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Pesterzsébeti tehermentesítő főgyűjtő hiányzó szakaszának megépítése elől az
akadályok elhárultak. A kivitelezés elsősorban Kispesten fog folyni,
kerületünket csak a Fiume utca –
Nagykőrösi szervizútnál, egy kisebb
szakaszon érinti. Várhatóan a teljes
főgyűjtő üzembe helyezésére 2020
nyarán kerül sor, ezzel a Mártírok
útja – Magyar utca kereszteződésében és a környező utcákban az esőzések alkalmával jelentkező problémák megoldódnak – tájékoztatta a
június 6-ai ülésen a két ülés között
eltelt időszak munkájáról szóló beszámolójában Szabados Ákos.
***
A polgármester az Ady Endre utcai pavilonokkal kapcsolatban elmondta, hogy az ingatlan a Magyar
Állam tulajdonában van, a vagyonkezelő a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, a tulajdonosi
joggyakorló az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ. A hivatal és a kórház képviselői május 16-án egyeztető megbeszélésén elhangzott, hogy a
kórház is régóta szeretné megoldani
az ingatlanon kialakult problémát,
de jogi nehézségek merültek fel. A
területen található 7 pavilon hely-

zetét jelenleg próbálják tisztázni és
rendezni jogi segítség igénybevételével. Az ígéretek szerint várhatóan
e hónap végén, július elején a hivatal újabb tájékoztatást kap a kórház
képviselőitől az ügy állásáról.

***
A rendőrségi központú térfigyelő kamerarendszer úgynevezett másodlagos kliens állomása megkezdte
a teszt üzemmódot, így a kapitányságon lévő központban már 94 kamerán keresztül figyelik, felügyelik,
ellenőrzik a közterületek rendjét.

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:
Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása: 2019. június 30.
Cím: Polgármesteri Hivatal (1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.
Polgármesteri Titkárság)
Pesterzsébet Egészségügyéért, Pesterzsébet Szociális Munkáért,
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, Pesterzsébet
Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért, Pesterzsébet
Közbiztonságáért kitüntető címekre: 2019. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal (1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.
Polgármesteri Titkárság)
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Városházi napló
***
A képviselők áprilisban döntöttek arról, hogy Pesterzsébet Önkormányzata is csatlakozik a kormány által 2019-ben meghirdetett Országos
Görpark Programhoz, melynek célja

a nagyvárosokban a gördeszka sport
infrastrukturális igényeit biztosító,
biztonságos, a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint versenysportra is
megfelelő parkok kialakítása.
A testület mostani ülésén úgy
határozott, hogy a park a Gubacsi
hídtól északra eső önkormányza-

ti területen épül meg. A tervezett
beruházás költségét fele-fele részben vállalja az állam, illetve az önkormányzat, megvalósítási határideje 2020. június 30-a.
***
Szintén az áprilisi ülésen döntöttek arról a képviselők, hogy az önkormányzat nyilvános pályázati eljárásban, bérbeadás útján kívánja
hasznosítani a kizárólagos tulajdonában lévő Tátra tér 1. szám alatti
volt iskolaingatlant. A május 30-ai
határidőre egyetlen pályázat sem érkezett, ezért a júniusi ülésen a képviselő-testület megállapította a pályázati eljárás eredménytelenségét.
A képviselők emellett arról is határoztak, hogy az önkormányzat a
helyben szokásos módon meghirdeti az ingatlan 5 évre szóló bérbeadás
útján történő hasznosítását. A minimális bérleti díj összege nettó 935
ezer forint, az értéknövelő beruházások, felújítások költsége – megegyezés szerint – a bérleti díj 75 százalékának erejéig beszámítható a
bérleti díj összegébe. Amennyiben
megkeresés érkezik az ingatlan bérbevételére, arról a képviselők a soron következő ülésükön tárgyalnak.
Sz. A.

INGYENES MELEG EBÉD
A NYÁRI SZÜNETBEN
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a szünidei
gyermekétkezés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére
a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg
főétkezést (helyben történő elfogyasztással vagy elvitellel) a tavaszi
tanítási szünet időtartama alatt, valamint ezen időtartamra eső,
a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapon ingyenesen biztosítja.
A szünidei gyermekétkeztetés a nyári szünet időtartama alatti
munkanapokon az Ady Endre Általános Iskola (1204 Budapest, Ady
Endre utca 98.) vehető igénybe elvitellel, illetve helyben fogyasztással.
Az óvodás- és bölcsődés korú gyermekek intézményükben, a szokásos
módon vehetik igénybe az étkezést.
A hátrányos helyzetre, halmozottan hátrányos helyzetre, illetve a
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó részletes
felvilágosítást Pesterzsébet Polgármesterei Hivatala Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztálya nyújt az igénylők számára.
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Az Emlékezés terén tartott ünnepségen Szatmári Attila színművész adta elő Balassi Bálint: Egy katonaének című költeményét.

község parókusa. – Az emberiségnek mindig is fontos volt, hogy kiemelkedjenek közülük igazi, mondhatni, elit hősök. Vannak, akikre

– Azért jöttünk össze, hogy a hősökre emlékezzünk – kezdet ünnepi beszédét dr. Papp Miklós, a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyház-

jobban felnézünk, akik alkalmasabbak arra, hogy vezessék a többieket.
Vannak csapatkapitánynak, hősnek
születettek.

Egységes magyarság
Pesterzsébet Önkormányzata június 4-én tartotta megemlékezését a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Beszédét Szabados Ákos egy
Wass Albert idézettel indította:
„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet,
pártoskodást, és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és
szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben
nem egyeznek.”
– A záró gondolatot szeretném
kiemelni. Függetlenül nézetkülönbségektől, nemcsak a mai napon, hanem életünk során mindig
azt kell választanunk, ami bennünket összeköt, és nem azt, ami távolabb visz egymástól – fogalmazott
a polgármester, kiemelve: kell és
szükséges az összefogás magyar és
magyar között, határokon innen
és túl.

– Sokkal kedvezőbb helyzetben
vagyunk, mint amikor az író szavait papírra vetette. Ma már az unió
belső határain belül szabadon közlekedhetünk, ünnepelhetünk együtt,
és ünneplünk is – jelentette ki Szabados Ákos, majd megjegyezte: a
Kárpát-medencében egyszerre száll
fel az ének, és kerül sor szimbolikus
összeölelkezésre.
A jelenlévő fiatalok számára felidézte egy személyes emlékét. Amikor első alkalommal járt önkormányzati delegációval Erdélyben,
Székelykeresztúron és Bölönben
meseszerű fogadtatásban részesültek. Múltidéző, ugyanakkor egy
szebb jövőt előre vetítő találkozások voltak, amelyek megidézték
azokat az időket, amikor az elszakított területrészek a harmincas évek
végén újra Magyarországhoz kerültek. Megújították Bölön község és
Pesterzsébettel akkor kötött testvérvárosi kapcsolatát. A kisgyerme-

Az atya szavaival a diákokhoz
fordult: a fiatalok manapság olyan
hősöket látnak a fantasy filmekben,
akik meseszerűek, akik meseszerű életre készítenek fel. Kiemelte:
akikre emlékezünk, valódi hősök.
– Ne engedjétek, hogy a mese világa nagyon eltérítse gondolataitokat a valóságtól – figyelmeztetett Papp Miklós, feltéve a
kérdést: kik is voltak a valódi hősök?
– Akik szerették a hazájukat – adott választ, így
folytatva: – Mi a hazaszeretet? Nem más, mint kitágított családi szeretet. Ti
is tanultátok, úgy jött létre a magyar nép, hogy hét
törzs, család kötött szövetséget. Akinél rendben van
a családi szeretet, az tudja, mit jelent, ha kitágítjuk
azt. A haza elvont fogalom,
a hősök a családokért éltek,
szolgáltak és haltak meg.
Akiknél meggyöngült a családi szeretet, azok kezdik kilúgozni a hazaszeretet fogalmát.
A parókus kifejtette: hősök voltak abban is, hogy képesek voltak
áldozatot hozni.
kek, nagyszülők, dédszülők ugyanazzal az őszinte szeretettel és tisztelettel tárták ki a kezüket, mint egykor a harmincas évek végén.
– Egy nép, egy haza, egy nemzet,
mindez az új politikai világrendben
be tud teljesedni, abban az új európai rendben, amit Európai Uniónak
hívunk – mondta Szabados Ákos,
aki kifejtette: reméli, a választások-
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A Hősök Napján, másként a magyar hősök emlékünnepén katonákra és civilekre emlékezünk, akik életüket áldozták Magyarországért. Az elesett hősök
emlékezetét először 1917-ben iktatták törvénybe.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Nem feledjük hőseinket
– Úgy érzem, manapság a legnagyobb kábítószerünk a jólét. Mindenki jól akar élni, és ezzel fertőzzük
a fiatalokat, mert azt látjátok rajtunk: legfőbb célunk jól élni – magyarázta Papp Miklós, hozzáfűzve:
az ókori görögök azt mondták: az az
idióta, aki csak magával foglalkozik,
és addig nem válik felnőtté, amíg a
köz ügyeivel nem foglakozik.
– Ma rengeteg harmincas-negyvenes még mindig gyerek, még mindig csak magával foglalkozik, a családalapítás, a közügyek nem fontosak számára – jegyezte meg az atya.
– A harmadik, amit tisztelhetünk
hőseinkben, hogy amikor az ember halni készül, nagyon közel kerül
Krisztushoz. De talán fordítva van,
Krisztus lép oda mindenkihez, aki
halni készül. Teljesen ateista ember nincs, amikor készülünk a halálra, az odaátra, Jézus odalép mindenkihez.
Az ünnepi beszédet követően
Szabados Ákos megkondította az
emlékezés harangját. A harangzúgás elültével a Spicc & Flex Táncegyüttes lélekemelő műsora következett. Végül a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait.
D. A.
ra azzal a hittel ment el mindenki szavazni, hogy ami annak idején
szétvált, újra együtt legyen, lelkileg
mindenképpen. És azok a feszültségek, amik elválasztottak, azok minél kevesebb támogatást kapjanak.
– Utunk legyen az egyesülés, a nemzetté válás – fogalmazott a polgármester.
D. A.
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Pedagógusokat köszöntöttünk
Június 5-én, Pesterzsébet Önkormányzata pedagógusnapi ünnepségén száztizenkét, az oktatási és kulturális ágazat jelenlegi és egykori munkatársa
vehetett át kiemelkedő, több évtizedes munkájáért kitüntetéseket, hűségjutalmakat, valamint színes diplomát a város vezetésétől.

Az ünnepségen Szabados Ákos
köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve Dr. Hiller István országgyűlési képviselőt és Bak Ferencet, a Külső-pesti Tankerületi
Központ elnökét. – Erre az ünnepségre különösen büszkék vagyunk,
hiszen függetlenül attól, hogy az iskolák már nem tartoznak hozzánk,
a gondolkodás továbbra is közös,
mint ahogy közös a munka is. Az
elmúlt napokban közös rendezvényen, egy retro partyn vettünk
részt Kropacsovóban, felelevenítve
a régen hagyományos igazgatói ki-

rándulást. Ezek a napok is hozzásegítettek ahhoz, hogy óvoda- és iskolavezetőink – a baráti beszélgetések miatt – szakmai témákról is
tudtak szót ejteni – fogalmazott a
polgármester, megköszönve Őrfi
Krisztinának, a Hajós iskola intézményvezetőjének a kirándulás
megszervezését.
Szabados Ákos a folytatásban
elmondta, hogy a magunk mögött
hagyott tanév jó néhány változást
is hozott, a legjelentősebb közülük
a Tátra téri iskola bezárása és öszszevonása a Zrínyi iskolával, a Vö-

Kitüntetettek:

„Német nemzetiségért elismerés”
Ritz Sándorné, a Sisi Nyugdíjas Klub vezetője
Szabóné Kerepesi Irén, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet titkára
Csordásné Teleki Krisztina, a Budapest
XX. kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola tanára

„Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja”
Harsányi Ildikó, a Pesterzsébeti Baross
Német Nemzetiségi Óvoda szakvizsgázott óvodapedagógusa, vezető-helyettes
Winkler Györgyi, a Gyermekmosoly
Óvoda Mákvirág Tagóvodájának óvodapedagógusa, tagóvodavezető
Kovács Emese, a Csili Művelődési Központ igazgatóhelyettese
„Az Év Közalkalmazottja”
Varga Istvánné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodájának
óvodapedagógusa
Kovács Judit, Pesterzsébeti Kerekerdő
Óvoda Bóbita Tagóvodájának óvodapedagógusa
Duka Júlia, a Pesterzsébeti Lurkóház
Óvoda óvodatitkára
Finé Tatarek Zsuzsanna, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda „Zöld Ovi” Tagóvodájának tagóvodavezetője
Horváth Attila, a Csili Művelődési Központ technikusa
„Pesterzsébet Kiváló Pedagógusa”
Boross Istvánné, a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanítója
Takaró Mihályné, a Kossuth Lajos Gimnázium tanára
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pesterzsébet kitüntetései:
„Az év német nyelvet tanító pedagógusa
Pesterzsébeten”
Pápai Andrea, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
Örkényi Fanni Mária, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tanára
„A német kultúráért díj”
Örkényi Fanni Mária, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tanára

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Somhegyiné Remete Katalin, a Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános
Iskola tanára
Harót Jánosné, a Budapest XX. Kerületi
Ady Endre Általános Iskola tanítója
Gürtler Katalin, a Budapest XX. Kerületi
Ady Endre Általános Iskola tanára
Székely Mária Ildikó, a Budapest XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola tanára
Kolossa András, a Budapest XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Temesi Mária, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára
Magyarné Moskovszky Ilona, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános
Iskola tanítója
Szabóné Berki Zsuzsanna, a Budapest
XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanítója
Frankl Klára Éva, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára, intézményvezető-helyettese
Szász Gábor, a Budapest XX. kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Róthné Géczi Veronika, a Budapest XX.
kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Hám István, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
Kelemenné Müller Piroska, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola tanára

rösmarty Mihály iskolát pedig a
Klapka téri református közösség
vette szárnyai alá. – Azt gondolom, hogy mindezeket az eseményeket, ha nem is teljesen zökkenőmentesen, de jó szakmai színvonalon és megfelelő körülmények
között sikerült megoldanunk. Különösen a Zrínyi iskola vonatkozásában van elkötelezettségünk,
hogy az elkövetkező időben hozzájáruljunk az ott folyó munka segítéséhez, illetve önkormányzatunk ígéretet tett az épület műszaki állapotának javítására. A Tátra téri iskola hasznosításáról önkormányzatunk folyamatos gondolkodásban van, szeretnénk az
idősellátásba bevonni ezt az épületet – mondta, majd hozzátette:

– A hozzám forduló szülők visszajelzései alapján csak jót tudok közvetíteni a kerületi oktatási és nevelési intézményekről, mint ahogy
a pedagógus kollégák is pozitív véleménnyel vannak a tankerületről,
ami kifejezetten jó.
A polgármester végezetül Pesterzsébet Önkormányzata és képviselő-testülete nevében köszönetet
mondott valamennyi kerületi pedagógusnak a végzett munkájukért,
és kívánt nekik jó egészséget.
Az ünnepségen Szilágyi Éva és
Alagi János operaénekesek léptek
fel, műsorukkal Itáliába röpítve a
publikumot, majd következett a kitüntetések, elismerések és hűségjutalmak átadása.
s.z.

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó, a József
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
Major Ildikó Anna, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
Füzesi Éva, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanára
Tyukodiné Tubik Ilona, a Budapest XX.
Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanára
Nemzetesné Kapás Erzsébet, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
Tagóvodájának óvodapedagógusa
Varga Istvánné, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodájának
óvodapedagógusa
Hachboldné Szél Mária, a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodájának óvodapedagógusa

Bertalan Béláné, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodájának pedagógiai asszisztense
Bíró Ferencné, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda óvodatitkára
Pálfi Sándorné, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Kékcinke Tagóvodájának
dajkája
Fülekiné Nagy Zsuzsanna, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda óvodapedagógusa
Koródiné Szilágyi Judit, a Pesterzsébeti
Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvodájának pedagógiai asszisztense
Szabó Sándorné, a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvodájának dajkája
Bacsó Jelena, a Pesterzsébeti Nyitnikék
Óvoda pszichológusa
Crisan Mária, a Pesterzsébeti Nyitnikék
Óvoda dajkája
Juhász Magdolna Erzsébet, a Budapest
XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola tanítója
Horváth Eszter, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanítója
Zolcsák Éva, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanára
Uchlár Tamás, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanára
Kisné Gopcsa Ágnes, a József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója
Baksainé Csitári Ilona, a Budapest XX.
Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Nagy Krisztina, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Tomasovszki Katalin, a Budapest XX.
Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola karvezetője, tanára
Deim Zsoltné, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanítója

Polgármesteri jutalom intézményvezetők részére
Győrné Varga Kornélia (Nyitnikék Óvoda)
Buc-Horváth Gabriella (Gézengúz Óvoda)
Soós Jánosné (Gyermekmosoly Óvoda)
Molnár Tímea (Lurkóház Óvoda)
Varga Ibolya (Kerekerdő Óvoda)
Bélteczkyné Szende Hilda (Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda)
D. Udvary Ildikó (Pesterzsébeti Múzeum)
Polyák Edit (Csili Művelődési Központ)
Horváthné Sebők Teréz (Pesterzsébet
Önkormányzata GAMESZ)
Hűségjutalmak
20 év
Kuruczné Hegedűs Magdolna, a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly
Óvoda
vezetőhelyettese
Winkler Györgyi, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
Tagóvodájának
óvodapedagógusa,
tagóvodavezető

Pálinkás Ágnes, a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános iskola és Gimnázium tanára
Schmidtné Segesdi Judit Éva, a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános
iskola és Gimnázium tanára
Tribusz Anna Gizella, a Budapest XX.
Kerületi Nagy László Általános iskola és
Gimnázium tanára
Hargittay Gergely, a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium intézményvezető-helyettese
Benyóné Odonics Gyöngyi, a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola tanítója
30 év
Harsányi Ildikó, a Pesterzsébeti Baross
Német Nemzetiségi Óvoda szakvizsgázott óvodapedagógusa, vezető-helyettes
Taray Lászlóné, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda gazdasági ügyintézője
Papi Sándorné, a GAMESZ konyhai dolgozója
Róka Angéla, a Budapest XX. Kerületi
Ady Endre Általános Iskola tanára
Füzesi Éva, a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanára
Major Judit, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója
Lenkey László Zoltánné, a Budapest XX.
Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Egri Katalin Ágota, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
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Szász Gábor, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Sztakóné Rácz Anna Irén, a Budapest
XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Klacsákné Tóth Ágota, a Budapest XX.
Kerületi Nagy László Általános iskola és
Gimnázium tanára
35 év
Pirbuszné Nagy Katalin, a Budapest XX.
Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanítója
Szabóné Molnár Ildikó, a Budapest XX.
Kerületi Gyulai István Általános Iskola tanítója
Őrfi Krisztina, a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola intézményvezetője
Krén-Poroszka Jolán, a József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője
Szépföldi Zsuzsanna, a Budapest XX.
Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára, intézményvezető-helyettes
Berecz Miklós, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezető-helyettese
Erőssné Montvai Zsuzsanna, a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola intézményvezető-helyettese
40 év
Bíróné Vida Regina, a Pesterzsébeti
Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Hájas Ildikó, a Pesterzsébeti Nyitnikék
Óvoda óvodapedagógusa
Tóthné Oroszlán Erzsébet, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Békaporonty
Tagóvodájaának
óvodapedagógusa,
tagóvodavezető
Szilágyiné Mercs Anna Lilióza, a Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános
Iskola tanára
Mizsák István, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Magyarné Moskovszky Ilona, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános
Iskola tanítója
Frankl Klára Éva, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára, intézményvezető-helyettese
Csizmazia-Darabné Radnai Katalin, a
Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos
Gimnázium tanára
Színes diplomák
Arany oklevél (50 éve végzettek)
Rezsdovics Györgyné
Zaj Ferencné
Harmath Árpádné
Kövér Sándorné
Gyémánt oklevél (60 évvel ezelőtt
végzettek)
Horváth Tiborné
Rusznák Mihályné
Kern Margit
Szombatfalvi Istvánné
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Vas oklevél (65 évvel ezelőtt végzettek)
Szecsődi Jánosné
Albert Antal
Nagy Béláné
Gavlik István
Pedagógusok Szakszervezete „Eötvös
Érem” arany fokozata
Brecsokné Kertész Ágnes, Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanára
Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Őrfi Krisztina, a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola intézményvezetője
Miniszteri dicsérő oklevél
Szepesházyné Kurimay Ágnes Éva, a
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola tanára
Nagy Andrea, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanítója
Jeszenszky János, a Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Holczapfel Zsuzsanna, a Budapest XX.
Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola tanára
Frankl Klára Éva, a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára, intézményvezető-helyettes
Andrásiné Karmanóczki Tünde, a Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú
Művészeti Iskola tanára
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Családok Napja a Babaparkban

– Ez a rendezvény az elmúlt
években tartott madarak, fák napi
programból nőtte ki magát, és a távoli múlthoz tartozik ennek a játszótérnek a kialakítása is. Jó pár évvel
ezelőtt elég mostoha körülmények
uralkodtak ezen a területen, amelyből az önkormányzat és az Önök

közreműködésével sikerült kialakítani a Babaparkot, ahol évről évre
az első pesterzsébeti baba szülei em-

lékfát ültetnek, amelyet a későbbiekben ápolnak – idézte fel a kezdeteket Szabados Ákos polgármester a
rendezvény megnyitóján, majd köszönetet mondott mindazoknak a
pedagógusoknak és szülőknek, akik
valóban közös ügynek tekintik környezetünk állapotát, minőségét.

Ezt követően adták át az „Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébetért” környezetszépítő pályá-

Az „Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébetért” pályázat nyertesei:
Képíróné Farkas Mónika – Rózsás
utca 36.
3. helyezett:
Nagy Anikó Mária – Előd u. 50/A
Varga Fekete Ágnes – Átlós utca 125/A
Társasházak kategória:
1. helyezett:
Honvéd u. 4.
Ady Endre utca 93-97.
Tótfalusi Kis Miklós sétány 6.
Bácska tér 1-8.
2. helyezett:
Rimaszombat u. 2-4-6.
3. helyezett:
Bártfa utca 6.
Ritka u. 7.

Családi házak kategória:
1. helyezett:
Becker Henrikné – Zalán utca 48.
Trajkovits Laura – Klapka tér 6.
Miskó Éva – Wesselényi utca 80.
Némethné Tihanyszegi Ágnes – Bácska utca 59.
Gyarmati János – Alvinc utca 14.
Jakab Katalin és Filep Sándor – Pannónia u. 40.
2. helyezett:
Klementné Koncz Klára, Dr. Koncz
Zsuzsanna és Dr. Ila Zsuzsanna –
Zamárdi utca 3.
Szabó Zoltán Péter – Átlós utca 127/B

zat társas- és családi házas kategóriáiban az elismeréseket. A pályázatokat bíráló bizottság elnöke, Mach
Péter elmondta, hogy az idén negyedik alkalommal meghirdetett versenyen új bírálati szempontként az éghajlatváltozásra való felkészülés jelent meg.
A délelőtt folyamán elültették a
2019-ben született első pesterzsébeti baba szülei az emlékfát.
Az ESMTK birkózó és fitness
szakosztályának bemutatói után
Mini Birkózó Bajnokság következett.
A kicsiket egész nap népi játszóház és játszórét, valamint a Cellux Közösségi Műhely programjai
várták, a felnőttek pedig dél-pes-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg május 25-én a Családok Napja egész napos programot Pesterzsébet Önkormányzata. Az élhetőbb környezetet, a megtartó közösséget és a közös mozgást népszerűsítő szabadidős
rendezvénynek az időjárás is kedvezett, a nyárias időben sokan kilátogattak a Babaparkba.

ti kórház által létrehozott Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából ingyenes EKG-, vércukorszint-, koleszterinszint-, vérnyomás-, valamint testösszetétel-mérésen és életmód-tanácsadáson vehettek részt.
Délután a színpadon a Kaj Zhas
Cirkusz és a Pince Ifjúsági Klub
zsonglőr csapata lépett fel, majd, a
sportágválasztást megkönnyítendő,
az ESMTK szakosztályai mutatkoztak be, és a szülők kérdezhettek is
az edzőktől.
A programot családi hétpróba, majd a Glamorous Company
Partyzenekar fellépése zárta.
y.a.
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Színes programok a gyermekek fejlődéséért
– Mi a véleménye a szülőknek a
kerületi óvodákról?
– Az a tapasztalatom, hogy a
pesterzsébeti óvodákat nagyon szeretik a szülők, ezt mutatja az is,
hogy nemigen jellemző az elvándorlás. Óvodaváltás leginkább csak
akkor fordul elő, ha a nagyobbik
testvér elkezdi az iskolát, és a kisebbiknek ahhoz közelebbi ovit választanak.
– Milyen a kapcsolat a fenntartó önkormányzat és a nevelési intézmények között?
– Az óvodák önállóan, saját pedagógiai programjuk mentén haladva végzik munkájukat, méghozzá nagyszerűen. Az intézmények vezetőivel folyamatos és élő a kapcsolatunk, több közös programot szervezünk, amelyek célja a gyermekek
fejlődése mellett az is, hogy bemutatkozhassanak egymásnak és a leendő ovisok szüleinek is.
Egyik ilyen nagy sikerű rendezvényünk az idén áprilisban már 3. al-

kalommal megrendezett Csillagocska Fesztivál, a kerületi óvodák tehetségnapja, a másik pedig a május
végén tartott Ovi-Zsaru ki mit tud,
amit a BRFK támogatásával, a kerületi kapitánysággal és a Pesterzsébet
Közbiztonságáért Közalapítványával
közösen bonyolítunk le.
Kezdeményezésemre az óvodavezetőkkel havonta megbeszélést tartunk, amelyeken az oktatási ágazat
vezetői is részt vesznek. A szülők
nagy örömére a kerület gyermekétkeztetéséért felelős cége képviselői
is megjelennek ezeken az összejöveteleken, hiszen nem titok, az ételek minőségét sokan kifogásolták az
elmúlt években. Az óvodavezetők
részletes jelzései alapján a cég sok
mindent változtatott, így elmondhatjuk, hogy javult az étel milyensége és minősége.
– Már egészen kisgyermekkorban fontos a megfelelő mozgás,
annak megszerettetése. Ezt miként
biztosítják az óvodák?

– A sport területe is hozzám tartozik, ezért különös figyelmet fordítok arra, hogy mennyit mozognak a
gyerekek. A jelzések és saját tapasztalataim alapján minden óvodában
nagy hangsúlyt fektetnek erre is,
heti szinten több játékos sporttevékenységet végeznek, ami nemcsak a
mozgásigényüket elégíti ki, de az iskolai életre is felkészíti őket.
– Fontos feladat a bölcsőde és
óvoda közötti átmenet megkönynyítése. Ezen a területen mit tesz
az önkormányzat?

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A kerületi óvodák mindegyikében széleskörű pedagógiai programok keretében gondoskodnak a kreatív óvó nénik az ovisok testi-lelki fejlődéséről – derült ki Juhász Lajosné oktatásért és nevelésért is felelős alpolgármesterrel
való beszélgetésünkből.

– Szintén a kezdeményezésemre
idén év elején tartottunk egy óvoda-bölcsőde összejövetelt, amelyen
nemcsak az érintett intézmények
vezetői, hanem a Humán Szolgáltatások Intézménye és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye – régi nevén nevelési tanácsadó – szakemberei is
részt vettek. Nagyon hasznos találkozó volt, hiszen olyan kérdéseket,
problémákat is meg tudtunk beszélni, amelyeket egyébként nem biztos,
hogy sikerült volna.
Sz.

Május 29-én a Csili Művelődési Központ színházterme adott otthont az OviZsaru programban részt vevő, pesterzsébeti óvodások játékos vetélkedőjének. A fesztivált második alkalommal rendezte a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány, az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottságának támogatásával, a kerületi rendőrkapitányság közreműködésével.

A játékos verseny megnyitóján a
kerületi kapitányság képviseletében

Kesik Róbert rendőr alezredes, a kapitányság rendészeti osztályának ve-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Ovi-Zsaru fesztivál
zetője köszöntötte az óvodásokat és
az őket kísérő pedagógusokat, szülőket. Mint elmondta, az Ovi-Zsaru
program 2010-ben a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság
kezdeményezésére indult, és az ország összes
rendőr-főkapitánysága átvette. Pesterzsébeten is immáron 10 éve működik a program.
Szabados Ákos polgármester és Pesterzsébet Önkormányzata nevében Juhász
Lajosné alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. – Az
Ovi-Zsaru program keretében
a gyerekek megismerkednek
a közlekedési táblákkal, szabályokkal, a rájuk leselkedő
veszélyekkel, és a rendőrökkel beszélgetve sok ismeretet sajátítanak el az idegenekkel való helyes viselkedésről.
A rendőrrel való személyes
találkozások lehetőséget adtak arra, hogy megismerjék a
rendőr munkáját, a beszélge-

tések során fejlődik önbizalmuk, és
ha nagyobbak lesznek, bizalommal
fordulnak majd hozzájuk, mert látják bennük a segítőt. A gyermekek
a csoportban az óvó nénikkel megismerkednek az orvos munkájával,
gyakorolhattak szerepjátékban elsősegély nyújtási helyzeteket. Megtanulják nevüket, szüleik nevét, lakcímüket – sorolta az önkormányzat és
a rendőrség közös programjának előnyeit az alpolgármester.
A versenyen 12 óvodáscsoport
mérte össze a tudását egy hat állomásból álló játékos program keretében. Az eredményhirdetésig közös
tánccal szórakoztatták az ifjú versenyzőket.
Miután pedig minden csapat átvette a jól megérdemelt ajándékcsomagját, – meglepetésként – a Csili
udvarán motoros rendőrök és rendőrségi kutyabemutató várták az ovisokat, a bátrabbak meg is simogathatták a kutyusokat.
y.
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Új eszköz a fogorvosi rendelőben

mányzati segítséggel. A két beruházás
mintegy bruttó 10 millió forint volt.
A Székelyhíd utcai rendelőben
átadott egység 35 évig szolgált társát váltotta fel, amely már gyakran meghibásodott, előfordult, hogy

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

M

ájus 27-én adta át ünnepélyesen Szabados Ákos
a Székelyhíd utcai felnőtt
fogorvosi rendelőben az új fogászati
kezelőegységet, amelyet Pesterzsébet
Önkormányzata támogatásából vásárolt a Humán Szolgáltatások Intézménye. Néhány héttel korábban az
Ady Endre utcai Szakrendelő egyik
fogorvosi rendelőjében cserélték ki
a régi kezelőszéket, szintén önkor-

M

Bölcsődék Napja

rendelési időt kellett lemondani
azért, mert nem működött.
Az új kezelőegység korszerű, megfelel a 21. századi elvárásoknak és igényeknek, így lényegesen megkönnyíti a rendelő fogorvosainak munkáját.
– Az önkormányzat egy kiemelt
beruházása a mostani, ami – hasonlóan a korábbi, hasonló jellegű beszerezésekhez – az ellátás színvonalának javítását szolgálja. Ennek

megfelelően nem egy befejezett beruházásról beszélünk, az eszközpark
további fejlesztése a jövőben is várható, a mindenkori költségvetés
függvényében – fogalmazott a polgármester.
s.z.

Gyereknap a kórházban
ájus utolsó szombatján
Gyermek- és Sportnapot
szervezett a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda (EFI) a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház dolgozóinak. Sorversenyekkel, kötélhúzással, egészséges ételekkel és ingyenes szűrésekkel várták a dolgozókat és gyermekeiket. A szervezők
ajándékokkal jutalmazták a gyermek sorverseny nyertes csapatát,

2019. június 20.

míg a családi sorverseny győztese
nagy ajándékkosarat vehetett át dr.
Ralovich Zsolt főigazgatótól.
Mialatt a dolgozók és családjaik a
kórház parkjában élvezték a jó időt és
a játékokat, az EFI kollégái gondoltak a pesterzsébeti lakosokra is, hiszen részt vettek az önkormányzat által szervezett Családok Napján, ahol
ingyenes szűrésekkel és tanácsadással
várták az érdeklődőket.
y.s.

167 évvel ezelőtt, 1852. április
21-én nyílt meg Magyarország első
bölcsődéje Budapesten a Kalap utcában. Az első bölcsődét a Pesti Első Bölcsődei Egylet hozta létre, hosszú előkészítő munka és jótékony célú gyűjtés eredményeként. A megalakuló Bölcsődei Egylet elnöke Forrayné Brunszvik Júlia, Brunszvik Teréz, az első magyar
óvoda alapítója unokahúga volt.
Április 21-e 2010 óta államilag elismert ünnep a Bölcsődék Napja, amelyhez kapcsolódóan Pesterzsébet Önkormányzatának Humán
Szolgáltatások Intézménye idén is
szakmai napot szervezett.
A rendezvényen Szabados Ákos
polgármester köszöntötte a bölcsődei dolgozókat, majd átadta az önkormányzat ajándékát, a gyermekeknek szánt játékokat. A délelőtt
folyamán a kerületi bölcsődék munkájáról, a bölcsődei életről, a napi
tevékenységekről, a bölcsődék-

ben tartott rendezvényekről, valamint az Ady Bölcsőde pályázat útján megújult játszóudvaráról kaptak
a meghívottak ízelítőt egy zenei aláfestéssel kísért vetítés során.
Ezután Majsai László pszichopedagógus, terapeuta tartott interaktív előadást „Hidak, átjárók, alagutak a család és a bölcsőde között – pár beszéd a párbeszédről újvilág-látás” címmel. Az előadás középpontjában a család és a bölcsőde közti kommunikáció volt, Majsai
László remek példákkal illusztrálta a
különböző szituációkat, melyekből
sokat tanulhattak a kollégák.
Zárásként Bélteczkyné Szende
Hilda, a Baross Óvoda és az óvodai munkaközösség vezetője beszélt
a kerületi bölcsődék és óvodák közti együttműködésről, melynek célja a rendszeres kapcsolattartás, a tapasztalatcsere, valamint a bölcsőde
– óvoda átmenet elősegítése.
dr.

TÁBORI BEFIZETÉSEK
2019. évi kerületi nyári napközis tábor
Ady Endre Általános Iskola
(1204 Budapest, Ady Endre utca 98.)
étkezésbefizetési időpontok
27. hétre (július 1.-5.) június 25. 7-13 óráig
28. hétre (július 8.-12.) július 2. 7-13 óráig
29. hétre (július 15.-19.) július 9. 7-13 óráig
30. hétre (július 22.-26.) július 16. 7-13 óráig
31. hétre (július 29.-aug. 2.) július 23. 7-13 óráig
32. hétre (aug. 5.-10.) július 30. 7-13 óráig
33. hétre (aug. 12.-16.) augusztus 6. 7-13 óráig
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A hagyományok jegyében
A hagyományokat követve, a Tavaszi Tárlat záró rendezvénye egyúttal a Művészeti Napok zárása is. Azonban a hagyományoktól eltérően, az ötvenedik
tárlat egészen július végéig várja látogatóit. Mint megszokhattuk, záróeseményként került sor a tárlat közönségdíjának átadására.

A Vox Musica Kamarakórus
szolgáltak a felcsendülő művekről. A fellépők hangos sikert arattak az amerikai gospelek értő tolmácsolásával, amely siker egészen
a ráadásig röpítette az énekeseket,
akiknek produkcióját szűnni nem
akaró vastapssal jutalmazta a hálás publikum.
Ilyen emelkedett hangulatban
került sor a közönségdíj átadására.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

karnagy elmondta: tavaszbúcsúztató
összeállítással készültek.
– Kevesebb, mint két esztendeje,
2017 szeptemberében alakultunk –
így a karnagy –, de már szép eredményeket tudhatunk a hátunk mögött.
Ezek közül büszkeséggel említette a tavalyi, kínaiak által szervezett nemzetközi kórusversenyt,
amelyen a legmagasabb pontszámmal, kiemelt nagydíjat érdemeltek
ki. Hogy méltán, azt bizonyították
színvonalas és színes produkciójukkal, amelyből nem hiányoztak a
magyar népdalok, népdalfeldolgozások sem. Ezek mellett sajátos átiratokkal is megismerkedhettünk:
például középkori ária kórusfeldolgozásával. Az egyes blokkok között értékes háttérinformációkkal

A zárókoncertre összegyűlt érdeklődőket Juhász Lajosné alpolgármester köszöntötte:
– A Pesterzsébeti Művészeti Napok záró rendezvényének hagyományos eseménye a Pesterzsébeti Művészeti Napok közönségdíjának átadása. Különösen izgalmas ez a mostani alkalom, hiszen az idén az ötvenedik Tavaszi Tárlatot rendeztük
meg a Gaál Imre Galériában – fogalmazott az alpolgármester, majd
kiemelte: hetvennél is több kiállító
művész alkotásai mellett a közönség
a művészeti napok keretében számos
kiváló koncerten is részt vehetett.
Maradva az utóbbi esztendők hagyományainál, a Vox Musica Kamarakórus adott feledhetetlen koncertet. A kórust vezető Balásházi Bálint

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató elégedetten nyugtázhatta: a
koncert méltó befejezése volt a
művészeti napoknak. Az ötvenedik Tavaszi Tárlat közönségdíját
Eszes Zoltán festőművésznek nyújtotta át Juhász Lajosné. (Vele készült interjúnkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)
DIA

Elismerés a lánglovagoknak

A Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakgimnázium művészeti csoportjainak műsora után Szabados Ákos
polgármester és Weinmann Antal,
Soroksár alpolgármestere átadták a
legkiválóbb munkát végzett lánglovagoknak a két önkormányzat által
felajánlott jutalmakat.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Május 15-én tartotta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság hagyományos Szent Flórián-napi ünnepségét, amelyen a kiemelkedő munkát végző lánglovagok jutalmakat, elismeréseket vehettek át Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatai jóvoltából.

Szabados Ákos köszöntőjében így
fogalmazott a jelenlévőknek: – Majdnem 25 éve van lehetőségem ünnepelni Önökkel, és ebben az időszakban jót és rosszat is megéltünk együtt.
Ilyen alkalmakkor az éppen aktuális
szónokok mindig az együttműködésről biztosítják Önöket, ami termé-

szetes. De ami ennél
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
sokkal fontosabb, én
JUTALOMBAN RÉSZESÍTETT TŰZOLTÓK:
azt láttam az elmúlt
több mint két évtiCzifrák János tű. törzsőrmester
zedben, hogy azok az
Molnár Ferenc tű. főtörzsőrmester
emberek, akik – fügSimon László tű. főtörzsőrmester
getlenül családi állaTóth Viktor tű. zászlós
potuktól, egyéni és
Gál Péter tű. főtörzsőrmester
vagyoni helyzetüktől – bajba kerülnek,
Vedres Tibor tű. törzsőrmester
és az Önök segítségére szorulnak, szinte a megváltást kap- Önök szintén nagyszerűen helytállják, amikor Önök megjelennek. Tu- tak, magas színvonalon teljesítették
dom, hogy ez a foglalkozásuk, akár a feladatukat. Az ott élők a mai napig
hivatásuk is, tudom, emlegetik azt, hogy megkapták a rehogy egy nap akár mélt segítséget. Azt gondolom tehát,
több
alkalommal hogy minden köszönő szónál többet
is vonulniuk kell, érnek a hozzám eljutó lakossági viszde higgyék el; az, szajelzések, amelyek mindegyike évtiaki élete során egy- zedek óta az elégedettségről és az elisszer kerül csak szo- merésről, a háláról szól.
Pesterzsébet polgármestere végül
rult helyzetbe, amiben Önök segítséget hozzátette, hogy a tűzoltóság munnyújtanak neki, azt káját mindkét önkormányzat prósoha nem fogja elfe- bálja a maguk eszközeivel segíteni,
lejtetni, és nemcsak idén is több millió forinttal támogatabban a pillanatban ják a laktanya körülményeinek javíhálás, hanem egész tását. – Igaz, hogy lassan haladunk,
hátralévő életében. de minden évben van egy kis poziPéldaként említem a tív változás, ami az Önök felkészülémárciusi Helsinki úti sét és pihenését szolgálja – mondta.
lakástüzet, amiben
Sz. A.
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A Szentlélek eljövetele, az egyház születésnapja
szen egyetemes, azaz görögül katolikus lett ezen a napon.
– Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy Péter pünkösdi
beszédének hatására aznap mintegy
háromezren megkeresztelkedtek. A
Szentlélek nemcsak rájuk bizonyította a bűneiket, hanem az azoktól
való szabadulást is feltárta előttük.
Az apostolokra, mint élő kövekre
épült egyház azzal születik mintegy,
hogy megkapja a Szentlelket, és hihetetlen növekedésnek indul, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok
körében is. Jól látszik, hogy Krisztus
egyháza egyetemes, minden néphez
eljut az örömhír. Nemcsak az egy-

A három nagy keresztény ünnep közül talán a pünkösdnek tulajdonítunk kevesebb fontosságot. Vajon miért? Mit ünneplünk a Húsvét utáni ötvenedik
napon, és miért akkor? Ezekről kérdeztük Szláby Tibor atyát, a Szent Lajos
plébániatemplom plébánosát.

– A kiáradás egyszeri alkalom
volt, vagy minden pünkösdkor
megtörténik?
– Krisztus előtt is tevékeny a
Szentlélek a világban. Aktívan részt
vesz a világ teremtésében. Ő szól a
próféták által. Őt fogadja méhébe
Mária. Jézus felkenetése a Szentlélekkel történik, aki aztán egész küldetését a Lélekben és a Lélek erejével viszi végbe. Így érkezünk el oda,
hogy az első újszövetségi pünkösd

csak a kezdete a Szentlélek folyamatos közlésének, ennek az új kiáradásnak. A végső idők most is tartanak.
– A mindennapokban hogyan
tapasztalhatjuk meg a Szentlélek
működését?
– Erre példát mondanék, Teréz
anya példáját. Kalkuttában és Rómában az egyház vezetői nem gondolták volna, hogy ennek az egzaltált apácának igaza van, amikor egészen elképesztő ötletekkel áll elő. Jézusra hivatkozik, hogy miért kell egy
apácának a nyomornegyed utcájába költöznie, és később miért kell új
szerzetesrendet létrehozni, a Szeretet Misszionáriusait. Hálás lehet a
világ neki, hogy kitartott Jézus kérése és a Szentlélek konkrét indítása mellett. A hétköznapokban pedig
a Szentlélek vezet. Ő tudja, mi a helyes és mi az adott pillanat jó döntése. Erőt, lelkierőt ad a hiteles keresztény élethez a mindennapokban.
Akkor jó, ha Ő imádkozik bennünk.
– Pünkösd az egyház születésnapja is, erre utal elnevezése, hi-
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– A pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe és a húsvéti idő
lezárása. A húsvéthoz tartozik, egy
egységet alkot vele, csakúgy, mint a
köztes ünnep, Urunk mennybemenetele. Mivel a húsvét a legnagyobb
ünnep, ezért a hozzá tartozó ünnepkör is a legkiemelkedőbb és leghoszszabb. A pünkösd tehát beágyazott
ünnep, mégis jelentősége, szépsége
és misztikuma miatt joggal tekinthetjük a húsvét és a karácsony után
a harmadik legnagyobbnak.
– Az isteni Szentháromság közül a legnehezebb a Szentlelket elképzelni. Egyszer galamb képében
jelenik meg Jézus megkeresztelkedésekor, máskor lángok formájában száll az apostolokra…
– Titokzatos isteni személy a harmadik, a Szentlélek, kevésbé megfogható, elképzelhető, de jelentősége ugyanakkora, mint az Atyáé és
a Fiúé. Mindent az Atya cselekszik
a Fiú által a Szentlélekben. A galambszerű látvány, a lángok, a szél,
a víz, a nyelvcsoda mind a láthatatlan Szentlélek jelenlétének és működésének kísérő jelei csupán.
– Mit jelent, hogy nyelveken
kezdtek szólni az apostolok?
– A keresztény hagyomány szerint az Isten elleni lázadás a bábeli
toronyépítéssel nyelvi zűrzavarhoz
és szétszéledéshez vezetett, a pünkösdi nyelvcsoda által a Szentlélek ismét egymást értővé és megértővé, a valódi egységre képessé tette az egész emberiséget. Egy az egyház és egy és egységes a hit a világ
minden táján, annak ellenére, hogy
nyelvi sokszínűségben élnek a különböző népek.
– A Szentlélek kiáradása alatt
mit értsünk?
– Konkrétan azt: kiáradást. Prófécia teljesül, Joel prófétáé: „Az
utolsó időkben kiárasztom Lelkemet
minden testre.” Isten Lelke mindig
mindenütt jelen van. Nem korlátozza tér, idő. A tanítványok és Mária
egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak,
ahogy az Úr meghagyta nekik. Ahol
van nyitott szív, befogadás, ott van
kiáradás, azaz beáramlás az emberi
bensőkbe.

ház egésze kapja a Szentlelket, hanem két beavató szentség, a keresztség és a bérmálás felvétele által az
egyes emberek is.
– A pünkösd a pentekosztész,
azaz ötvenedik görög szóból ered.
Miért húsvét után 50 nappal, a 7.
vasárnapon ünnepeljük?
– A zsidó pünkösd az első
terménybetakarítás, majd később
a törvényadás ünnepe pont ötven
nappal a zsidó húsvét, a pászkaünnep után következett. A „hetek
ünnepe”, vagyis a pünkösd onnan
nyerte nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított hét hét utáni első,
azaz az ötvenedik napra esett.

– Magyar vonatkozása is van az
ünnepnek, a Csíksomlyói búcsú.
Ennek mi a sajátossága?
– A Csíksomlyói búcsú története a középkorra nyúlik vissza. Ekkor kérte meg ugyanis IV. Jenő pápa
a híveket, hogy segítsenek a ferenceseknek a templom építésében.
A munkáért cserébe rendelte el a
mára százezressé dúsult búcsújárást.
A templom búcsúja akkor még július 2-án volt, azaz Sarlós Boldogaszszony napján. A mára összmagyar,
össznemzeti erőt jelentő, széleskörűvé, népszerűvé vált búcsújárás eredetét ugyanakkor legenda is őrzi. A
XVI. században János Zsigmond erdélyi fejedelem Erdély katolikus lakosait erőszakkal kívánta az unitárius hitre téríteni. Az 1567-dik esztendő pünkösd szombatján ezért
nagy sereggel vonul Csík ellen. A
helyi asszonyok és gyermekek azonban olyan odaadóan imádkoztak hitük megtartatásáért a csíksomlyói
templomban, hogy Szűz Mária meghallgatta őket, és a fejedelem seregei
vereséget szenvedtek.
– Az idei búcsú aktuálisa, hogy
Ferenc pápa mutatott be szentmisét a nyeregben. Mit jelentett ez az
esemény a Magyar Katolikus Egyház életében?
– Felül lehet és kell is emelkedni Krisztusban, a Szentlélek erejében és Szűz Mária közbenjárása által mindazokon a sérelmeken és érzéseken, amik a keresztények egysége útjába állnak. Ferenc pápa személyes jelenlétével, tekintélyével és
imáival segített ott a helyszínen, és
természetesen ez jó hatással lesz az
anyaországi egyházra is. A keresztény hitben találjon egymásra magyar a magyarral, a fiatal az időssel,
a jövőt építő a jövőt építővel, a hitbeli megújulást támogató azzal, aki
ugyanazt akarja. Mert az egyház erre
mifelénk egyszerre magyar és katolikus, vagyis egyetemes.
D. A.

Kiigazítás
Lapunk április 25-ei számában, a
Klapka téri templom avatásáról készült cikkünkben – tévesen – azt írtuk, hogy a templom a kormány 300
millió forintos, az önkormányzat 74
milliós támogatásából, illetve egyházkerületi, egyházmegyei, gyülekeze-

ti adományokból épülhetett meg. A
mondat helyesen így hangzik: a templom a kormány 300 milliós, és összesen 74 millió forintos egyéb támogatásból épült meg, amelyből 28 millió
forintot tesz ki Pesterzsébet Önkormányzatának hozzájárulása. (szerk.)
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A pesterzsébeti hétköznapok krónikása
A Pesterzsébeti Művészeti Napok zárórendezvényén adták át a Tavaszi Tárlat
közönségdíját. A nézők idén Eszes Zoltán, azaz E-Z Alex két kiállított festményére szavaztak a legtöbben. Az alkotóval életéről, festővé válásának kacskaringós útjáról, és egy betegségről is beszélgettünk.

– Mint említettem, dolgoznom
kellett, de munka után egy egészen
más életet éltem. Tizenhét évesen
elköltöztem Nagykőrösről, és Csepelen dolgoztam egy ABC-ben hattól kettőig. Kettőtől pedig tanultam.
Tanultam a Csiliben, a Munkásotthonban...

lettem, a magam kínján és örömén,
azután rajzkörökben kezdtem a tanulást. Szintén gyerekkorom óta érdekel a fotózás. Volt egy szovjet
Szmena fényképezőgépem. Szerettem volna profi fotós lenni, sajnos
nem sikerült.
– Miért nem?
– Kenyeret kellett keresnem. Lakatos voltam, mozigépész, dekoratőr. Lépésről lépésre kerültem közelebb a festészethez. Az önkifejezés,
az alkotás kényszere vezetett a dekoratív festészethez. Dekorfestőként
húsz éve például eljutottam New
Yorkba. Itthon kevés volt a megrendelés, kilenc hónapra kiköltöztem.
Kezdetben szobafestőként dolgoztam. Amikor látták, hogy jól megy,
megkérdezték: tudok-e márványozni? Jól sikerült a bemutatkozás,
megkaptam a munkát, ami közben
tényleg megtanultam márványozni.
– Mit jelent márványozni?
– Egy falat, vagy egy oszlopot úgy
kell lefesteni, mintha márványból
lenne.
– A márványozás, ha lépés is a
festészet felé, de legföljebb az út
eleje. Milyen állomásai voltak az
ön útjának?

– Festést-rajzolást?
– Igen, festészetet is, a Csiliben
Balogh Gyulától, 1976-ban.
– Ott sajátította el a nélkülözhetetlen technikákat?
– Nem csak, néztem mások képeit.
– És amit látott, abból kitalálta,
hogyan festette az illető?
– Igen. Például Király Nikoletta harminc-negyven képét megnézve éreztem: én is tudok így festeni.
Olyan volt nekem, akár a mesterem.
De dekorfestőként alkalmazott és
reklámgrafikával foglalkoztam, rajzoltam karikatúrákat, terveztem bábokat. Reklámok festegetése közben
tapasztaltam először, hogy amikor a
logikai részemet már lefárasztottam,
spontán módon kap igazán lendületet a munka és töltődik fel kifejezőerővel. Ebből fakad, hogy valószínűleg az „ösztönösök” polcán a helyem, sok hasonlóan működő társammal együtt.
– Egy évtizeddel ezelőtt strokeot kapott, hogyan befolyásolta festészetét?
– Az írás és a rajzolás készsége
megmaradt, beszélni viszont nehezemre esik. Ha gyorsan akarok mon-
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– A világ legközhelyesebb, legamatőrebb újságírói kérdése,
azonban a képzőművészek esetében jogos: már gyermekkorában a
rajzolás volt a legfontosabb az ön
számára?
– Tizenkét-tizenhárom éves koromtól igen. Nagykőrösön, ahol szü-

dani valamit, arra képtelen vagyok.
Párom, Júlia rengeteget segít, mert
szinte a festés és fotózás az, amit
önállóan tudok csinálni. Ha ő nem
lenne, akkor képtelen lennék ilyen
szép sikereket aratni. A stroke után,
a kórházban elkezdtem rajzolni, úgy,
hogy olvasni, írni és beszélni szinte
semmit sem tudtam. A rajzkészségem pár hét után visszajött. Miután
hazajöttünk, sokszor meglátogattuk
a Gaál Imre Galéria kiállításait. A
tárlatok művészeti értéke megihletett, és életem részévé vált. Pesterzsébet utcái, terei, szobrai, az itt élő
emberek műveim témái lettek. Köszönettel gondolok D. Udvary Ildikóra, aki szakmai tudásával segítette a munkámat, és hozzájárult művészeti fejlődésemhez.
– Mikor jött el a pillanat, amikor azt mondta: festőművész vagyok?
– Soha. Úgy vagyok vele, mint
Törőcsik Mari, aki bevallotta, mind
a mai napig lámpalázas. Én bevallom, sokat hibázok festés közben,
azután persze kijavítom a hibákat.
Több festő is mondta: ne félj, ha elrontod, csak csináld. Persze, most
már el lehet mondani, hogy festő vagyok. De én sokáig
azt mondtam: kézműves vagyok.
– Mit érzett az
elismerés átvételekor?
– Rengeteg kiváló alkotás látható itt, a Gaál Imre
Galériában. Nem
is akartam elhinni, hogy éppen az
enyémeket választották.
Sokszor
körbejárom a kiállítást, nézegetem
az alkotásokat, nagyon szép csokrot
alkotnak a képeim
a többiekével.
– Itt, Erzsébeten elég komoly a
képzőművészeti élet.
– Ez így van. Jól is ismerjük egymást. Fekete Emese utcatárlatain mindig összejön a társaság. Azért
persze jobb lenne, ha több alkalommal találkozhatnánk.
– Mint a Tavaszi Tárlaton, ahol
két festménye is szerepel, az egyik

egy templomot ábrázol, a másik
pedig a Gaál Imre Galéria szoborkertjét...
– A templom a Szent György-kápolna, amely Pesterzsébet új, szép
környezetében áll. A szoborkertet
pedig így látom a konyhánk ablakából. Be kell valljam, hogy sokszor
nézegettem, és egyik délután különösen érdekes fény-árnyék játékot
vettem észre. Kaptam a gépemet,
gyorsan lefotóztam. Az alapján festettem a képet.
– Régebbi, vagy újabb képek
ezek?
– Mindkettőt a Tavaszi Tárlatra
készítettem.
– E képek tanúsága szerint ön
hű maradt a figurális festészethez.
– Igen. Szeretem a valóságot lefesteni. E mellett nagyon szeretek
fotózni, és kombinálni a két műfajt.
Vonzanak Pesterzsébet utcáinak,
tereinek, házainak apró részletei.
Gyakran szolgálnak képeim témájául. Felkérésre vagy saját ösztönzésre gyakran „másolok” fényképről. Ilyenkor egyrészről feladatom a
lehető legpontosabban visszaadni a
látványt, átírva grafikává, festmény-

nyé. Másrészről nagyon fontos, hogy
azt az érzelmi töltést, ami a fényképről hat rám, viszontlássam az általam készített változatban.
– Fontos díj ez a közönségdíj?
– Ezúton is szeretném megköszönni a rám leadott szavazatokat.
Nagyon fontos számomra a látogatók visszajelzése.
Ditzendy Attila
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Reggeli az egészségünkért
A teljes értékű gabonát és tejtermékeket tartalmazó reggeli étkezés kulcsfontosságú szerepet játszik a tápanyagok napi ajánlott bevitelének elérésében. Egyes vizsgálatok azt is bizonyították, hogy bizonyos mikrotápanyagokat
a későbbi étkezésekből már nem feltétlenül tudunk fedezni, valamint számos betegség megelőzéséhez járulhatunk hozzá, ha nem mulasztjuk el a nap
első étkezését – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).

A reggelizés számos további
egészségügyi előnnyel jár, így például kiemelt szerepe van az elhízás
megelőzésében és a sikeres testtömeg-csökkentésben. Kutatások szerint a reggeli kihagyása összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív-és érrendszeri kockázat növekedésével.
A reggelizés kognitív teljesítményre gyakorolt pozitív hatását
gyermekek és serdülőkorúak körében vizsgálták. Számtalan kutatás
pozitív összefüggést mutat a rendszeres reggelizés, valamint a kognitív képességek – tanulás, memória,
figyelem, koncentráció és az iskolai
teljesítmény – között.
Ehhez képest hazánkban a 7-14
éves gyermekek harmada reggeli nélkül ül az iskolapadba, és ez a
helyzet az életkor előrehaladtával

tovább romlik, ugyanis a 15-16 éves
gyermekeknek csak kevesebb mint
fele fogyaszt minden hétköznap reggelit. A mulasztás okai között leggyakrabban az idő és az éhség hiányát említik, ezek azonban hozzászoktatással könnyen orvosolhatóak lennének.
Az európai átlagot nézve is hasonló eredményeket kapunk, ugyanis
kontinensünk 39 országában végzett,
az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartását vizsgáló felmérés összesítése szerint a 13 évesek 39 százaléka, míg a 15 évesek százaléka hagyja
ki a reggeli étkezést. A felnőtt lakosságra vonatkozó reggelizési adatokat
online felmérésekből szűrhetjük le,
amelyek szerint a megkérdezettek 30
százaléka nem reggelizik.
Ha reggelizünk is, korántsem
mindegy, hogy mi kerül az asztal-

ra és a gyomrunkba. Együnk magas
élelmirost-tartalmú, teljes kiőrlésű
lisztet tartalmazó vagy korpás kenyeret, péksüteményt, illetve teljes
értékű gabonát tartalmazó gabonapelyhet, müzlit. Az egészséges reggeli része az alacsonyabb zsír- és cukortartalmú tejfélék, tejtermékek, a kis
zsírtartalmú felvágottak, valamint a
főtt vagy kevés olajon sütött tojás.
A zöldségek és gyümölcsök elengedhetetlen részei a reggelinek,
nagy élelmirost-, vitamin- és víz-

tartalmuk miatt. A zöldségeket fogyaszthatjuk frissen, párolva vagy
akár sütve, a gyümölcsöket nyersen,
önmagában, zabpehelybe keverve,
turmixban vagy smoothie-ban.
Nem maradhat le a reggelizőasztalról a folyadék, ami a legideálisabb esetben víz vagy ásványvíz, de a változatosság elvét szem
előtt tartva tea, 100%-os gyümölcslé, illetve a már említett tej vagy tejes ital is lehet.
d.r.

ta (SzMSz) a mérvadó, az ugyanis
tartalmazza az együttélési szabályok
mellett a tűzvédelmi házirendet is.
Ha az SzMSz nem tiltja az előkertben, erkélyen való grillezést, bográcsozást, akkor megengedett
a szabadtéri főzés. Ugyanakkor
a társasházakban az együttélési
normák betartása a közös képviselő feladata, így bármilyen
probléma adódik, hozzá kell
fordulni.
Akár családi, akár társasházban rakunk tüzet, azt soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül,
és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról – hívja fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.
Soha ne engedjük meg a gyerekeknek, hogy játsszanak a tűzzel, és mindig magyarázzuk el
nekik, hogy ez miért veszélyes.
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan

felügyelni tudunk, ezzel együtt mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kéziszerszám. Bográcsozás
előtt tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének.
Ha az otthoni környezet nem alkalmas a kinti főzésre, sokan a családi, baráti kirándulással egybekötve terveznek bográcsozni. Ezzel
kapcsolatban azt kell tudni, hogy
tűzgyújtási tilalom esetén tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban,
valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó
helyeket is. (Az aktuális helyzetről
a https://tuzgyujtasitilalom.nebih.
gov.hu/ oldalon lehet tájékozódni.)
Ha pedig minden kötél szakad,
érdemes szétnézni a budapesti vendéglátó egységek kínálatai között is,
hiszen már számos helyen lehet bográcsozásra helyet és eszközt bérelni.
(A Csili udvarán például a kemence mellett bográcshely is található.)
y.a.

Szabadtéri bográcsozás
A jó idő beköszöntével megszaporodnak a hangulatos szabadtéri sütögetések. Ilyenkor rendszerint felmerül a kérdés, milyen tűzvédelmi szabályok vonatkoznak erre, szabad-e, és ha igen, milyen feltételekkel a kertes házak
udvarán vagy a társasházak közterületein, előkertekben, erkélyén nyílt lángot használni.

Hiába csalogató az idő a szabadtéri sütésre-főzésre, saját és környezetünk biztonsága érdekében
nem szabad figyelmen kívül hagyni a szabadtéri tűzgyújtás szabályaira vonatkozó előírásokat. Ezek
betartása már csak azért is fontos, mert Budapesten csak az idei
év első két hónapjában már mintegy 70 (!) ilyen tűzhöz riasztották a
tűzoltókat.
A fővárosban jogszabályok tiltják a szabadtéri égetést, a főváros
közigazgatási területén belül égetni
egész évben tilos. A kertes házakhoz
tartozó magánterületeken természetesen szabad kint grillezni és a tűzön
sütni-főzni, a tűz állandó felügyelete mellett.
A társasházak esetében a Társasház Szervezeti Működési Szabályza-
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A gondtalan nyaralásért
A vakáció minden diák számára, korosztálytól
függetlenül egyet jelent a kikapcsolódással és a
kalandokkal. Ebben az időszakban sok család indul rövidebb-hosszabb útra, a nyári szabadságra. Azért, hogy a pihenés, a családdal együtt töltött idő mindenki számára pozitív élmény legyen,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbiakra
hívja fel az autóval útnak indulók figyelmét.

A leggondosabban előkészített nyaralás is
meghiúsulhat, ha az utazáshoz szükséges okmányok érvényességi ideje nem megfelelő, ezért indulás előtt nézzük át a családtagok és a jármű okmányait (személyi igazolvány, útlevél, műszaki
vizsgát igazoló irat).
Egy esetleges baleset miatt keletkezett kár
érzékenyen érintheti a nyaralásra szánt családi
költségvetést, ezért indulás előtt javasolt a meglévő biztosítások érvényességének ellenőrzése,
és akár egy kiegészítő balesetbiztosítás megkötése is. Az idejében megkötött assistance biztosításoknak legfőképpen a külföldön bekövetkezett
balesetek vagy műszaki meghibásodások esetén
vehetik hasznát az utazók.
A közúti közlekedés szabályai országonként
kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a hazai
KRESZ-től, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a célországban érvényes sebességhatárokról, parkolással kapcsolatos korlátozásokról, behajtási övezetekről stb.

Az utazáshoz szükséges csomagokat elsősorban a csomagtartóban
szállítsuk. Ha ennek kapacitása nem
elég, használjunk zárt tetőcsomagtartót. Az utastérben kizárólag a legszükségesebb tárgyakat helyezzük el.
Gondoljunk arra, hogy egy esetleges
hirtelen fékezés vagy nagyobb baleset
során az utastérben lévő tárgyak a rájuk ható erő következtében akár súlyos sérüléseket is okozhatnak.
Ha házi kedvenceinket is magunkkal visszük az útra, a kisebb testű kutyákat az erre rendszeresített ülésekben helyezzük el, a nagyobbakat kutya biztonsági övvel célszerű rögzíteni, a macskákat pedig hordozó dobozban szállítsuk.
Őrizetlenül hagyott gépjárműben
még rövid időre se hagyjuk magára
se kisgyermeket, se állatot, ez ugyanis
számos veszély forrása lehet.
A nyári hőség, a torlódásokban
való veszteglés megviseli az emberi Így nem, hanem csak szabályosan utaztathatjuk házi
szervezetet, ezért legyen nálunk min- kedvenceinket
dig kellő mennyiségű, hűtött, alkohol- és lehetőleg szénsav-, valamint cukormenVégül ne feledjük, hogy a balesetek leghatétes ital, amit az utastérben, gondosan rögzítve, konyabb megelőzési módja a körültekintés, a fiugyanakkor könnyen elérhető helyen helyez- gyelem és a másokra való odafigyelés.
zünk el.
s.z.

Nyár és szünet
Míg a gyerekek alig várták az utolsó kicsengetést, a szülők nagy részének
komoly fejfájást jelent már hetek óta az előttünk álló több mint tíz hét logisztikája. Mit csináljon, hová menjen, kivel legyen a gyerek? Sokak számára kérdés az is, tanuljon-e a szünetben. Ezekre kerestük a választ szakértő segítségével.

Ha a szülők pénztárcája megengedi, jó megoldás lehet a táboroztatás, akár csak napközis jelleggel. A
nagyobbaknak ajánlott az ott alvós
tábor is, hiszen kortársközösségben
vannak, felnőtt felügyelettel, a szabadban, a természetben.
Azt, hogy a szünet alatt menynyi táborban vegyen részt, ne csak
az anyagiak határozzák meg, vegyük
figyelembe a gyerek tűrőképességét is. – Ne feledjük, hogy ha napközis táborba megy, ugyanúgy korán kell kelnie, mintha iskolába készülne (ez érvényes az ott alvós táborokra is a napirend miatt), és egy
idő után ugyanúgy rutinszerűvé válik számára, mint a kötelező iskola.
Pedig a szünet célja éppen ennek ellenkezője lenne, hogy kizökkenjenek a mindennapokból, kipihenjék

magukat – hívja fel a figyelmet Orsós Eszter pszichológus.
A szakember ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy valamilyen napi-

rendet akkor is célszerű megtartani,
hiszen az nagyon nem szerencsés, ha
a gyerek éjfélig fent van, utána másnap 10-ig alszik, majd ébredés után
leül a számítógép vagy bármilyen
más kütyü elé, és egész nap játszik.
Ezt ellensúlyozandó ugyanakkor nem kell tanulásra kényszeríteni – ha csak az esetleges évismétlés veszélye miatt elkerülhetetlen –,

hiszen ez pont ellentétes a vakáció
céljával, az iskolai fáradalmak kipihenésével. – Ha a szabadidőnk egy
részét a természetben töltjük családostul, esetleg kirándulás közben
nézünk meg néhány nevezetességet, sokkal maradandóbb élményeket – és ezeken keresztül észrevétlenül tudást is – szerzünk gyermekünknek – tanácsolja a szakember.
Ugyanakkor nem kell a gyermek szabadidejét teljesen kitölteni, nem kell megijedni attól, ha azt
mondja, „Anya, unatkozom!”. Egyrészt előbb-utóbb rá kell jönnie saját
magától, hogy mi az, amiben kedvét
leli, el kell tudni foglalnia saját magát. Az unalom pedig kifejezetten
hasznos, hiszen, amint kutatások
is bizonyítják, ez az állapot az agyműködés szempontjából egyáltalán
nem inaktív, éppen ellenkezőleg.
Sokan éppen ebben az „unatkozós”
állapotukban találják ki, hogyan tovább, ilyenkor jönnek a kreatív gondolatok, ötletek.
y.a.
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Támogatás a gyermekek biztonságáért Benedek juniális

teti a rendőrséggel közösen a programot, és elmondhatjuk, hogy egyre több óvodában építik be a nevelési feladatok közé ezeket az ismereteket annak érdekében, hogy a gyermekek már óvodában találkozzanak
a balesetveszély, valamint a veszélyek
tudatos elkerülésének lehetőségeivel.
Az átadón kiderült, hogy a vállalat
társadalmi felelősségvállalási programja keretében saját munkatársai javasolhatnak támogatásra olyan szervezeteket, amelyeknek életében ők maguk
már önkéntesként részt vesznek.
– Idén – több nyertes pályázat mellett – a Pesterzsébeti Baross Német
Nemzetiségi Óvodára esett a választásunk, hiszen ez az óvoda a vállalatunk közelében helyezkedik el és több
munkatársunk gyermeke is ide jár –
fogalmazott Sávos András, a Knorr
Bremse ügyvezetője.
y.a.

J

únius első szombatján tartotta
a Benedek EGYMI immár második alkalommal szervezett juniálisát a Magyarok Nagyasszonya téren. Az időjárás kegyes volt a
program szervezőihez, így sokan látogattak ki a délutánba húzódó rendezvénybe.
A köszöntők után – hagyományteremtő szándékkal – Szabados
Ákos polgármester és Balogh András Titusz intézményvezető elültet-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

– Gyermekeink biztonsága és a
problémamentes közlekedés minden
család leghőbb vágya, ehhez azonban a gyerekeket is oktatni kell arra,
hogy miként viselkedjenek helyesen
az utcán forgalmi környezetben, mire
ügyeljenek, kivel állhatnak szóba és
kitől kérhetnek segítséget. Nagyon
örülünk a Knorr-Bremse támogatásának, amely új lehetőségeket nyitott meg számunkra a kisgyermekek
nevelése-fejlesztése terén – köszönte meg a támogatást a Bélteczkyné
Szende Hilda óvodavezető.
Pesterzsébet Önkormányzata nevében Juhász Lajosné oktatásért és
nevelésért is felelős alpolgármester
mondott köszönetet a cégnek a támogatásért, valamint a XX.-XXIII. kerületi kapitányság munkatársainak az
Ovi-Zsaru program lebonyolításáért.
– Az önkormányzat évek óta működ-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Budapest 880 ezer forint értékben
tabletekkel, kerékpárokkal, futóbiciklikkel és technikai eszközökkel támogatta a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodát. Az ünnepélyes átadásra május 23-án, az intézmény Ovi-Zsaru vetélkedője keretében került sor.

ték a Benedek-fát, amelyet az iskolások gondoznak majd.
A rendezvényre látogatókat színes programok – többek között az
Apacuka zenekar koncertje, színpadi produkciók, futóverseny, babakocsis séta, arcfestés, kézműves
foglalkozások, kutyaiskolai bemutató, állatsimogató – várták, és a kicsik legnagyobb örömére idén is kipróbálhatták a mentő-, a tűzoltó- és
a rendőrautókat.
y.a.

Nyuszi-kupa

A

Pesterzsébeti sikerek

Á

prilis 5-én rendezte meg az
országos Kossuth-Széchenyi szónoklatversenyt a
Kossuth Szövetség. Pesterzsébetről
a kerületi szónoklatverseny győzteseit nevezte be a Kossuth Társaság,
illetve az iskolák még saját jogon is
nevezhettek.
Rangos zsűri döntött a versenyzők helyezéseiről: Éry-Kovács Zsanna,
Kopácsy Miklós, Nemcsák Károly,
Őze Áron, R. Kárpáti Péter színművészek, Bartal Lajosné, Dr. Csabai
Mária, Gárdos András, Röhrig Éva tanárok, valamint Török Zoltán lelkész.
A megmérettetésre több mint
harminc diák érkezett az ország különböző pontjairól. A pesterzsébeti diákok szép eredményt értek el. A

középiskolások kategóriájában két
Kossuth Gimnáziumba járó diák,
Deim Zsófia és Vagyóczky Patrik (tanáruk: Takaró Mihályné) különdíjat kaptak. Az általános iskolák kategóriában Miskei Roland II. helyezett
lett, Vladár Dominika pedig különdíjas. Mindketten a Lázár Vilmos Általános Iskola diákjai, felkészítő tanáruk Róthné Géczy Veronika volt.
Minden diák és tanár értékes
könyvet kapott jutalmul az emléklapok és oklevelek mellé.
A verseny fő szervezője dr. Bényi
Árpádné, a Kossuth Társaság elnökségi tagja, a Szövetség alelnöke
volt, aki a társaság a tagjaival támogatta az országos rendezvény lebonyolítását.
S. Z.

Hajós Alfréd Általános Iskola idén is megrendezte a
hagyományos, Nyuszi-kupa elnevezésű versenyét a kerület
óvodásai számára. A kerület testnevelés tagozatos általános iskolája ugyanis nemcsak saját tanulóiért,
hanem a kerület minden, a testmoz-

gás iránt érdeklődő gyerekért elhivatott, törekszik rá, hogy a sport világába csalogassa őket.
Az idei megmérettetésen 10 óvoda mintegy százhúsz óvodása vett
részt lelkes óvó nénikkel, dajkákkal
és persze szülőkkel.
A győztes a Pesterzsébeti Baross
Német Nemzetiségi Óvoda csapata lett, a második helyezett a Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája, a harmadik helyen megosztva a
Lurkóház Óvoda Mártírok úti Tagóvodája és a
Nyitnikék Óvoda Boróka
Tagóvodája végzett.
Valójában
minden
résztvevő nyert, hiszen
minden ovis és óvó néni
ajándék csokoládét kapott. Így a gyermekek sikerélményekkel, jókedvvel és ajándékokkal gazdagodva távoztak a vidám, ugyanakkor hasznos
versenyről.
ZA
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armadik alkalommal tartotta meg Apák napi rendezvényét a Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai Tagóvodája. A
programot Szabados Ákos polgármester nyitotta meg, aki, mint elmondta,

Június 7-én tartotta Pesterzsébet Önkormányzata a 20. Győztesek Gáláját, ahol
a kerületi tanulmányi, tehetséggondozó versenyeken és a diákolimpiákon első
helyezést elért tanulókat, valamint felkészítő tanáraikat köszöntötte az önkormányzat és a Külső-pesti Tankerületi Központ vezetése.

H

elsősorban szülőként és nagyszülőként
gratulál a kezdeményezéshez.
A június 11-ei délután kizárólag
az apákról és gyermekeikről szólt,

akik közös bemelegítés után öt állomásból álló, játékos, vicces, mozgásos feladatokban mérték össze
ügyességüket. A rendkívül jó hangulatú, sok-sok nevetéssel tarkított
délutánt közös uzsonnázás zárta, és

az apák ismét megállapították, legalább évente egyszer szükség van
egy ilyen programra.
y.

Mozgás Napja

M

ájus 17-én negyedik alkalommal tartották a Mozgás Napja programot a
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodában.
Idén is több óvoda képviseltette magát a rendezvényen, ahol változa-

A közös zenés bemelegítés után
a tízfős csapatok hat különböző pályán próbálhatták ki magukat, rátermettségüket. Az idei év újdonsága az UV-fénnyel megvilágított akadálypálya volt.

A rendezvény megnyitójában
Szabados Ákos a gyerekekhez fordulva így fogalmazott: – Azt kívánom, hogy az elért sikerek és eredmények az elkövetkező éveiteket
is megkönnyítsék, és segítsék azt a
gondolkodást, mentalitást, amelyre nemcsak gyerekkorban, hanem
az élet egészében szükség van, nevezetesen, hogy az elénk tornyosuló
problémákat hatékonyan és jól tudjuk megoldani. Talán nagy szavaknak tűnnek ezek, pedig hétköznapi
dolgokról van szó, olyanokról, mint
a tanulás, a sport, vagy a családi
vagy baráti körben zajló események,
ahol azt kell megmutatni, hogy ki
mennyire kitartó, ki mennyire tud

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Győztesek Gálája

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Főszerepben az apák

önzetlen, segítőkész, figyelmes lenni, szeretettel fordulni családtagjaihoz, társaihoz, tanáraihoz. Az elért eredmények annak bizonyítékai,
hogy ti erre képesek vagytok. Azt
pedig, hogy ennek a képességnek a
birtokában vagytok, köszönöm szüleiteknek, felkészítő pedagógusaitoknak, és azt kívánom, hogy ez a
hármas együttműködés végigkísérje
ifjúkorotokat.
A gála a hagyományoknak megfelelően két részből állt. Az első felében a sport kiválóságit díjazták, a
második felében a tanulmányi versenyek győztesei vehették át az elismeréseket, összesen 71 serleget és
156 érmet.
s.z.

Jubileumi ballagás

tos, ötletes, olykor kihívásokkal teli
ügyességi, egyensúlyi, koordinációs
feladatok várták a gyermekeket.
A rendezvényt Juhász Lajosné
alpolgármester nyitotta meg, valamint Pesterzsébet Önkormányzata
részéről Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, és Informatikai Bizottság elnöke is részt vett.

Minden állomáson az ovi dadusai kínálták a gyerekeket és kísérőiket folyadékkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel.
A program végén egyéni és csoportos értékelésben részesültek a
gyermekek, a jutalmakat Varga Ibolya, az intézmény vezetője adta át.
Tiglman Ágnes

M

ájus 3-án csaknem nyolcvan, fél évszázaddal ezelőtt érettségizett öregdiák találkozott újra, és vett ismét búcsút egykori iskolájától. A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Eötvös Loránd Szakgimnáziumában
és Szakközépiskolájában az 1969ben érettségizett négy osztály tanulói és egykori osztályfőnökei együtt
ballagtak a most végzett fiatal diákokkal.
s
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Szépkorúak köszöntése
Kalmár Jánosné, Mária néni
nagycsaládba született a fővárosban,
kilenc testvér közül ötödik gyerekként látta meg a napvilágot 1929.
június 9-én. Még öten élnek, legfiatalabbikuk 73 esztendős. Születésétől fogva Erzsébeten él, jelenlegi lakóhelyén pedig 1976 óta. Aktív
éveiben a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban dolgozott, először gép mel-

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Az elmúlt hetekben két 90 éves erzsébetit köszöntött születésnapja alkalmából
az önkormányzat, Kalmár Jánosnét és Nagy Sándort.

2019. június 20.

kevesebben, mint tizennyolcan ülik
körbe az asztalt – mint legutóbb Mária
néni kilencvenedik születésnapján.
Nagy Sándor Abádszalókon született 1929. május 25-én. Ahogy fogalmazott: alföldi munkásgyerek

emlék, hogy 17 éven keresztül éltek
társbérletben egy négy szoba hallos,
személyzeti helyiséges lakásban.
– A társbérlőnk szabó volt, és a vasalója vitte az áramot, ameddig le nem
választottuk az óránkat – árulta el.

volt. Korán kellett napszámba járnia,
summásként fogta meg a munka végét. 1959. augusztus 9-én költözött
Budapestre. Napra pontosan emlékszik a dátumra, mert – mint mondta – ruhás volt a honvédségben, azaz
ruházati főnök, akinek sok számot
kellett megjegyeznie. Három gyermeke, egy lánya, két fia és nyolc unokája született. Mai napig élénk az az

Sándor bácsi a Virág Benedek utcai Idősek Otthonának lakója, de lánya rendszeresen gondoskodik róla,
így ha nem ízlik az étel, csak odamegy
a hűtőhöz, és eszi a tepertőt, kolbászt.
Felesége négy esztendeje, 60
évi házasság után halt meg. – Nem
gondoltam volna, hogy megélem a
kilencvenet – mondta.
D. A.

lett, majd a raktárban. Férjével a
gyárban ismerkedett össze.
Három gyermekük született,
méghozzá három lány, akik közül
ketten ikrek. Egyikük és az ő lánya
Mária nénivel élnek. Legnagyobb
gyermeke minden délben látogatja,
főz édesanyjára.
Az ikerpár másik fele Biatorbágyon
él. Ha a teljes család összegyűl, nem

KIKAPCSOLÓDÁS
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Zöldsarok

Locsolás nyáron
Ha a nyári hónapokban öntözésről beszélünk, alapvetően három kérdés merül fel; mikor, mennyit és hogyan locsoljunk. Az első kérdésre a válasz: vagy a kora reggeli, vagy
a késő esti órákban, egyrészt akkor kisebb a párolgás, másrészt olyankor nem kell attól tartani, hogy a napsugarak
megperzselik a virágok, növények leveleit.
A mennyit már
bonyolultabb kérdés, hiszen a különböző fajtájú növényeknek eltérő a
vízigénye. De először is állapítsuk
meg – akár kézzel,
akár ásó segítségével – a talaj szárazságát. Ha 15-30
centi mélyen még
nedves a föld, akkor minden rendben van.
Ha záporos, zivataros az idő, a természet elvégzi helyettünk a munkát, ilyenkor az automata öntözőhálózatot is állítsuk át, kapcsoljuk ki, hiszen a túlöntözés legalább annyira rossz, mint a kiszáradás.
Ha viszont száraz és az átlagosnál melegebb az idő, vagy
ha a növények sűrűn vannak ültetve, szükség van a gyakoribb locsolásra. Ilyen esetben is be kell tartanunk azt a szabályt, hogy inkább többször és kevesebbet öntözzünk, mivel
nem tesz jót a növényeknek, hogy ha hirtelen nagy mennyiségű vizet juttatunk a talajba. Éppen ezért érdemes csepegtető csövön vagy vékony slagon keresztül eljuttatni a folyékony tápanyagot növényeinknek.
Az is biztos, hogy az öntözés akkor ér valamit, ha a gyökerekig jut el a víz, a felszíni locsolás is árt a növényeknek.
Végül egy jó tanács: a talajtakaró, a mulcs csökkenti a
földbe jutott víz párolgását, ezért érdemes ezeket is használni.
ya

Gasztronómia

Lázár Chef kedvenc receptjei
Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és könnyen,
idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges
és finom ételeket, amelyeket – és ez legalább olyan fontos
szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik. Lázár
ezúttal egy töltött cikkinit ajánl olvasóinknak.

Nizzai töltött cukkini

Hozzávalók:
4 darab nizzai cukkini, 2 darab paradicsom apróra vágva, 80 gramm
krémsajt, 80 gramm quinoa, 2 szál újhagyma apróra vágva, 1 evőkanál olívaolaj, 2 dl húsalaplé, só, bors
Elkészítés:
Melegítsük elő a sütőt 190 fokra.
Vágjuk le a cukkinik tetejét, és tegyük félre őket.
Egy kanál segítségével vájjuk ki a
cukkini belsejét, arra ügyelve, hogy a
zöldség fala 1-2 centi vastag maradjon, kenjük ki egy kevéske olívaolajjal, majd sózzuk meg. Ezt is tegyük félre. A cukkini húsát aprítsuk fel, majd
tegyük félre. Mossuk meg a paradicsomokat, és kockázzuk fel. Az újhagyma zöld részét vágjuk le, a fehér részét pedig vékonyan szeleteljük. Kevés olajon pirítsuk meg, majd pár perc elteltével adjuk hozzá a paradicsomot és a cukkinit. Ismét pár perc
pirítás következik, majd adjuk hozzá a quinoát. Jól keverjük el a serpenyő tartalmát, majd
öntsük fel a húsalaplével, és addig főzzük, amíg a quinoa meg nem puhul. A krémsajtot keverjük hozzá a töltelékünkhöz, majd adjunk hozzá sót és borsot.
A cukkini gömböket töltsük meg a zöldséges quinoával, és helyezzük egy tűzálló edénybe
őket. 4 evőkanál alaplevet öntsünk az edény aljába, locsoljuk meg a zöldségeket egy kis olívaolajjal, és 30 percen át süssük a forró sütőben.
További receptek: Facebook/Lázár Chef

Izlandi krimik
Következő számunk 2019. július 18-án jelenik meg
Lapzárta: 2019. július 2. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős
szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, nyomdai
előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: X REKLÁM Kft.• Terjeszti: Magyar Posta Zrt. • ISSN 2060-6044

Rendhagyó módon most nem kifejezetten egy regényt, hanem egy írót ajánlunk, mégpedig azért, mert könyvei révén
egy olyan országot ismerhetünk meg és egy
olyan oldalról, ami az útikönyvekben és
utazási ajánlókban nem szerepel.
Yrsa Sigurdardóttirról van szó, aki egy izlandi írónő. Ha beírjuk a keresőbe, hogy Izland, olyan találatokat kapunk, hogy a tűz
és a jég, a gejzírek, gleccserek és vízesések
országa. Arról kevés szó esik, és többek között ez derül ki a szerző magyarul is megjelent krimijeiből, hogy az év nagy részében
kifejezetten kellemetlen az időjárás, komoly
(hó)viharok, borongós, szürke, hideg, szeles idő keseríti, de legalábbis nehezíti meg
az ott élők életét, akik egyébként mindösszesen háromszázötvenezren vannak a
magyarországnyi területű szigeten.

Ajánló
Yrsa Sigurdardóttirt azért is érdemes olvasni, mert egészen egyszerűen lebilincselő, ahogy ír. A
gyilkosságoknak mind elkövetési módjai,
mind indítékai
hátborzongatóak, és az olvasó hiába játszik Sherlock
Holmest,
a
végkifejlet számára is meglepő lehet, ráadásul könyveiben a humor, a szarkazmus ugyanúgy megtalálható, mint az empátia és a mélység.
y.a.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-1779
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10-18

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-Szombat 10-18

Időszaki kiállításaink

50. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria,
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019.
május 8. – 2019. július 20. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

110 éves az Árpád-házi Szent
Erzsébet Főplébániatemplom és
Nagy Sándor festőművész születésének 150. évfordulójára
rendezett helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2019.
április 17. – 2020. március 27.
között
Hétfőtől - Péntekig, 10-18 óráig

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

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
A Pesterzsébeti Múzeum
és a Gaál Imre Galéria
10 órától 24 óráig
várja látogatóit
2019. június 22-én,
szombaton,
a Múzeumok Éjszakáján!

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

PROGRAMJAINK
Nyári Kézműves Kuckó: „Állati” jó kézművesre várunk június 19-én, illetve július 17-én,
szerdán, 17 órakor! Első alkalommal a háztáji, aztán az állatkerti állatokkal foglalkozunk. Gyertek kézműveskedni!
Kártyaklub: Minden szerdán 14 órakor csatlakozhatnak új kártyaklubunk tagjaihoz. Játsszunk
együtt! Römi, kanaszta, magyar kártya, amihez kedvük van…
Kiállítás: Galériánkban Magyar Zsófia festményeit, grafikáit tekinthetik meg „Felkészülés” címmel, tárlóinkban pedig Matuska Mónika horgolásait nézhetik meg.
Használt könyvek, CD-k vására: Állományunkból kivont könyveket vásárolhatnak 100.- Ft-os
egységáron, CD-ket pedig 200.- Ft-ért.
Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
faxolás, felolvasószoftver, NAVA pont.
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy nyáron

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!

szombatonként zárva leszünk! A hét többi napján a

Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal,
hogy beiratkoznak hozzánk!

megszokott nyitvatartási időben várjuk Önöket!

• 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

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk július 1-től
augusztus 2-ig zárva tart,
nyitás: augusztus 5-én!

Csevegő Klub
Pénteki napokon 14 órától
Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
jún. 24-én, 17 órától
Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet
képviselőjének fogadóórája
legközelebb:
szept. 4-én, 18.00 órakor
Kellemes, szép nyarat
kívánunk!

2019. június 20.
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Május első hétvégéjén három
korcsoportnak is országos bajnokságokat rendeztek hazánkban. Május
4-én Szentesen került megrendezésre a diák II. szabadfogású országos bajnokság, ahol közel 200 birkózópalánta próbált szerencsét. Szakosztályunk 9 fővel vett részt a versenyen, akik közül négyen is ére-

ték meg súlycsoportjaikat, Takács
Zsolt (57 kg) pedig a második helyen végzett. Három érmünknek köszönhetően a versenyen az ESMTK
nyerte meg a csapatok közötti pontversenyt.
Május 11-én a felnőtt kötöttfogású országos bajnoksággal folytatódott a magyar bajnokságok
sora. A versenyen
79-en mérlegeltek a 10 súlycsoportban, köztük öt
ESMTK-s birkózó. Szakosztályunk
versenyzői mindent megtettek,
hogy minél több
mérkőzést megnyerjenek az erős
mezőnyben. Végül
II. szabadfogású országos bajnokság
Losonczi Dávid
mért birkózhattak. Kertész Dominik (87 kg), Szőke Alex (97 kg) és Ma(54 kg) aranyérmet szerzett a ver- joros Ármin Mózes (130 kg) a harsenyen, míg Antaly Sándor (46 kg) madik, míg Losonczi Ottó (72 kg) a
a harmadik helyen végzett. Bagoly negyedik helyen végzett az országos
Boldizsár (26 kg) és Kalina Balázs bajnokságon.
(42 kg) az ötödik helyen fejezték be
Ugyanezen a napon 24 versenya küzdelmeket. Ugyanezen a napon zővel vettünk részt a Kiskun Kupa
Szigetszentmiklóson rendezték meg
a felnőtt szabadfogású és női országos bajnokságot. Négy versenyzőnk
közül mindenkinek sikerült érmet
szereznie. Sleisz Gabriella (65 kg)
és Tóth Bendegúz (92 kg) nem találtak legyőzőre az országos bajnokságon, magabiztosan nyerték meg a
súlycsoportjaikat, Balázs Barna (61
kg) és Mester Milán (79 kg) pedig
a harmadik helyen végeztek. Május
5-én, vasárnap Győr adott otthont
a serdülő szabadfogású országos bajKiskun Kupa
nokságnak. A 197 versenyző közül
szakosztályunk három birkózójának meghívásos szabadfogású verseis sikerült érmes helyezést szerez- nyen, amely Kiskunfélegyházán kenie. Mányik Dávid (52 kg) és Bazsó rült megrendezésre. Ezen a megméAdolf (+85 kg) magabiztosan nyer- rettetésen szerepeltek élesben először szakosztályunk negyedik
birkózó sportosztályos tanulói, akik remekül helytálltak.
7 arany-, 2 ezüstés 3 bronzérmet
sikerült szereznünk, melyeknek köszönhetően csapatban a
második helyen
Serdülő szabadfogású országos bajnokság
végeztünk.

Aranyérmeseink:
Felkai Balázs, Gaál Martin Tibor, Horváth Lóránt, Kurdi Dániel, Schmidt Attila, Soltész Patrik,
Zatrok Pierre Florin.
Ezüstérmeseink:
Balog Hunor Benedek, Soltész Attila.
Bronzérmeseink:
Erszény Csanád, Molnár Hunor,
Molnár Tamara Beatrix.

pedig az ötödik helyen végeztek. A
csapatversenyben magabiztosan végeztünk az első helyen.
Május 26-án Egerben rendezték meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot, ahol
Tóth Bendegúz kötöttfogásban (97
kg) és szabadfogásban (92 kg) is bajnoki címet szerzett. Szakosztályunk
idei igazolása, Nagy Nóra (72 kg)
a női mezőnyben szerzett aranyérmet, míg Mertse
Ádám kötöttfogásban (130 kg)
a második helyen végzett.
A májusi hónap a hazai országos bajnokságok
mellett
a
nemzetközi versenyekről
is szólt, hiszen
szakosztályunk
birkózói utánSerdülő kötöttfogású országos bajnokság
pótlás koroszMájus 12-én, vasárnap Soltvad- tályokban a magyar válogatott tagkerten rendezték meg a serdülő kö- jaiként készülnek a nyári világversetöttfogású országos bajnokságot. nyekre. Május első hétvégéjén SzőHat versenyzőnk ke Alex (97 kg) a junior válogatott
közül négyen áll- tagjaként szerzett aranyérmet Rohattak fel a do- mánia fővárosában, Bukarestben.
bogóra. Takács Május 9-12. között a kadet válogaZsolt (52 kg) tottal 9 birkózónk vehetett részt egy
és Kovács Oli- rangos nemzetközi versenyen, szinvér József (57 tén Romániában. A nők versenyékg) aranyérmet, ben Matyi Vivien (46 kg) másoKosovics Ádám dik helyen végzett. Kötöttfogásban
(62 kg) és Bazsó Tösmagi Attila (65 kg) állhatott fel
Adolf (+85 kg) a dobogó legmagasabb fokára, míg
pedig bronzér- Németh Milán (55 kg) ezüstérmet,
met szereztek, Deák Zoltán Dániel (65 kg) és Horamelyeknek kö- váth Gyula (71 kg) bronzérmet szeszönhetően a harmadik helyen vég- reztek. Május 23-25. között az olaszzett szakosztályunk a csapatver- országi Sassariban rendeztek egy
rangos nemzetközi rangsorversenyt
senyben.
Május 19-én Gyomaendrődön mindhárom fogásnemben. Ezen a
került megrendezésre a diák I. sza- versenyen Losonczi Ottó (kötöttfobadfogású országos bajnokság. A gás 72 kg) és Asharin Roman (szaversenyre 12 birkózónk rangso- badfogás 70 kg) helyezetlenül zárrolta magát, és mindegyik érem- tak, Sleisz Gabriella (65 kg) viből két-két darabot, valamint szin- szont kitűnő birkózással megnyertén két ötödik helyezést sikerült sze- te a versenyt. Május 25-én a serdüreznünk. Farkas Zsombor (32 kg) és lő leány válogatott tagjaként László
Kis Mátyás Zoltán (+75 kg) arany- Nikolett (42 kg) Dunaszerdahelyen
érmet, Kovács Barnabás (42 kg) nyert meg egy nemzetközi megméés Felkai Bendegúz Attila (46 kg) rettetést, míg a kadet szabadfogású
ezüstérmet, Olasz Bende (38 kg) válogatottat képviselve ugyanerről a
és Kosovics Márton (63 kg) bronz- helyszínről Mányik Dávid (52 kg) és
érmet szereztek, Budai András (58 Laky Levente (80 kg) is aranyéremkg) és Nagy Gergely Gáspár (69 kg) mel térhetett haza.
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Bronzérem a bajnokságban

Június 1-jén tartották a sárkányhajó első magyar bajnoki fordulóját Orfűn, ahol
a kedvezőtlen körülmények ellenére – a tavalyi sikersorozat folytatásaként –
ismét minden versenyszámban a pesterzsébeti Römi KKSK sárkányhajósai állhattak a dobogó legmagasabb fokára.

nyes, 6 másodperces előnnyel szerezte meg az első helyet. A délutáni 2000 méteres távon pedig 8 másodperces előnnyel értek célba, szintén elsőként. – Nagyon büszkék voltunk magunkra, hiszen a tavalyi sikersorozat folytatódni látszik. Gőzerővel készülünk a szeptemberi kijevi világbajnokságra és a következő bajnoki fordulókra – summázta a
versenyt Reményi Péter.
S.z.

Az ESMTK NB III-as labdarúgó csapata a harmadik helyen végzett a bajnokság Keleti csoportjában. A bronzérem az utolsó, június 2-ai meccsen dőlt el, a
piros-fehéreknek végül sikerült 4:0-ás magabiztos győzelemmel befejezniük a
2018/19-es szezont, éppen úgy, ahogy tavaly augusztusban elkezdték.

Már a szezonkezdet sikert ígért,
hiszen, megtartva tavalyi 2. helyüket, csupán 2 ponttal lemaradva a
Szolnoktól zárta a Liza az őszt.
A tavasz izgalmasabbnak, a hazai
szurkolók számára sokszor idegőrlőnek ígérkezett. Márciusban ugyan
pár hétre átvette a listavezetést az
ESMTK, az azt követő hetek hullámzó teljesítményének következté-

Erzsébet Kupa

Újabb Fit-Kid sikerek
Május 18-án a Hódmezővásárhelyen tartott Fit-Kid versenyen I. osztályban Kovács Emma, az ESMTK

Fitness Szakosztályának versenyzője 3. helyezést ért el, és ezzel kvalifikálta magát az Országos Diákolim-

piára, melyet június első hétvégéjén rendeznek Cegléden. Jó eredmények születtek a II. osztály országos csoportos versenyén is.
Az 1. korcsoportban duóban
Gerbár Dóra és
Csupor Réka 1.
helyen végeztek, a
2. korcsoportban
Inotai Boglárka és
Dudoma Zsanett
ezüstérmesek lettek, míg Kanász
Luca és Tenczer
Kincső a 4. helyezést értek el.
Az 1. korcsoport, kiscsapatban
Csuport
Réka,
Gerbár
Dóra,
Musbeh Karina és Szálmán Csenge
a dobogó legfelső fokára állhattak.
y.a.

Á

prilis 27-én a Soroksári Sportcsarnok adott otthont a VIII. Erzsébet Kupa
Gyerek és Ifjúsági Versenynek, ahol
hat tatamin mérte össze tudását 30
hazai csapat versenyzője, valamint
a Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából érkezett karatékák. A kupával párhuzamosan zajlott a Rendészei Kiképzők Szövetség önvédelmi
versenye is.
A Seinchin Pesterzsébet Karate
Egyesület eredményei:
Fónai Milán kumite III. hely
Golob Anna kata II. hely, kumite
III. hely

FOTÓ: ÓRÁS GYÖRGY

Sajnos a pályaviszonyok nem voltak túl kedvezőek, mert több helyen
nem volt elég mély a víz, és így pályaelőnyök alakulhattak ki. Minket
azonban ez nem zavart, mert akárhová sorsoltak minket, mindenhol
első helyen értünk célba – nyilatkozta lapunknak Reményi Péter csapatkapitány.
A délelőtti 200 méteres versenyszámoknál 2 futam alapján hirdettek eredményt, a Römi pedig fölé-

ben az utolsó forduló tétje a dobogóra jutás volt, ami végül sikerült.
Turi Zoltán vezetőedző az esmtk.
hu-n gratulált a fiúknak az éves teljesítményükhöz, egyúttal megköszönte a szurkolók támogatását.
Mint mondta, sokat jelentett számukra, hogy a távoli mérkőzéseken
is biztatták a csapatot.
y.a.
Kanizsai Maja kata III. hely, kumite
II. hely
Kovács-Hambrik Kristóf kumite III. hely
Kövesdi Gabriella kata I. hely,
kumite III. hely
Magyari Sándor kumite III.hely
Reinbold Gergő kumite III. hely
Sedlacsek Péter kata III. hely
Szűcs-Szuper Emil kumite III. hely
Takács Dénes Tamás kata V. hely
Támba Emese kata V. hely, kumite
II. hely
sz
A Seinchin Pesterzsébet Karate
Egyesület minden kedves érdeklődőt szeretettel vár edzésein, a
Vörösmarty u. 126. szám alatt.
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HIRDETÉS

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes vezetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti csap
garanciával. 0630/914 35 88
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620/264 77 52
NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év
tapasztalattal.
Kiszállás
díjtalan!
0620/554 84 93

SZOLGÁLTATÁS
ÉRSZŰKÜLET
MAGÁNRENDELÉS
Bejelentkezés 8-20 óráig
061/284 40 00,
0630/966 19 61
dr. Szabó Zsuzsanna
1201 Budapest,
Virág Benedek utca 44.
Érdeklődés:
corpusmedicina@gmail.com
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolatjavítást szakemberrel. Kis munkát is
vállalunk. 0670/541 90 22

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pesterzsébet központjában, korszerű technikával, minőségi alapanyagokkal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 12 10
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20
éves tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díjtalan. 0620/222 09 47

2019. június 20.

porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218.
Ny:H-P:8-17. 285 34 88, 0630/95017
17 www.megoldasszerviz.hu

tanácsadás és ajánlat Szabó Máriától
0630/359 39 76 tarsashazkezeles80@
gmail.com

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

Angol nyelvoktatás kezdőtől vizsgafelkészítő szintig otthon olcsón.
0630/504 57 53

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

ELADÓ kétszintes, 70+70 nm családi ház Gubacsipusztán. 360 nm-es
medencés kert, 3 hálószoba+nappali.
0670/544 40 50

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. 3630/455 87 19

A Pesterzsébeti Múzeum teremőr munkatársat keres napi
8 órában. Munkaidő: keddtől-szombatig, 10-18 óráig.
Szükséges végzettség: érettségi + szakképesítés vagy szakközépiskolai érettségi. Nyugdíjas munkavállalót nem tudunk
foglalkoztatni.
Szakmai önéletrajzot az
info@pesterzsebetimuzeum.eu
e-mail címre várjuk

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. Lakásban és udvaron. 0670/544 40 50

DÍJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS – nyugdíjasok figyelem! Pénzre van szüksége? Hívjon, és megoldjuk felső korhatár nélküli „nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 0630/985 50 00

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz.
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely,
hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép,

Minőségi Közös Képviselet. Elégedetlenek a jelenlegi kezeléssel? Szeretnének váltani 45 nap alatt? Díjmentes

OKTATÁS

INGATLAN

ÁLLÁS
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