy kicsi, 
kétesztendős unoka népesíti be jó 
időben a nagyszülők kertjét.

– A zene a hobbim – mondta Gá-
bor bácsi, és már sorolta is, milyen 
hangszereken játszik: gitár, mando-
lin, orgona, nagybőgő.

– Karmester is voltam – árulta el.
Budafokon vezetett egyházi kó-

rust 1958 és 61 között.
A jelennel kapcsolatban elmond-

ta, hogy nemcsak szeret a kertben 
dolgozni, de sokat is kertészkedik.

– A borsóm már két centire kikelt 
– mondta büszkén.      D. A.

Szépkorú köszöntése
Március elején egy 90 esztendős pest-
erzsébeti polgárt köszöntött fel szüle-
tésnapja alkalmából az önkormányzat. 

Sárfi-Kránicz Ferenc elnök kö-
szöntőjében a gyengédség és a szere-
tet képviselőiként említette a nőket. 
Elmondta, hogy férfitársai nevében 
fontosnak tartja, hogy méltón meg-
ünnepeljék ezt a napot, és minden 
nap megadják a tiszteletet, a szere-
tetet és a megbecsülést, akkor is, ha 
nem visznek virágot és nem monda-
nak köszöntőt.

Dr. Hiller István országgyűlé-
si képviselő, a Parlament alelnöke a 
nőnap történetét, kialakulását idéz-
te fel köszöntőjében, majd Szaba-
dos Ákos polgármester szólt az ün-
nep alkalmából. Mint mondta, nők 
nélkül egészen más lenne a világ, a 
nők szerepe rendkívül fontos a tár-
sadalomban és óriási jelentőségű a 
családban. Végül tisztelettel és hu-
morral fűszerezve, általános derült-
séget keltve, személyes példáját hoz-

ta fel, édesanyját, feleségét és lányát 
említve kijelentette, hogy náluk nő-
uralom van.

Az ünnepi gondolatokat követő-
en az elnöknek az idei év eddigi ese-
ményeiről szóló beszámolójából ki-
derült, hogy februárban két alka-
lommal is remek hangulatú műsoros 
farsangi vacsorát szerveztek, elláto-
gattak a kőbányai sörkatakombába, 
a Képzőművészeti Egyetem Barcsay 
Termében pedig reprezentatív kiál-
lításon vettek részt a magyar resta-
urátorképzés 70. évfordulója alkal-
mából.

A hagyományoknak megfelelően 
az ünnepségre elkészült az éves ki-
rándulási és látogatási naptár, mely-
nek változatos programjaiból válo-
gathat a tagság.

Az ismertető végén Sárfi-Kránicz 
Ferenc köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak a rendezvény támo-
gatásáért. Megköszönte munkatársa-
inak és a bizalmi testületnek a szer-
vezésben nyújtott segítséget, Juhász 
Zoltánnak az ünnepség lebonyolítá-

sában, Lengyel 
Lajosné Lolá-
nak ügyintézési 
és pénzügyi te-
rületen végzett 
tevékenységét.

Majd okle-
véllel és ked-
ves ajándékkal 
köszönte meg 
a bizalmi testü-
let egy-egy tag-
jának, Koór 
Imrénének és Szabadi Andrásnénak 
a kiemelkedő munkáját, Deli 
Andrásnénak és Balogh Gyulánénak 
pedig a hűségét, akik 64, illetve 73 
éve szakszervezeti tagok. 

Az ünnepség fénypontja a Pest-
erzsébeti Közgazdasági Szakgimná-
zium kulturális csoportjainak műso-

ra volt, ami óriási sikert aratott. Sárfi 
Kránicz Ferenc előadásukat megkö-
szönve jókívánságának adott han-
got, mondván a felnőtt életben is le-
gyen akkora sikerük, mint ezen az 
ünnepségen volt.

Az ünnepség zárásaként a vacso-
ra és tánc sem maradhatott el.

Tisztelet a Nőknek
A Pesterzsébeti Nyugdíjas Szakszer-
vezet idén is két napon tartotta a 
Csiliben hagyományos nőnapi ünnep-
ségét. 

A szervezethez való csatlakozásról és a programokról érdeklődni lehet 
az iroda telefonszámán 283-03-70,(üzenet is hagyható, mindenkit visz-

szahívnak), vagy a bp20nyugdijas.szakszervezet@gmail.com e-mail 
címen. Személyesen hétfőn és csütörtökön 8-12-ig van félfogadás a 

Csili belső udvarán található szakszervezeti irodában.
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– A zöldhályog ma a világon a 
vakság második leggyakoribb oka. 
Jelenleg a világon 4,5 millióan van-
nak, akik a glaukóma miatt veszí-
tették el a látásukat. Ami pedig leg-
alább ekkora probléma: az érintettek 
fele még a fejlett országokban sincs 
tudatában betegségének. Ennek leg-
főbb oka, hogy a zöldhályog alatto-
mosan támad, kialakulásának, elő-
rehaladásának nincsenek jellegzetes 
tünetei – tudtuk meg dr. Elek Ilona 
szemészorvostól.

De mi is az a glaukóma, is mi-
ért hívják zöldhályognak? Egy olyan 
szembetegség, amely a látóideg elő-
rehaladó károsodását okozhatja, és 
ha nem kerül időben felismerésre és 
kezelésre, a károsodás visszafordít-
hatatlanná válik.

A betegségben, mint kiderült, 
nincs semmi „zöld”. – A régi magyar 
nyelvben minden rosszlátást hályog-
nak hívnak. A legismertebbek közü-

lük a szürke-, a fehér- és a feketehá-
lyog. A glaucoma a görög glaukosz 
szóból ered, ami egyes fordítások sze-
rint homályt, egy régi német fordítás-
ban azonban zöldet jelent, mi innen 
vettük át – magyarázta a doktornő.

Mivel a látóideg sorvadásának 
nincsenek tünetei, csupán egyetlen 
mérhető és befolyásolható kockázati 
tényezője van, a szemnyomás, ezért 
40 éves kortól javasolt a kétéven-
kénti szűrővizsgálat, helyesebben 
egy komplex szemészeti vizsgálat, 
beleértve a szemnyomás-mérést is.

– A zöldhályog kialakulását meg-
előzni nem tudjuk, de időben felis-
merve és kezelve a felismeréskor az 
akkori látásfunkciók megőrizhetők, 
gyógyszeres és/vagy műtéti kezeléssel.

A gyógyszeres kezelés lényege, 
hogy szemcseppel biztosítsuk az op-
timális szemnyomást, azaz a szemgo-
lyó belsejében termelődő csarnok-
víz termelődésének és elvezetődésé-

nek egyensúlyát. Ha 
gyógyszeresen a szem-
nyomás biztonságosan 
és tartósan nem állít-
ható be, műtéttel te-
remtjük meg a csar-
nokvíz optimális el-
vezetését. A műtét le-
het lézeres (ez szükség 
szerint megismétel-
hető) vagy „véres”. A 
módszer megválasztá-
sa a betegségtől függ – 
mondta dr. Elek Ilona.

A glaukóma örö-
kölhető betegség, min-
den ötödik glaukómás 
családjában előfordul 
zöldhályogos. De a be-
tegség öröklésmene-
te egyelőre nem tisz-
tázott, jelenleg is foly-
nak ennek felderítésé-
re kutatások.

Az is biztos, hogy 
a cukorbetegek kö-
zött gyakrabban for-
dul elő a zöldhályog, 
mint ahogy a glaukómások között 
több a cukorbeteg, éppen ezért ne-
kik még fontosabb a rendszeres, 
alapos vizsgálat. Ritkán előfordul-

hat, hogy a betegség „veleszületett”, 
ilyenkor fejlődési rendellenesség áll 
a háttérben.

Sz. A.

Rengeteg lehetőségünk van arra, 
hogy táplálkozással megóvjuk látá-
sunk egészségét. Rendkívül hatéko-
nyak ilyen szempontból a vitaminok 
és a különböző ásványi anyagokban 
és vitaminokban gazdag ételek. A 
legfontosabbak ebből a szempontból 
az A-, a B2-, a C- és az E-vitamin, az 
omega 3 zsírsavak, valamint a béta-
karotin – olvasható a manneroptika.
hu oldalon.

A természetes A-vitamin forrá-
sok közé tartoznak a belsőségek (fő-
leg a máj), a tej és tejtermékek (leg-
inkább a vaj, a tejszín), a tojássárgá-
ja, a tengeri halak. Karotint főképp 
az erősen sárga, piros vagy zöld szí-
nű zöldségekben és gyümölcsökben 
találhatunk, többek között a sárga-
répában, a sárgabarackban, a paraj-
ban, a sütőtökben, a sárgadinnyében 
és a paprikában.

A tejben, a májban, a tojásban és 
a halban megtalálható a B2-vitamin 
is, ami javítja a látásélességet, védi a 
szemnyálkahártyát, és fogyasztásával 
kevésbé lesz fáradékony a szem.

A magas C-vitamin-tartalmú 
gyümölcsök és zöldségek nemcsak a 

szem ereire, hanem általában az erek 
rugalmasságára hatnak jótékonyan.

Az E-vitamin a sejtek elöregedé-
sének gátlásában segít sokat, nem 
mellesleg érvédő és immunrendszer 
erősítő hatása van. Ezt a vitamint 
növényi olajokból, halból, tojásból 
nyerhetjük ki.

A makula degeneráció az egyik ti-
pikus időskori szembetegség, hatásá-
ra sárga foltok kezdenek megjelen-

ni a szemünkön, ami miatt kevés-
bé tud védekezni az UV sugárzásra 
amúgy is rettenetesen érzékeny sze-
münk. Ennek elkerülésére fogyasz-
szunk antioxidánsokban gazdag éte-
leket, mint például kukorica, brok-
koli, sütőtök, sárgarépa, brokkoli, 
káposzták, spenót.

A bogyós gyümölcsök – szintén 
magas antioxidáns-tartalmuk miatt 
– segítik a szemöregedés elleni véde-
kezést, ezért együnk sok kékszőlőt, 
áfonyát és fekete ribizlit.

Érdekesség, hogy a vörösborban 
is rengeteg antioxidáns található.

A tengeri herkentyűk, halak fo-
gyasztásával omega 3 zsírsavat jut-
tatunk a szervezetünkbe, ami szin-
tén hatékony segítség a sárga foltok 
ellen, és szintén gátolja a szem öre-
gedését. Ha pedig nem igazán sze-
retjük a tenger gyümölcseit, ak-
kor az omega 3 zsírsavat pótolhat-
juk dióból, mogyoróból vagy man-
dulából is.

y.a.

Zöldhályog, az alattomos látásrabló

Vitaminra éhező szemek

A Glaukóma Világszervezet és a Glaukómás Betegek Világszervezete 2008. 
március 12-én rendezte meg az első Glaukóma Világnapot, amelynek célja 
a zöldhályog széleskörű megismertetése volt, hogy a kampány eredménye-
ként minél több glaukómás beteg kerüljön időben kezelésre, és sikerüljön 
megelőzni a betegség okozta vakságot. A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel azóta minden márciusban megrendezik a Glaukóma Világhét eseményeit, 
amelyhez hazánk több kórháza is csatlakozott.

A zöldhályog kialakulását ugyan nem tudjuk megelőzni, szemünk egészsé-
géért és látásunk vitalitásának megőrzéséért azért sokat tehetünk, például 
megfelelő táplálkozással. 
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A rendezvényen Szabados Ákos 
köszöntötte a megjelenteket, majd a 
gyerekekhez fordult. – Ez az emlék-
hely, amit kialakítottunk, egy figye-
lemfelkeltő jel, ami elsősorban nek-
tek biztosít lehetőséget arra, hogy ne 
csak egy alkalommal, hanem egész 
évben tudjatok játékos körülmé-
nyek között emlékezni. Bár számo-
tokra ez még csak egy játékos alka-
lom, ez jó, hiszen a játék és együtt-
lét közben tanuljátok meg, mit je-
lent közösen ünnepelni, és mit je-
lent „kis” magyarnak lenni. Azt kí-
vánom, hogy amikor majd felnőttek 
lesztek, ti is meg tudjatok majd gyer-

mekeitekkel állni egy ilyen helyen, 
és át tudjátok élni azokat a pillana-
tokat, amikben most részetek van. 
Kérem ebben szüleitek, a leendő 
nagyszülő segítségét – fogalmazott a 
polgármester, majd megköszönte az 
óvodapedagógusoknak a gyermeke-
kért végzett munkájukat.

Az ovisok műsorát követően 
Pesterzsébet Önkormányzata nevé-
ben Szabados Ákos helyezte el a ko-
szorút a kopjafa tövében, majd az 
óvodások tették le virágaikat és tűz-
ték le a papírból készített nemzeti lo-
bogókat és kokárdákat.

y.a.

Nagyszerű lehetőség és meg-
tiszteltetés volt a pester-
zsébeti zeneiskola számára, 

hogy az intézmény kamaracsoportjai 
a jubileumi tanévhez kapcsolódóan 
hangversenyt 
adhattak a Ma-
gyar Rádió Már-
ványtermében, 
melyről a Bar-
tók Rádió felvé-
telt is készített, 
és le is adott a 
műsorában.

A program-
ban szerepelt 
furulyaegyüttes, 
a Kicsinyek Kó-
rusa, klarinétegyüttes, két fuvola-
duó,  a Zabhegyező Citeraegyüttes, 
a La Musica Kamarakórus, egy bari-

tonkürt-trió, valamint az iskola fuvo-
lazenekara is. Szép élmény volt a ta-
nulóknak a teltházas rádiós szereplés, 
izgalommal és lelkesedéssel készültek 
a felvételre. Az előadott művek kö-

zött a zeneiskola növendékei a mű-
sorvezető kérdéseire is válaszoltak.

Sz.

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvo-
da 4 évvel ezelőtt csatlakozott a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Bozsik In-
tézményi Programjához, melynek fő 
célkitűzései a lehető legtöbb gyer-
mek megmozgatása, a játék megsze-
rettetése, az intézményi tömegbázis 
kialakítása és szélesítése, a tehetség-
kutatás és a tehetségek fejlesztése.

A program szerves részei a 
Grastroots fesztiválok, melyeknek az 
a lényege, hogy minél több gyermek 
mozogjon együtt, egy időben, élvez-
ve a mozgás örömét. Ezeken a ren-
dezvényeken nagy hangsúlyt kap az 
a szemlélet, amely a részvételt és si-
kerélményt részesíti előnyben a tel-
jesítmény és a versenyszellem he-

lyett. A február 
23-án a Soroksá-
ri SC Stadionban 
rendezett feszti-
válon csapatunk 
is nagy öröm-
mel, sikerrel vett 
részt. Jó alkalom 
volt ez arra is, 
hogy a szülők is 
betekintést nyer-
jenek ebbe a le-
hetőségbe.

Tiglman Ágnes

A nap zenészek számára kifej-
lesztett tornával indult, majd Bárdi 
Szabolcs hangszerész tartott hang-
szertörténeti előadást a gyerme-
keknek.

A délelőtt további részében a he-
gedűsöknek Szászné Réger Judit  tar-
tott közös órát, a csellisták pedig 
Rohmann Ditta Junior Príma-díjas 
csellóművész mesterkurzusán mé-

lyíthették tovább tudásukat, vala-
mint egy érdekes interaktív hangfes-
tésen vehettek részt, melyben a mint-
egy negyven csellista mindegyike sze-
repet kapott.

A délután csapatépítő játékok-
kal és próbákkal folytatódott. A ren-
dezvény közös hangversennyel zá-
rult, melynek fénypontja – a szóló és 
kamaraprodukciók mellett – John 
Williams: Harry Potter című filmzené-
jéből Hedwig témája volt, a majdnem 
kilencven fős két vonószenekar elő-
adásában, Tóthné Szegszárdy Berna-
dett meghívott karnagy vezényletével. 

A produkció méltó megkoronázá-
sa volt az estnek, szívmelengető volt 
látni, ahogy a 8 évesek együtt muzsi-
kálnak a 19 évesekkel.   

Sz.

Petőfi Sándor arcképét ábrázoló kopjafát avattak a Lurkóház Óvoda Kincske-
reső Tagóvodájában az intézmény március 15-ei ünnepségének keretében. A 
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda idei megemlékezése azért is volt rendhagyó és 
különleges, mert a másik két oviból a Hunyadi térre érkezők lovas huszárok-
kal és rendőrökkel sétálhattak az ünnepség helyszínére.

Idén  tizedik alkalommal került megrendezésre a Zenehíd Vonóstalálkozó, me-
lyen a XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a XXIII. kerüle-
ti Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola vonósai muzsikálnak együtt év-
ről évre. Mára ez a rendezvény egész napos, igen változatos  programmá nőt-
te ki magát, amelyen idén nyolcvan hegedűs és csellista növendék vett részt. 

Megemlékezés kopjafaavatással A zeneiskolások a rádióban

Ovis Bozsik-program

Jubileumi vonóstalálkozó 
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Az emlékkupán Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte a verseny-

zőket és a szurkolókat, kívánt min-
denkinek sportszerű és sérülésmen-

tes napot. – A jövő nem-
zedéke ti vagytok, remél-
hetőleg közületek kerül 
majd ki olyan nagyszerű 
futbalista, mint amilyen 
Fehér Miklós volt. Hajrá 
Pesterzsébet, hajrá Hajós! 
– mondta.

Ezt követően Őrfi 
Krisztina, a Budapest XX. 
Kerületi Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola igazgató-
ja idézte fel Fehér Mik-
lós pályafutását, vala-
mint az utolsó mérkőzé-
sén történt tragikus ese-
ményeket. Az egyperces 
néma felállás után a ven-
dégcsapatok, majd a pest-
erzsébeti Hajós osztályai-
nak képviselői helyeztek 

el 1-1 szál virágot a világhírű focis-
ta fényképénél.

A verseny díszvendége Lisztes 
Krisztián, a 90-es évek és az ezred-
forduló egyik legjobb magyar játé-
kosa, korábbi válogatott futballista, 
a Bundes Liga első magyar gólszer-
zője volt, aki, amellett, hogy jó ver-
senyzést kívánt, a fair play szabályai 
betartásának fontosságára hívta fel a 
csapatok figyelmét.

A kupán 9 csapat vett részt, ame-
lyek 3-as csoportokban mérkőz-
tek meg egymással. A meccseket 

Surányi Péter és Juhász László ve-
zette, a mérkőzéslabdát az ESMTK 
ajánlotta fel. Az eredményhirdeté-
sen részt vett Győr Béla, a Magyar 
Olimpiai Akadémia megbízott főtit-
kára is.

A pesterzsébeti Hajós csapata a 3. 
helyen végezve, rég nem látott siker-
rel zárta a tornát. A képzeletbeli do-
bogó második fokára a Csík Ferenc 
Általános Iskola, míg az elsőre a Gö-
döllői Hajós Alfréd Általános Iskola 
csapata állhatott.

s.z.

Fehér Miklós kupa
Március 22-én 15. alkalommal rendezte meg a Budapest XX. Kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola az olimpiai bajnokok nevét viselő általános iskolák 
labdarúgó csapatai számára a Fehér Miklós kupát. A 2004-ben, 24 évesen a 
pályán tragikusan elhunyt focista emlékére rendezett torna helyi sikert ho-
zott, a pesterzsébeti Hajós csapata az előkelő 3. helyezést érte el.
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Végre itt a jobb idő, többet 
süt a nap, melegszik a leve-
gő, éledezik a természet, az 

embernek jobb a kedve. Egészen ad-
dig, amíg rá nem jön, hogy a tavasz-
szal együtt eljött az év első nagytaka-
rításának ideje is. Pedig ennek nem 
feltétlenül kell rémálomnak lennie.

A tavaszi nagytakarítás lényege, 
hogy ilyenkor azokra a feladatokra 
koncentrálunk, amelyeket nem vég-
zünk el amúgy is, így például az ab-
lak- és függönymosásra, a falak porta-
lanítására, a pókhálók eltávolítására.

Mindez ijesztően hangozhat, de 
megfelelő előkészületekkel fájda-
lommentessé tudjuk tenni a kötele-
ző és nemszeretem házimunkát.

Először is tűzzük ki a nagytakarí-
tás idejét, célszerű legalább két na-
pot megjelölni, majd erről értesítsük 
a családot, hogy ha párunk részt kí-
ván venni a feladatban, tudjon róla 
ő is, ha meg nem, legyen ideje más 
programot szervezni magának.

Azután mérjük fel készleteinket, 
megvannak-e a szükséges eszközök 
és anyagok: porszívóba porzsák, por-
törlő, rongyok, gumikesztyű, partvis 
és lapát, dörzsi szivacs, papírtörlő, 

bútorápoló, ablaktisztító és felmosó 
folyadék, vízkőoldó, zsíroldó, fehé-
rítő, fertőtlenítő. Aki környezetba-
rát megoldást választana, szerezzen 
be növényi eredetű zsíroldót, 20%-
os ecetet, mosószódát, mosó- vagy 
epeszappant, szódabikarbónát és cit-
romlevet.

Vannak, akik a 
nagytakarítás előtt sze-
retnek megszabadul-
ni a feleslegessé vált lo-
moktól, holmiktól is. A 
rossz hírünk az, hogy ez 
a két napba biztos nem 
fér bele, erre külön idő-
pontot kell kijelölni.

A harmadik lépés 
a tervezés: találjuk ki, 
melyik helyiséggel kez-

dünk, és hogyan haladunk tovább. 
Magában a helyiségben fentről le-
felé tegyük a dolgunkat, miután le-
szedtük a függönyöket, kezdjük a 
plafonnal és a falakkal, ezután jö-
hetnek a lámpaburák, majd a pol-
cok, amiket szintén fentről lefelé 
portalanítsuk. Tisztítsuk le az ajtó-
kilincseket, mossuk le kívül-belül 
az ajtót. Az utolsó lépés legyen az 
ablaktisztítás és a függönyök vissza-
helyezése.

A járólappal borított helyiségek-
ben érdemes a fugákat is megtisztítani 
évente legalább egyszer, hiszen azok-
ban rengeteg baktérium tanyázik.

Plusz egy tipp: előre válasszuk ki, 
milyen zenét fogunk hallgatni taka-
rítás közben, a kedvenceinkkel való 
együtt éneklés jelentősen megköny-
nyíti majd a dolgunkat.

s.z.

Tavasz és takarítás

Azt mindenki jól tudja, hogy 
szervezetünk nagy részét – a 
csecsemőknél 70, a felnőt-

teknél mintegy 60 százalékát – víz al-
kotja, így minden sejtünknek szüksé-

ge van a folyamatos vízutánpótlásra. 
A szervezetünkben lévő víz befolyá-
solja többek között a vérkeringést, a 
vér összetételét, biztosítja a megfele-
lő vérnyomást, részt vesz az emészté-

si és felszívódási folyamat-
ban, valamint a salakanya-
gok kiválasztásában, to-
vábbá segíti a testhőmér-
séklet szabályozását, vala-
mint az egészséges sav-bá-
zis egyensúly megtartását.

Abban azonban eltérő-
ek a vélemények, mennyi 
is legyen a napi folyadék-
bevitel. Az általános aján-
lás a napi 1,5-2 liter, azaz 
8 pohár víz fogyasztása 

naponként. Ezzel azonban az a baj, 
hogy nem mindegy, hány éves, mi-
lyen munkát végző és milyen testal-
katú ember issza meg ezt a mennyi-
séget, és mindezeken felül még at-
tól is függ, hogy melyik évszakban 
teszi ezt.

Viszonylag egyszerűen belátha-
tó, hogy egy 90 kilós férfinak, nyá-
ron, amikor a szabadban dolgozik, a 
napi 8 pohár víz édeskevés, míg egy 
filigrán, irodában dolgozó nőnek ele-
gendő lehet.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
ételeink is tartalmazhatnak folya-
dékot, gondoljunk csak akár a gyü-
mölcsökre, akár a levesekre, főze-
lékekre.

Szakemberek szerint a 1,5-2 liter 
önmagában kevés, hiszen a szerve-

zet napi folyadékvesztesége 2 és 2,5 
liter között mozog. Ennyit biztosan 
pótolni kell a kiszáradás elkerülésé-
hez. Azt is mondják, hogy a szomjú-
ságérzet már a kiszáradás egyik jele, 
így a legjobb, ha nem várjuk meg, 
amíg megszomjazunk. A dehidra-
táció többi tünete a száraz nyelv és 
nyálkahártyák, az aláárkolt szemek, 
a hűvös végtagok, a sápadt bőr és a 
csökkent vizeletmennyiség.

Ha ezeket észleljük magunkon, 
azonnal pótoljuk a folyadékvesztesé-
get. Azt pedig, hogy megfelelő meny-
nyiségű vizet fogyasztunk-e, legegy-
szerűbben a vizeletünk színéből tud-
juk kideríteni. Amennyiben az vilá-
gos szalmasárga vagy majdnem szín-
telen, akkor igen.

d.r.

Hiába ódzkodnak sokan a 
vágott virágoktól, ilyen-
kor, tavasszal nehezebb 

ellenállni a friss, színes csokrok-
nak. Néhány praktika bevetésé-
vel megakadályozhatjuk, hogy az 
örömmel vásárolt bokrétánk egy-
két nap után kornyadozni kezdjen. 

Az első számú szabály, hogy a 
vázába helyezés előtt ferdén vág-
juk vissza a virágok szárait, és 
tisztítsuk meg a vízbe kerülő részt 
a levelektől, hajtásoktól. A víz 
se jéghideg, se meleg ne legyen, 
és a legjobb, ha a csak félig tölt-
jük meg a vázát (a gerberának és 
a tulipánoknak még ennél is ke-
vesebb, csupán 5 centiméternyi 
víz elegendő), és utána naponta 
gondoskodunk a felszívott, elpárol-
gott víz visszapótlásáról.

Nagyanyáink szerint, ha egy teás-
kanál cukrot teszünk a vázába, meg-
mentjük a virág életét, mert a cukor 
olyan, a virág számára fontos táp-
anyagokat tartalmaz, amelyekhez a 
fölből való eltávolítás után másként 
nem juthatna. A legtutibb, ha a cuk-
rot ecetbe keverjük, és úgy öntjük a 
vázába, mivel az ecet gátolja a bakté-
riumok terjedését.

Ennél furábban hangzik, és per-
sze nem is nagyanyáink tapasztalata 
a szénsavas üdítő, amelynek cukor-
tartalma elősegíti a növények táplá-
lását, segít csökkenteni a víz pH-ér-
tékét, ezáltal lehetővé téve a virá-
goknak, hogy minél több tápanyagot 
szívjanak fel magukba.

Még furcsább ötlet, de működik, 
a vodka. Annak megértéséhez, hogy 
miért, tudni kell, hogy az etilén nevű 

vegyi anyag miatt virágzanak, majd 
hervadnak el a virágok is, a vodka 
viszont lassítja a virágok természetes 
etiléntermelését.

A közhiedelemmel ellentétben 
azonban a virágok élettartamát nem 
javítja, ha pénzérméket teszünk a 
váza aljára, mivel a mai érmék már 
nem rézből, hanem főként cinkből 
készülnek, ráadásul az érmékben 
lévő réz nem oldódik.

Sokáig gondolták, hogy egy fél asz-
pirin is csodát tesz a virágokkal. Eh-
hez képest egy friss kutatás szerint ez 
a gyógyszer nemhogy tovább tartja 
életben a növényeket, éppen ellenke-
zőleg, hamarabb elpusztulnak miatta.

Sokan a fehérítőre esküsznek, ha 
sokáig szeretnének gyönyörködni a 
friss virágjukban. Ezzel viszont az a 
baj, kiszárítja és elfehéríti a virágok 
szárát.

Nd.

A hosszú élet titka

Tényleg napi 8 pohár?
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Következő számunk 2019. április 25-én jelenik meg
Lapzárta: 2019. április 9. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
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… azért, valljuk be, „csoda” dolgokra va-
gyunk képesek. Klikkesedünk, pletykálunk, 
véleményt formálunk, előítélkezünk, és bár a 
mindennapokban számtalanszor megtapasz-
taljuk, mennyire félre tudunk menni egy-egy 
prekoncepcióval, és esetleg milyen kellemet-
len, magunk vagy mások számára kínos hely-
zetekbe keveredhetünk emiatt, legközelebb 
újra beleesünk ugyanabba a csapdába.

Nagyjából ezt a témát dolgozta fel Nicola 
Moriarty Az olyan nők című regényében. 
Adott Poppy, egy harmincas évei elején járó 
fiatal nő, aki boldog, gyermektelen házasság-
ban él Garrettel.  A gyermektelenség tudatos 
döntés volt, legalábbis Poppy részéről. Éle-
tük szerves része Poppy gyerekkori barátnője, 
akivel szabadidejük nagy részét együtt töltik.

Aztán Poppy egy este arra megy haza, 
hogy ők ketten ott ülnek a konyhaasztalnál, 
és bejelentik, hogy végérvényesen és vissza-

fordíthatatlanul egymásba 
szerettek, és közös gyereken 
gondolkodnak.

Ebben a lelkiállapotá-
ban szerez tudomást a he-
lyi anyukák zárt Facebook 
csoportjáról, ahová termé-
szetesen csak és kizárólag 
anyákat vesznek fel. Poppy 
ezen teljesen felháborodik, 
és kolléganőjével, új ked-
venc barátnőjével létrehoz-
zák a nem-anyuka helyi csoportot. Arra azon-
ban nem gondolt egyikük sem, hogy mindig 
vannak renegátok, így a közösségükbe is be-
férkőzött néhány anyuka, van, aki kíváncsi-
ságból, van, aki azért, hogy legalább arra a né-
hány percre, amit ott tölt, és posztol, legalább 
képzeletben kiszabadulhasson az anyaságból. 
És elindul a zűrzavar, ami kis híján tettlegessé-
gig fajuló balhévá növi ki magát, hogy azután 
a két fél egy tragédia után rádöbbenjen arra, 
mit is tettek, és mindezt miért.      y.a.

Hamarosan itt a tavaszi gyepszellőztetés ideje. Hogy 
miért nem érdemes kihagyni? Mert különben to-
vábbra is hiányos, ritkás, mohás marad a fű, ami 

ugye nem szép látvány. De ami még ennél is nagyobb baj, a 
nem szellőztetett gyep talajába nem jut elég víz és tápanyag, 
ráadásul a legyengült fű a kártevők igazi melegágya.

Ezt a munkát akkor célszerű elvégezni, amikor nappal 
már legalább 18 fok van, és este sem megy 10 fok alá a hő-
mérő higanyszála, és éppen fűnyírás után vagyunk.

Ha rászántunk magunkat, először is be kell szereznünk 
egy gyepszellőztetőt (a késes jobb, mint a rugós), tápanya-
gokat, talajjavítót (ha mást nem, műtrágyát), majd nekilát-
ni a munkának. A gép elvágja az elhalt füvet és a gyökere-
ket, ezáltal nem engedi torzsásodni a gyepet. Az összegyűlt 
zöldhulladék mehet a komposztba, így gyakorlatilag semmi 
sem vész kárba.

Ha végeztünk, nem kell megijedni, az első látvány nem 
lesz szép: a gyep ritkás, földes, enyhén szólva zilált képet mu-
tat majd, de ha elvégezzük a felülvetést, azaz a hiányos he-

lyekre fűma-
got szórunk, 
és gondosko-
dunk a rend-
szeres öntö-
zésről, egy 
idő után a 
pázsit való-
ban kertünk 
egyik ékes-
ségévé válik. 
Ezután pe-
dig már csak 
a locsolásról 
és a rendsze-

res nyírásról kell gondoskodnunk, hogy azután ősszel ismét 
megismételjük az egészet.

y.d.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és 
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsó-
sorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez 
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagy-
ja szívesen megeszik.

Lázár ezúttal egy igazán gyorsan elkészíthető, garan-
táltan húsmentes, ugyanakkor tápláló és egészséges sa-
látát ajánl olvasóinknak, amit akár vacsorára önmagá-
ban, akár egy kerti hússütögetésnél köretként is kínál-
hatunk.

Tavaszi saláta
Hozzávalók 2-3 főre:
2 marék lollo bionda saláta, de bármilyen 
saláta jó lehet, 1 kápia paprika apróra vágva,
4 szál újhagyma apróra vágva, 1 marék fe-
kete olívabogyó, 5-6 darab kapribogyó, 2 
darab főtt burgonya meghámozva, kocká-
ra vágva, 1 marék friss mentalevél finom-
ra metélve, 1 marék friss petrezselyemzöld 
finomra metélve, 1 csipet só, bors, 1/2 mok-
káskanál chilipehely, 1 evőkanál friss cit-
romlé, 1 teáskanál olívaolaj, 2 főtt tojás.

Elkészítés: A salátát a tál aljára rétegez-
zük. Hozzáadjuk a paprikát, az újhagymát, 
az olívabogyót, a kapribogyót és a krump-
lit. Megszórjuk a fűszerekkel, meglocsoljuk 
az olajjal és a citromlével, majd összekeverjük. A főtt tojást felszeleteljük, és a saláta tetejé-
re helyezzük.

További receptek: Facebook/Lázár Chef, www.lazarchef.hu

Lázár Chef kedvenc receptjei

Mi, nők…

A szép, zöld gyepért
Zöldsarok

Ajánló

Gasztronómia
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„Füles mester kisded játékai”
Tóth József Füles fotográfus kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019. március 20. – 2019. áp-
rilis 20. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

„30 éves a Gaál Imre Galéria” c. művészeti pályázat 
pályaműveiből rendezett kiállítás 
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019. március 27. – 2019. áp-
rilis 20. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

150 éve született Nagy Sándor és 110 éves a 
Pestszenterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom 
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1201 Bp., Baross u. 53.
Megnyitó ünnepség: 2019. április 17., szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 17. – 2020. már-
cius 27. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig 

AJÁNLÓ 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra A tested a tiéd, tegyél érte! 

Az egészségről egy gyógytornász 
szemével – Az ízületekről – 
az egészségestől a protézisig

előadó: Varga Orsolya gyógytornász-
manuálterapeuta

ápr. 10-én, 17 órától

Kártyázzunk!
Szerdai napokon 14 órától 

Beszélgessünk németül!
ápr. 24-én 17.30-tól

Beszélgessünk angolul! 
ápr. 10-én 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

ápr. 1-én, 15-én és 29-én 17 órától
 

Kerekítő Egyed Ivettel 
Hétfői napokon 10.00: Mondókás 

móka; 11.00: Bábos torna

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

2019. ápr. 3-án, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt április 3-án, szer-
dán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre Éva 
nénivel! Témánk: Milyen szabadtéri sportokat ismersz? – 
Reptessünk sárkányt!

Húsvéti írókázás: április 10-én, szerdán, 17 órakor er-
délyi tojásmotívumokat írókázunk mézeskalácsra. Gyer-
tek, próbáljátok ki Ti is!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, 
labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szeretet-
tel a babákat és szüleiket április 10-én, szerdán, 17 óra-
kor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Farkas Katalin tartja!

Fogyasztóvédelem: április 17-én, szerdán, 17 órakor 
a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fogyasztó-
védelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtá-
runkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztókat és vállal-
kozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák meg-
oldásában!

Színes ötletek klubja: húsvétra készülünk Frisch Tündé-
vel április 17-én, szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

A tested a tiéd, vigyázz rá! Újra várja Varga Orsolya 
gyógytornász az érdeklődőket szemléletes előadásával. 
Április 24-én, szerdán, 17 órakor a női egészséggel fog-
lalkozunk: mit lehet tenni ha gyenge a gátizom, csepeg 
a vizelet, szétnyílt a has, méhsüllyedés vagy hólyagsérv 
alakult ki?

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válo-
gathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Oravecz György reformkori festmé-
nyeit, tárlóinkban pedig Eszes Zoltán fotóit tekinthetik meg.

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

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!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók! Könyvtárunk ápr. 19-én 
és 22-én zárva tart!

Kellemes Húsvétot kívánunk!

Időszaki kiállításaink

Kedves Olvasóink! Április 19-től 22-ig 

az ünnepek miatt zárva leszünk!
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A 2019-es évben is folytattuk az Ovis Fesztivál 
elnevezésű rendezvénysorozatunkat.

A 2018-as évben szakosztályunk hagyományte-
remtő jelleggel vágott bele az „Ovis Fesztivál” el-
nevezésű rendezvénysorozatba, melynek lényege, 
hogy a pesterzsébeti óvodák nagycsoportos gyereke-
inek lehetőséget biztosítunk, hogy egy játékos sor-

verseny és grundbirkózás keretein belül összemér-
jék tudásukat.

2019. február és március hónapjaiban össze-
sen 5 alkalommal rendeztük meg a „II. Ovis Fesz-
tiválunkat”. Ezeken a rendezvényeken a megje-
lent nagycsoportos óvodásokon, szülőkön és óvo-
dapedagógusokon kívül, tiszteletét tette Szabados 
Ákos polgármester, Somodi Klára, az Egészségügyi 

és Sport Bizottság elnöke, Lernyei Ákos, a Gyu-
lai István Általános Iskola intézményvezetője, va-

lamint Együdné Szegedi Andrea 
és Rajné Zsebedits Lívia, a 4. bir-

kózó sportosztály osztályfő-
nökei.

Az Ovis Fesztiváljaink 
alkalmával szakosztályunk 
harmadik és negyedik bir-
kózó sportosztályos tanu-
lói mutattak be látványos 
gyakorlataikat a résztve-
vőknek.

Az óvodás gyere-
kek gyorsfutásban, nyu-
sziugrásban, békaugrásban, 
pók és rákjárásban, ku-
tyafutásban, macijárásban, térdenfutásban, 
laposkúszásban, valamint grundbirkózásban 

mérték össze tudásukat. Az események végén min-
den gyermek jutalomban része-
sült, valamint a megjelent óvo-
dák képviselői ajándékokat ve-
hettek át szakosztályunk elnöké-

től, Losonczi Ottótól.
A verseny érdekessé-

ge volt, hogy a szülőket is 
bevontuk a sorversenyek-
be, ahol a lelkes anyukák 
és apukák is megcsillantot-
ták tudásukat a különböző 
ügyességi feladatokban.
II. Ovis Fesztivál első for-
duló:
Első helyezett: Pesterzsébe-
ti Nyitnikék Óvoda:
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Szórád Botond, Tombor Zalán, 
Somogyi Alma, Fülöp Ábel, Márton Zalán, 

Baranyi Gábor, Ferenczi Barnabás, Vécsei Bende, 
Boboloa Taula, Sándor Rozi, Dziba Dániel, Zinner 
Szonja.
Második helyezett: Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
Gyermekkert Tagóvodája:
Csapatvezető: Balogh Ferenc
Csapattagok: Benyő Gergő, Németh Frank, Sol-
ti Ferenc Levente, Kovács Bálint, Csipkés István 

Kevin, Resc László.
Harmadik helyezett: Pesterzsébeti Lurkóház 
Óvoda:
Csapatvezető: Kliment László
Csapattagok: Kánai Ba-
lázs, Sniszer Dominik, Cocaj 
Lédri, Molnár Hunor, Huszár 
Beatrix, Szabó Zalán, Heller 
Miklós, Bárczi Roland, Vörös 
Benet, Szita Roland, Straub 
János, Ramiar Darian.
II. Ovis Fesztivál második for-
duló
Első helyezett: Pesterzsébeti 
Lurkóház Óvoda Kincskere-

ső Tagóvodája: 
Csapatvezető: Balogh Ferenc

Csapattagok: Váróczi András, Váróczi Balázs, Bíró 
Bálint, Csikós Rudolf, Horváth Donátó, Tokaji Gá-
bor, Veres Botond, Molnár Szabolcs.

Második helyezett: Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 
Boróka Tagóvodája: 
Csapatvezető: Julio Xique Gonzales
Csapattagok: Konrád Ármin, Gunda Zalán, Majer 
Ferenc Átosz, Oláh Alex, Hruska Ádám, Molyzes 
Ákos, Piskóti Csenge, Barkóczi Alex, Horváth 
Krisztián, Horváth Rajmund.
Harmadik helyezett: Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda Mákvirág Tagóvodája:
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Kovács Renátó, Lázok Ottó, Balogh 
Nikolasz, Békési Imre, Kiss Alex, Kiss Bertalan, 
Demeter Renátó, Rácz Gilbert, Danyi Dominik, 
Rékasi Márkó.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Pesterzsébeti Nyitnikék óvoda Boróka Tagóvodája

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvodája

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda
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Az ESMTK rendezésében és szer-
vezésében valósult meg március első 
hétvégéjén a Fit-Kid Farsang Kupa 
Budapest Bajnokság, amelyre a fő-
városi egyesületekből összesen száz-
kilencvenen mérették meg magukat. 
A verseny ötletgazdája Kaizinger Ág-
nes, az ESMTK Fitness Szakosztályá-
nak vezetője volt. A szövetség támo-
gatta az elképzelést, mondván, így az 
idény elején helyben jutnak verseny-
zési lehetőséghez a fővárosi fiatalok.

A Fit-Kid Farsang Kupa Buda-
pest Bajnokságot Pesterzsébet Ön-
kormányzata nevében Somodi Klá-
ra, az Egészségügyi és Sport Bizottság 
elnöke nyitotta meg, majd Harót Já-
nos, az EMSTK elnöke köszöntötte 
a sportolókat és a nekik szurkolókat.

Az egész napos versenyen egyé-
ni számokban, duóban, kiscsapatban 
(3-4 fő), nagycsapatban (5-6 fő) és 
a dance-show-ban mérték össze tu-
dásukat, felkészültségüket a résztve-
vők. Az eredményhirdetés előtt az 
ESMTK szakosztályának tagjai iga-
zi karneváli hangulatot teremtettek 
közös táncukkal.

A pesterzsébeti versenyzők ki-
emelkedő eredménnyel zárták a ver-
senyt, összesen 16 arany-, 6 ezüst- és 
5 bronzéremmel gazdagodtak.

Amint Kaizinger Ágnestől meg-
tudtuk, a szövetség maximálisan elé-
gedett volt a rendezéssel és a ver-
sennyel, ezért szeretnék hagyomá-
nyossá tenni a szezonkezdő Budapest 
Bajnokságot.         S.Z.

A Liza március 3-án a 
Sajóbábonyt fogadta, és ért 
el kemény küzdelemben 
2:0-ás győzelmet, átmene-
tileg átvéve a Szolnoktól az 
első helyet.

A március 10-ei rang-
adó – a rossz időjárási és 
pályakörülmények ellenére 
– is hasonlóan szerencsésen 
alakult, a piros-fehéreknek 
a hosszabbításban sikerült 
beállítaniuk a 2:3-as végeredményt 
idegenben, Salgótarjánban.

A bajnokság 19. fordulójában, 
március 17-én a Putnokot látta ven-
dégül az Ady pályán a Liza. A mér-
kőzés színvonala ugyan elmaradt a 
várttól, az utolsó 20 percben azon-
ban volt min izgulni. A Putnok 
először a 68., majd a 78. percben 
talált a pesterzsébetiek kapujába. Lá-
zár Benjámin a 90. percben szerezte 
meg a Liza első gólját, majd szó sze-
rint az utolsó pillanatban, a 94. perc-

ben Szabó Ádám talált a jobb felső 
sarokba. Az ESMTK ezzel egy pont-
tal lett gazdagabb, viszont miután a 
Szolnok 3:0-ra megverte a Nyírbá-
tort, átmenetileg visszaállt a „régi” 
rend, a Liza a a 2. helyre került.

Március 23-án a Tiszaújváros fo-
gadta az ESMTK-t. A 2:3-as vég-
eredményt a 89. percben állította be 
a Liza. Mivel a Szolnok 0:1-re kika-
pott a Sényőtől,  az erzsébeti csapat 
ismét a tabella élére került.

S.Z.

Február 16-án és 17-én Budapes-
ten rendezték meg a Héraklész Fizi-
kai Felmérőt. A megmérettetés célja 
a téli alapozás felmérése volt, hogy ki-
derüljön, ki hol tart a felkészülésben. 
A kizárólag utánpótlás korú verseny-
zők húzódzkodásban, lábemelésben, 
Cooper-futásban, a nagyobbak pedig 

fekvenyomásban mérték össze erejü-
ket. Természetesen az ESMTK Ka-
jak-kenu Szakosztályának versenyzői 
is részt vettek a rendezvényen, ahol 
egy-két kimagasló eredmény is szüle-
tett: Boda Márkó korosztályában 2., 
Fojt Sára és Bíró Barna pedig 3. he-
lyezést ért el.

A duathlon.hu a Pesterzsébe-
ti Futóklub két tagjával, Nagy Ani-
kóval és Darabos Péterrel február 
24-én első alkalommal szervezte meg 
a Yours Truly közösségi futást, ami 
nem verseny, hanem inkább mozga-
tórugó az emberek életében.

Az ESMTK Pesterzsébeti Uszo-
dához a megbeszélt időre harminc-
hat futó érkezett – zömében Pester-
zsébetről, de jöttek a szomszédos ke-
rületekből is –, akik egy vagy több 
kört tettek a kijelült 3,25 kilométe-
res távon. Amint Farkas Gyulától, 
a duathlon.hu vezetőjétől megtud-
tuk, a résztvevők a reggel 10-től dél-

után 4-ig tartó eseményen összesen 
398,25 kilométert futottak le.

A Yours Truly egy finn kezdemé-
nyezésű futóesemény, ami az év leg-
unalmasabb, és futás szempontjából 
legingerszegényebb időszakára datá-
lódik; minden év januárjának és feb-
ruárjának utolsó vasárnapján kerül 
megrendezésre. A klasszikus távok 
25 és 50 kilométer, de nyugodtan 
lehet ennél kevesebbet (vagy akár 
többet is) futni. Azok, akik a klasszi-
kus távot teljesítik, regisztrálhatják 
eredményüket a nemzetközi adatbá-
zisban.

s.z.

Március 2-án tartották az első fitness Budapest-bajnokságot a Fit-Kid szak-
ágban versenyzők számára a Kruj Iván Sportcsarnokban. Az ESMTK Fitness 
Szakosztályának mérlege: egyéniben 11 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérem, csa-
patban 5 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérem. 

Az ESMTK NB III-as labdarúgó csapata a 2. helyen zárta a Keleti csoportban 
az őszt, hogy aztán a március első hétvégéjén kezdődött tavaszi szezon első 
meccsén küzdelmes csatát nyerve – és az élen állt Szolnok vereségének kö-
szönhetőn – a tabella élére kerüljön. 

Fit-Kid sikerek Csoportelső az ESMTK

Fizikai felmérővel indult a szezon

Yours Truly Erzsébeten
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SZOLGÁLTATÁS

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

DÍJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS – nyug-
díjasok figyelem! Pénzre van szüksé-
ge? Hívjon, és megoldjuk felső korhatár 
nélküli „nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 
0630/985 50 00

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást szakemberrel. Kis munkát is 
vállalunk. 0670/541 90 22

NYUGDÍJAS SZŰCSMESTER bundák ja-
vítását, tisztítását vállalja. 061/282 42 47

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év tapasz-
talattal. Kiszállás díjtalan! 0620/554 84 
93

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752 

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

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díj-
talan. 0620/222 09 47

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55 
90, Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.
hu

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

KERTÉPÍTÉS-TELEKRENDEZÉS! Met-
szés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
térkövezés, kerítésépítés, tereprende-
zés, egyéb kertészeti és kőműves mun-
kák reális áron. www.telekrendezes.hu, 
telefon: 0620/259 63 19, 06-1/781-4021  

OKTATÁS

FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepe-
tálást, érettségire és nyelvvizsgára fel-
készítést vállal gyakorlott szaktanár. 
0620/487 22 09

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN bútorozott, kü-
lön bejáratú szoba hölgynek kiadó. 
60.000 Ft+1 havi kaució, rezsivel! 
0630/244 76 90

TULAJDONOSTÓL ELADÓ kétszobás 
panellakás Erzsébet Városközpontban. 
0620/432 91 04

ÁLLÁS

SOROKSÁRI nyúltartó telepre keresünk 
megbízható munkatársat, napi 8 órás 
munkaidőben, állatgondozói munka-
körbe. Stabil cég, jó kereseti lehetőség. 
Jelentkezni lehet: Lagus Kft. Telefon: 
0620/356 47 08 vagy 
email: laguskft@gmail.com

PRÉS-, CSISZOLÓ-, hajlító-, lézervá-
gó gépek kezelésére munkatársnőt vagy 
munkatársat keres a Csepel Művek te-
rületén működő lézervágással és komp-
lex lemezmegmunkálással foglalkozó 
cég. Kezdés azonnal, fizetés megegye-
zés szerint. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az 
arvaie@intertechnika.eu e-mail címen 
vagy a 06-1/425 26 73 telefonszámon 
lehetséges.

HIRDETÉS

Apróhirdetések
felvétele

A következő lapszám 2019. 
április 25-én jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: 
április 3., április 10. szerda 

12.30-14.30 között,
 április 5. péntek 9.30-11-ig.
a Pesterzsébet újság szer-

kesztőségében (Csili Műve-
lődési Központ 1201 Buda-
pest, Nagy Győry I. u. 4-6., 

I. emelet 2.).

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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