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A Születés Hete alkalmából 
egyhetes programsoroza-
tot szervezett a Csekovszky 
Árpád Művelődési Ház és 
a kerületi Gyermekjóléti 
Központ. Az ünnepélyes 
megnyitóra és Születésfa-
ültetésre május 4-én, anyák 
napján került sor a művelő-
dési ház udvarán. Az esemé-
nyen részt vett Dunai Móni-
ka országgyűlési képviselő, 
Riz Levente polgármester, 
Szabó Tiborné rákoshegyi, 
illetve Rózsahegyi Péter 
rákosligeti önkormányzati 
képviselő, valamint Tanács-
né Betéri Éva, a Gyermek-
jóléti Központ vezetője. A 
nyitórendezvényen fellép-
tek a Csillagszem Óvoda 
magyaros viseletbe öltözött 
apróságai.

Az országos szakmai, kul-
turális és tájékoztató ren-
dezvénysorozat célja, hogy 
a várandós, szülés előtt álló 
kismamák, családok minél 
szélesebb körű tájékoztatást 
kaphassanak az előttük álló 
nagy eseményről, illetve a 
számukra elérhető választási 
lehetőségekről. A gyermek 
születése ne csak megtör-
ténjen a párral, családdal, 
hanem kisbabájuk világra 
hozatala életüknek valóban 
egyik legemlékezetesebb, 
legszebb élménye lehessen.

Riz Levente köszöntöt-
te az édesanyákat, majd az 
elkövetkező hét program-
jainak, előadásainak fon-
tosságáról beszélt. Dunai 
Mónika anyukaként egy 
kedves családi szokást idé-
zett fel, miszerint nem csak 
anyák napján köszönti fel 
az édesanyját, hanem saját 
születésnapján is egy csokor 
virággal megköszönve neki 
az életet, és a gyermekkori 
nevelést, törődést. Rózsa-
hegyi Péter két fiúgyermek 
édesapja is úgy látja, hogy a 
születés egy csoda, és ezt sze-
mély szerint át is élte, ami-
kor mindkét gyermekének 
születésekor jelen lehetett. 
Azt ajánlotta az apukáknak, 
hogy aki teheti, szedje össze 
a bátorságát és vegyen részt 
gyermeke születésénél, ami 
nem csak egy életre szóló 
élménnyel gazdagít, hanem 
alapjaiban határozza meg a 
gyermekeikkel való későbbi 
kapcsolatukat is. Ferenc-
zi Szilvia, a Magyar Bárka 
Alapítvány képviselője fel-
idézte azt az ősi magyar ha-
gyományt, amikor minden 
gyermek születéskor szokás 
volt egy fát ültetni. A ma-
gyarok a világot hármas 
felosztásban látták: a föld-
alatti, a középső világ és a 
túlvilági lét. Ezt a három vi-

lágot az életfa kötötte össze, 
ami születés fájaként került 
bele a természet körforgá-
sába. A világfa hosszú ágai 
szimbolizálták a teremtőhöz 
való vágyakozást, a fa törzse 
a földi életet, a gyökere pe-
dig megidézi a sötét világot. 
Eleink abban hittek, hogy 
az elhalt ősök lelke egy-egy 
gyermekben tér vissza új-
ból a Földre. Ez a fa lesz az, 
ami majd a gyermeket se-
gíti a hármas világban való 
tájékozódásban – mondta 
Ferenczi Szilvia. A Csekó 
udvarán Dunai Mónika, Riz 
Levente és Rózsahegyi Péter 
ültetett el egy születésfát, a 
frissen ültetett karcsú hárs-
fa törzsére a polgármester 
kötötte fel a nemzeti színű 
szalagot, majd hamar az iga-
zi falevelek mellé kerültek a 
kerületben nemrég született 
gyermekek hímzett monog-

ramjával ellátott textil fale-
velek is.

A Születés Hetére tar-
talmas programsorozattal 
készültek a szervezők (a 
teljesség igénye nélkül): A 
gyermek tudatra ébredésé-
ről Némethné Zöld Gab-
riella fejlesztőpedagógus, a 
praktikus babahordozásról 
Ónodi Ágnes és Szabó Ve-
ronika, a születés utáni első 
hét örömeiről Katona Csa-
báné, a babával születő új 
családi szerepekről Tölgyesi 
Klára családterapeuta, Bol-
dogasszony ágya – hat hét 
gyermekágy címmel pedig 
Velkei Éva perinatális szak-
tanácsadó tartott előadást 
változó helyszíneken. A 
rendezvényt Dunai Mónika, 
Riz Levente, Szabó Tiborné, 
Rózsahegyi Péter, Hatvani 
Zoltán és Fohsz Tivadar tá-
mogatta. Kili Tamás 

„… s nem lettetek-e go-
nosz felfogású bírákká?” 
címmel Isten Szolgája Ke-
lemen Didák és Wojciech 
Topolinski minorita szerze-
tesek tiszteletére rendeztek 
konferenciát a Rákoshegyi 
Baptista Imaházban ápri-
lis 24-én. A konferencia 
védnökségét többek között 
Surján László, az Európai 
Parlament alelnöke, Dunai 
Mónika megválasztott or-
szággyűlési képviselő, Fricz 
Tamás politológus, a Civil 
Összefogás Fórum alapítója, 
Ternyák Csaba egri, illet-
ve Jakubinyi György gyu-
lafehérvári érsekek, Bosák 
Nándor, Debrecen – Nyír-
egyháza Egyházmegye me-
gyéspüspöke, Bíró László tá-
bori püspök, Német László 
nagybecskereki püspök, Ko-
csis Fülöp hajdúdorogi me-
gyéspüspök, Gáncs Péter, a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház püspöke, valamint 
Joanna Urbanska, a Buda-
pesti Gazeta Polska Klub 
elnöke vállalta.

A tíz előadásból álló kon-
ferencián Dunai Mónika a 
magyar és lengyel nép ba-
rátságáról, szoros kapcsola-
táról beszélt.

Wojciech Topolinski 
méltatlanul elfelejtett már-
tírra az esemény kurátora, 

Dobos Marianne író emlé-
kezett: A lengyel minorita 
1885. április 23-án született 
Biskupi Popowóban, 1912 
vagy 1913-ban szentelték 
pappá. A Gergely Egyete-
men tanult, filozófiai és te-
ológiai doktorátust szerzett 
1913-ban. Ezután az ameri-
kai Szent Antal tartomány-
ban végzett missziós tevé-
kenységet. 1928-ban tért 
vissza Olaszországba, 1932-
től Rómában a Rendi Szent 
Bonaventura Egyetemen 
tanított fundamentális teo-
lógiát. 1940. április 19-én a 
sztumi börtönben a Gestapo 
emberei fürdőkádban foj-
tották meg.

Kelemen Didákról 
Bogdan Adamczyk mino-
rita atya tartott előadást. 
Kelemen Didák, a Felső-Ti-

szavidék apostola 1683-ban 
Kézdialmás-Baksafalván 
született, pappá szentelése 
után megalapította a ma-
gyar minoritarendet. Új 
küldetését a pestises be-
tegeknél kezdi, felkeresi, 
vigasztalja őket, előkészíti 
a nagy útra a távozókat, és 
kikíséri a temetőbe az elköl-
tözötteket, a szegények nagy 
pártfogója volt. Nevéhez 
fűződik a miskolci Nagy-
boldogasszony-templom, 
rendház és iskola építése, a 
nyírbátori templom és rend-
ház építése, a besztercei fe-
rences rendház és templom 
restaurálása. A szentéletű 
szerzetes 1744. április 28-án 
hunyt el.

A Rákoscsabára inter-
nált lengyel menekültekről 
Buskó András, a XVII. ke-

rületi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke be-
szélt. A magyarok a II. vi-
lágháborúban bizonyították 
szolidaritásukat, segítették 
a több mint százezer lengyel 
menekültet, elhelyezésükre 
táborok, kórházak, intézmé-
nyek működtek országszer-
te. A lengyel menekültek 
a rákoscsabai kastélyban, a 
mai katolikus kör épületé-
ben és még néhány környe-
ző házban kaptak szállást, a 
tábor 1943-ban szűnt meg. 
A konferencia záróese-
ményére a Lisieux-i Szent 
Teréz katolikus templom-
ban került sor, az ünnepi 
szentmisét Bosák Nándor, a 
Debrecen-Nyíregyháza Egy-
házmegye megyéspüspöke 
celebrálta.

Kili Tamás 
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Világszerte tartanak anyák 
napi ünnepséget. Mi magya-
rok május első vasárnapján 
köszöntjük az édesanyákat, 
egy szál virággal, egy öle-
léssel, egy girbe-gurba, de 
annál kedvesebb rajzzal, 
hetekig, titokban hímzett 
terítővel, versekkel vagy 
éppen egy szép dallal. Zsu-
zsa Mihály, Aranykoszorús 
nótaénekes – Fohsz Tivadar 
alpolgármester és Hatvani 
Zoltán rákoskerti önkor-
mányzati képviselők támo-
gatásával – az utóbbit vá-
lasztotta, hisz már évek óta 
legszebb nótáival köszönti a 
Rákoskerti Művelődési Ház-
ban megtartott ünnepségen 
az édesanyákat, nagymamá-
kat, dédnagymamákat.

Az idei Anyák napi, ta-
vaszköszöntő Dsida Jenő: 
Hálaadás című versével 

kezdődött. A műsor további 
részében fellépett Zsuzsa Mi-
hály és vendégei, köztük Fe-
hér Eszter, Gáti Pál, utóbbi 
a Nóta TV Nótasztár című 
műsorának második helye-
zettje. A nótaénekesekkel 
közösen, illetve saját műsor-
ral is bemutatkozott a dél-
után folyamán a Rákoskerti 
Dalos Klub, zongorán kísért 
Farkas Istvánné és Szijártó 
József klarinéton.

Szakács Zsuzsa 

Szeretem az anyu-
kám! címmel tit-
kos anyák napi 
készülődésre, kéz-
műves délelőttre 
hívták a kisgyer-
mekeket és az 
édesapákat a Vi-
gyázó Sándor Mű-
velődési Házba áp-
rilis 26-án. Ahogy 
beléptem a balett 
terembe, magam is 
elcsodálkoztam, amikor megláttam, milyen sok kisgyermek 
és édesapa vette komolyan a felhívást és jött el ajándékot 
készíteni az édesanyáknak, nagymamáknak. Meghatódva 
figyeltem, ahogy az apró gyermek- és a nem éppen tűhöz, 
finom anyaghoz, ecsethez szokott felnőtt férfi kezek milyen 
határtalan türelemmel, hányszori újrakezdéssel követték 
Szitár Orsolya – a művelődési ház igazgatóhelyettese, a gyer-
mekprogramok kiváló értője – útmutatásait, hogy miként 
hajtsák, formázzák a meglepetés ajándékokat az édesanyák-
nak, nagymamáknak, akiket természetesen ezúttal otthon 
hagytak.

Szakács Zsuzsa 

Nóták anyák napjára Szeretem az anyukám!

Április 25-én utolsó ál-
lomásához érkezett a 150 
évvel ezelőtt született Ri-
chard Straussról szóló elő-
adás-sorozat, amelynek a 
Vigyázó Sándor Művelő-
dési Ház adott otthont. Ba-
logh Lázár, a Bartók Béla 
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény tanára, a 
sorozat házigazdája ezúttal 
a neves zeneszerző operáit 
vette górcső alá. Bár Ri-
chard Strauss tizenöt ope-
rát komponált, többek kö-
zött olyan remekműveket, 
mint a Salome, Elektra, 
Capriccio, A rózsalovag és 
Az árnyak nélküli asszony, 
Balogh Lázár csak A ró-
zsalovag című zeneművel 
foglalkozott, mert ez a víg-
opera minden tekintetben 
különlegesnek számít.

Balogh Lázár kitért azok-
ra, akik hosszú távon együtt 
dolgoztak Strausszal. Hugo 
von Hofmannsthal, felka-
pott bécsi költővel jó baráti 
és munkatársi kapcsolat-
ba kerültek. Kapcsolatuk 
idővel még családi is lett, 
amikor Strauss fia feleségül 

vette Hofmannsthal lányát. 
Hugo von Hofmannsthal 
összesen hat Strauss-opera 
librettóját jegyezte, legis-
mertebb közös művük, A 
rózsalovag. A Strauss-ope-
rák sikereinek harmadik 
kovácsa Max Reinhardt, 
osztrák színész, színhá-

zi rendező, aki Strauss és 
Hugo von Hofmannsthal 
társaságában megalapítot-
ta a Salzburgi Fesztivált. 
A rózsalovag bemutatóját 
Max Reinhardt rendezte, a 
premieren pedig egy másik, 
jól bevált pályatárs, Ernst 
von Schuch dirigált. Az 
operát 1911-ben mutatták 
be Drezdában, a sokrétű, 
grandiózus zene már a pre-
mieren frenetikus sikert 
aratott, és a mű rövidesen a 
legnépszerűbb, leggyakrab-
ban játszott európai operák 
sorába emelkedett. Bár a 
többség számára talán kicsit 
poros ez a három felvoná-
sos zenemű, mégis érde-
mes megnézni a gyönyörű 
zenék, a bravúros énekesi 
megoldások miatt. Ezektől 
válik a hosszadalmas libret-
tó az operairodalom egyik 
remekművévé.

Kili Tamás 

Richard Strauss operái

Virág
• különleges menyasszonyi és alkalmi csokrok, 
• vágott, cserepes virágok
• koszorúk, sírcsokrok
• rendelésfelvétel és ingyenes házhoz szállítás XVII. kerületben!

1173 Budapest, Pesti út 156.
https://www.facebook.com/varazsvirag

Nyitva tartás:  
Hétfőtől péntekig: 8:00-19:00
Szombat: 8:00-18:00 
Vasárnap: 10:00-17:00 

varázs

30/301-3614

Szeretettel várjuk 
minden kedves vendégünket 
Magdolna Rendezvényház 

(Tápiószecső)
Romantikus esküvői helyszín. 
Születésnapi bulik rendezése. 

Legény- és Lánybúcsúk. 
Ballagási rendezvények.

Elérhetőség: +36-30-478-9088 
www.azurtermal.hu  

vargazoltan@upcmail.hu www.tacubacafe.hu

SPáRga éS ePeR NaPok 
a TaCUBáBaN!

Nyitva tartás:
H-Cs: 11-23-ig
P-Sz: 11-24-ig
V: 11-22-ig

Igen! 
Már kapható a méltán 
híres epres rétesünk!

Külön ételsorral várjuk 
a Spárga és az Eper 

szerelmeseit a már Tőlünk 
megszokott bő adagokkal, 

hangulatos környezettel 
és udvarias kiszolgálással!

Eperborfröccs és Cocktail 
akciók minden este 

19:00-től!  

asztalfoglalás: 
061-258-0424
1173 Bp., Hajdúcsárda u 5.
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