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·(sete até a re tére 

A Mátyásföldi Lovas Egylet és a Kertvárosi POlgári Együttmú'ködés Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg 
a Cinkotai csetepaté névre keresztelt hagyományőrző programot, másodízben a Mátyásföldi repülőtéren. A 162 
évvel ezelőtti eseményekhez hasonlóan 2011. április lD-én is magyar győzelemmel végződött az összecsapás. 
Cikk az 5. oldalon 

e 
Történelmi dátum 2011. áprili' 
18. A' Parlament elfogadta Ma
gyarország alkotmányát, Az 
Alaptörvény a Himnusz első so
rával kezdődik: lsten, áldd meg 
a magyart! Preambulumában, 
mely a Nemzeti hitvallás címet 
viseli, többek között ezt olvas
hatjuk: "Alaptörvényiink jog
rendünk alapja: 'zerződés a 
múlt, a jelen'és a jövő magyarjai 
között. Elő keret, amely kifejezi 
a nemzet akaratát, azt a formát; 
amelyben élni 'Szeretllénk. 

Mi, Magyarország polgárai 
készen állunk arra, hogy or~ zá
glmk rendjét a nemzet együ tt
működésére alapítsuk. " 

Adja Iste1l, hogy úgy legyen! 

Egy európai színvonalú játszótér 
MÉSZÁROS TIBOR 

A 
z Andócs utca végén, az 
óvoda mögött eddig is 
volt egy tér, amely nem 

volt beépítve. E 'terület április 8-
án hivatalosan is kerítéssel vé
dett játszótérré és sportpályává 
lépett elő a legkorszerűbb euró
pai szabványok előírásai szerint, 

amelyeknek betartására a kivite
lező Tündérkert 97 Kft. kiemelt 
figyelmet fordított. 

Több mint 24 millió forintot 
költött az önkormányzat arra, 
hogy többgenerációs parkot hoz
zanak létre az Andócs téren. A 
legkisebbek homokozót, rugós 
játékokat, bébi ülők és, kiesésbiz
tos hintát és csúszdás mászó-

várat kaptak. A kicsit nagyobbak 
egy "felnőttebb" hintát használ
hatnak, nekik is jutott egy lná
szóvár, amely már több ügyessé
get igényel, és rájuk vár a speciá
lis mérleghinta is. Akik az emlí
tett játékokból már kinőttek, a 
lábtenisz-, a foci- és a kosárpá
lyára toborozhatnak egy meccsre 
való baráti társaságot. 

Az Andócs téri egy újabb 
európai sZÍnvonalúra fejlesztett 
játszótér a XVI. kerületben. Azt a 
listát gazdagí~a, amelyen már 
harmincnál is több azoknak a 
gyerekbirodalmaknak a száma, 
amelyet a Fejlődő kertváros 
program jóvoltából vehettek bir
tokukba a gyerekek. 

Bővebben a 3. oldalon 

ft Jól gazdálkodott 
VI' a kerület 2010-ben 4. Szemmel tartották 

a guberálókat 
A Részvételi csúcs 
• az .Art-Feszten 



. ÖNKQRMÁ,NYZAT 
A képviselő-testületi ülésről jelentjük 
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Az előnyökkel naponta szembesülhetünk: utak, uszodák, 
játszóterek, parkok, sportpályák épülnek, helyi vállalkozá
sokat, tehetséges fiatalokat támogató kezdeményezések in
dulnak, javul az oktatás és az egészségügy helyzete is. Az 
előnyök hátrányairól is sokat hallani: eladósodik a kerület, a 
hitel tönkretesz bennünket. A könyvvizsgáló szerint ez nem 
igaz: nincsenek likviditási problémák, és fővárosi viszony
latban is a legjobbak közé tartozik a kerület gazdálkodása. 

RIERSCH TAMÁS strand épül, bővül a térfigyelá-
rendszer, folytatódik a csapadék" E gy váratlan eseménnyel víz-elvezetési és -kezelési prog

kezdődött az április 13-i tes- ram, megépül a Felsőmalom utcá
tületi ülés. Az Ikarus BSE ban a bölcsőde, folytatódik a kerü-

, atlétikai szakosztályának küldött- leti iskolák és óvodák felújítása, 
sége egy, a szakosztály versenyzői újabb lakótelepi közterületek újul
által nemrég elnyert serleggel aján- nak meg, és a sportfejlesztések sem 
dékozta meg az önkormányzatot. állnak le. A fejlesztési tervek között 
- E serleget az Ikarus BSE atlétái a szerepel a Mátyás király tér és az 
budapesti mezei futóbajnokságon Imre utca rekonstrukciója, a Nap
nyerték - mondta ifjabb Tomhauser 
István edző. - A versenyen a leg
eredményesebb egyesület címet 
nyertük. A szakosztályunk legfőbb 
támogatója az önkormányzat, mi 
ezzel szeretnénk megköszönni azt 
a sok segítséget, amelyet a mun
kánkhoz kapunk. 

amely elsősorban kosár- és röplab
dajátékokra lesz alkalmas. Az 
erzsébetligeti volt tiszti kaszinó re
noválása a 2012-es tervek között 
szerepel. Ide a birkózó~ és a' vívók 
költöznének. A legnagyobb beru
házás, a multifunkcionális sport
csarnok építése 2013-ig valósulna 
meg. A létesítmény megvalósulá
sát valamennyi politikai erő támo
gatná, ám annak milyenségéről, el
helyezkedéséről még viták foly
nak. A kulturális és sport bizottság 
három területet javasolt a testület
nek: a Mátyásföldi repülőteret, a 
János utcai napközis tábort, illetve 
az Ikarus BSE egyelőre még ma
gántulajdonban levő részét. Az áp
rilis 13-i ülésen nem jutottak kon
szenzusra a képviselők, ezért fel-

Hagyományosan aZ új esztendő 

költségvetésének elfogadása után 
tárgyalta a testület az önkormány
zat 2010. évi költségvetésének zár
számadását. Az előterjesztésból ki
derült, tavaly több mint 18 milliárd 
forintból gazdálkodott ~ önkor
mányzat. A vita során elliangzott: 
a tavalyi bevételek 86,6 százalék
ban, a kiadások 80,6 százalékban 
valósultak meg. Az ellenzéki ol
dalról érkezett felvetésekre dr. 
Pintérné dr. Csemák Jolán, a könyv
vizsgáló cég jelen lévő képviselője 
válaszolt. - Vizsgálatunk eredmé
nyeként elmondható, nincs likvidi
'tási problémája a kerületnek, gaz
dálkodása fővárosi szinten is a leg
jobbak közé tartozik. 

Serleggel köszönték meg az Ikarus sportoló i az önkormányzat segítségét 

A gazdálkodáshoz kapcsolódik, 
hogy a testület megvitatta, majd 
elfogadta az önkonnányzat 2011-
2014 közötti gazdasági programját. 
E program tartalmazza a tervezett 
fejlesztéseket is. A 2011-2014 kö
zötti időszakban újabb 50 út kap 
aszfaltburkolatot, befejeződik a 
Sashalmi városközpont komplex 
rehabilitációja, egy szabadtéri 
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lás-tó környékének a rendezése, a 
Szilas-patak völgyének pihenő
parkká való fejlesztése. A testület 
megvitatta a kerületi fenntartású 
intézmények villamos és gázener
gia beszerzésére irányuló javasla
tot is. Erre az önkormányzatot a 
szabadpiaci versenyt segítő törvé
nyi előírás is kötelezi. Az önkor
mányzat ettől a versenytől azt vár
ja, hogy mind a villamos, mind a 
gázenergia beszerzésének terén je
lentős összegeket spórolhat meg a 
kerület. 

Az önkormányzat több fedett 
sportIétesítmény építését tervezi. 
2011-ben készül el Sashahnon a 
sport-és rendezvénycsamok, 

hatalmazták a polgármestert, hogy 
szeptember 30-ig szakértők bevü
násával készíttessen tanulmány
tervet a leendő sportcsarnokról, és 
azt terjessze a testület elé. 

A Rákosmenti Mezei Órszolgála
tot eredetileg három kerület, a X., a 
XVI. és a XVII. múködtette volna. 
A megállapodás aláírása előtt Ká
bánya visszalépett az együttmúkö
déstől. A XVI. és a XVII. kerület így 
is ,vállalta a mezőőri szolgálat mű
ködtetését. Az idén a kőbányai ön
kormányzat új vezetése úgy dön
tött, mégis beszállna a közös finan
szírozásba. Ezt a kertvárosi testület 
is jóváhagyta. Kauács Péter polgár
mester elmondása szerint ez a vál-
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tozás nem jár létszámoovüléssel, 
ám, ha a XVIll. kerület is csatlakoz
ni fog - márpedig erre reális esély 
van -, akkor mindenképpen növeI
ni kell az őrszolgálat létszámát. 

A ProPatriArt Alapítvány elnöke, 
dr. Bíró Ferenc azzal a kéréssel ke
reste meg él kerületi önkormányza
tot, támogassa az Akiért a 'csalo
gány énekel- Tóth ilonka igazsága 
című nagyjátékfilm elkészítését. A 
történelmi témájú film Tóth nona 
'56-os mártir életét, koncepciós 
perét és mártírhalálát dolgozza fel. 
A film ünnepélyes bemutatójára 
2012. október 23-án, a forradalom 
56. évfordulóján, Tóth ilona 80. 
születésnapján kerülne sor. A tes
tület megtárgyalta a kérelmet, és 
úgy döntött, hogy .500 ezer forint
tal támogalja a kerület díszpolgá
ráról szóló film elkészítését. 

A korábban XVI. kerületéért díj
jal kitüntetett Szlavkauszky László, 
illetve a kulturális és sportbizott
ság volt tagja, Lauász Józse! a közel
múltban elhunyt. A testület úgy 
döntött, mindkét személyt mun
kásságuk és tevékenységük miatt 
az önkormányzat saját halottjának 
tekinti, a temetési költségek átvál
lqlásával szeretné a kerületnek az 
elhunytak iránti megbecsülését ki
fejezni. 

Bár a Ságvári utcát sosem nevezték 
hivatalosan Ságvári Endre utcának, 
a köznyelv mindig így hívta ezt a 
rákosszentmihályi közterületet. 
Tarlós István főpolgármester fontos 
feladatának tartja, ~ogy azokat a 
fővárosi közterületeket, amelyeket 
a múlt rezsim "hőseiről" neveztek 
el, még az idén átkeres'zteljék. E 
munkában a kerületi önkormány
zatok segítségét is kérte. A XVI. ke
rületben így került terítékre a 
Ságvári utca átkeresztelése. Két le
hetőség is felmerült: Weöres Sándor 
neve, akiről még nem neveztek el 
utcát Budapesten, illetve Krenedits 
Sándor szentmihályi jegyző neve. A 
képviselá-testület utóbbi lehetősé
get támogatta, a végső döntést a 
Fővárosi Közgyűlés hozza meg. 
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AKTUÁLIS 

Többgenerációs parkot hoztak létre az Andócs téren 
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Az Andócs utca végén, az 
óvoda mögött eddig is volt 
egy tér, amely nem volt be
építve. Ez a terület április 
8-án hivatalosan is kerítés
sel védett játszótérré és 
sportpályává lépett elő a 
legkorszerűb b európai 
szabványok előírásai sze
rint, amelyeknek betartá
sára a kivitelező Tündér
kert 97 Kft. kiemelt figyel
met fordított. 

MÉSZÁROS TIBOR 

H 
a csupán a statisztikát 
nézzük, az Andócs téri 
valóban csak egy újabb 

európai sZÍnvonalúra fejlesztett ját
szótér a XVI. kerületben. Azt a lis
tát gazdagí~a, amelyen már har
mmcnál is több azoknak a gyerek
birodahnaknak a száma, amelyet a 
Fejlődő kertváros program jóvoltá
ból vehettek birtokukba a gyere
kek. Hogy ennél valójában meny
nyivel több, azt mindenki tapasz
talhatta, aki a megnyitás előtti 

napokon, vagy az után arra járt. A 
játszótér már a hivatalos átadás 
előtt mmdennap megtelt gyere
kekkel, és az őket kísérő szülőkkel, 
nagyszülőkkel. 

Amíg a gyerekek békésen ho
mokoztak, másztak, hintáztak, az 
anyukák, apukák fél szemüket cse
metéiken tartva kisebb csoportok-
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Avatás. Burmeister Zsuzsa terveZD és Kovács Raymund alpolgármester 

ban beszélgettek. nyet korábban itt 
nem lehetett látni. Az Andócs téri 
játszótér egy csapásra közösségi 
térré változott. 

Kauács Raymund alpolgármester 
kérdésemre elmondta, hogy a ke
rület vezetése örömmellá~a, hogy 
ez a többi felújított játszótéren is. 
hasonlóképpen történik. Persze 
megvan az ára is, hiszen több mmt 
24 millió forintot költöttek arra, 
hogy ezt a több generációs parkot 
létrehozzák az AndQcs téren. A 
legkisebbek homokozót, rugós já
tékokat, bébiülőkés, kiesésbiztos 
hintát és csúszdás mászóvárat 
kaptak, á kicsit nagyobbak egy 
"felnőttebb" hintát használhatnak, 
nekik is jutott egy mászóvár, 
amely már több ügyességet igé-

nyel, és rájuk vár a ~peciális mér
leghinta is. Akik pedig az említett 
játékokból már kinőttek, a lábte
nisz-, a foci- és a kosárpályára to
borozhatnak egy meccsre való ba
ráti társaságot. A pályák egymás
tól is el vannak kerítve, így az elté
vedt labdák nem zavarják a szom
szédos pályákon játszókat. 

Kauács Péter polgármester a ter
vek eIkészítőjének, Burmeíster Zsu
zsa táj- és kertépítész mémöknek 
társaságában járta be az új játszóte
ret. A tervező elmondta, a játéko
kat a híÍes svéd Hags játszóeszköz
készítő cégtől rendelték, amelynek 
termékeit 1999 óta forgalmazzák. 
A polgármester megszemIélte töb
bek között a folyami homokból és 
ütéscsillapító gumilapokból álló 
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biztonsági burkolatot, a padokat, a 
piknikasztalt és az ivókutat, ame
lyek a három hulladékgyűjtővel ki
egészülve teszik teljessé a játszótér 
felszerelését. 

Az erre a napra jutó orkánszeru 
széllel dacoló anyukák közül 
Bátori Katalint szólítottam meg, aki 
elmondta, mindannyian kertes 
házból jöttek a játszótérre, a cse
metéik mégis szívesebben játsza
nak ott, ahol társaságban, gyere
kek között lehetnek, és az állan
dóan otthon lévő anyukák is örül
nek, ha nem csak a vásárlás kedvé
ért mennek el otthonról. Ó ötéves 
fiával érkezett. Beszélgetőtársa, 

Szigeti Magdolna fia már hatéves, 
akit szintén nagyon vonz a játszó
tér. Az anyuka azonban -látva a 
néhány napja tartó rohamot -
megemlítette, már most kicsinek 
találja a játszóteret a helyi gyerek
létszámhoz képest, de így is na
gyon örülnek neki. 

Végül, hogy a legilletékesebbek
től kapjak választ arra a kérdésre, 
melyik a legnépszeru'Öb játék, két 
"tapasztalt" játszótér-Iátogatóhoz 
fordultam. Boncföldi Ákos, aki öt és 
fél éves, és testvére, Máté, akinek 
Inár hét kemény év tapasztalata 
nyomja a vállát, egyértelműen a 
mászórudas, kötélhálós mászóká
ra szavazott. A közelben álló fel
nőttek a két ifjú szakértő vélemé
nyét helyeslő bólogatással hagy
ták jóvá. 

Mátyásföldre érkezett a hely történetünk képregénye 
RIERSCH TAMÁS fiatalokat nehéz bármivel is elva

rázsolni, és a számítógép ellené-

L 
antos Antal hely történész ben nehéz őket bármivel is leköt-

. és Teszák Sándor karika tu- ni. A Kerületünk hely története 
rista nagy sikerű közös rajzokban című könyv azonban 

munkáját, a Kerületünk hely tör- más, mint a hagyományos hely
ténete rajzokban címú könyvet történetről szóló könyvek. Ebben 
pillanatokon belül szétkapkod- a műben ugyanis az információk 
ták. A két alkotó azonban nem- . humoros karikatúrákba lettek be
csak az újranyomtatásban gon- csomagolva. Erre pedig még a 
dolkodott, hanem abban is, hogy gyerekek is vevőnek bizonyul
a könyv eredeti rajzaiból össze- nak. Lantos Antal és Teszák Sán
állított kiállítást minél több fiatal- dor már második alkalommal 
lal megismertesse a kerületben. ' győződhetett meg erről, hisz a 
Ez utóbbi nem tűnt könnyű fel- novemberi sashalmi könyvbemu
adatnak, hisz köztudott, a mai tatót követően januárban a szent-

mihályi Szent-Györgyi Albert Ál
talános Iskolában, április ll-én 
pedig a mátyásföldi Centenáriu
mi Általános Iskolában és Szakis
kolában mutatták be a könyv ki
állítási anyagát. Ez utóbbi helyen 
dr. Csomor Emin alpolgármester 
nyitotta meg a kiállítást. 

- E fantasztikus kiállítást már 
harmadszor és a harmadik kerü
letrészben muta~uk be. A rajzo
kon keresztül a két alkotó a múl
tunkat elevenítette fel. Tény, egy 
településnek csak akkor lehet jö
vője, ha a múl~a is van. Nekünk 
szerencsére ez utóbbiból nincs 

hiányunk, hisz a cinkotai kántor, 
a nagy icce és Mátyás király révén 
már a magyar történelmi hagyo
mányoknak is részét képezzük. 

- Valamikor én is olyan kisdiák 
voltam, mint a mai gyerekek -
tette hozzá Teszák Sándor XVI. 
kerületért díjjal kitüntetett karika
turista -, most meg már az uno
káim járnak ebbe az iskolába. En
gem minden szál Mátyásföldhöz 
köt, itt éltek a szüleim, itt nőttem 
fel, és a családom is itt lakik, így 
nagyon boldog vagyok, hogy 
végre ebben a városrészben is be 
tudjuk mutatni akiállításunkat. 



AKTUÁLIS 

Sehol sem lehet titokban tartani a lomtalanítást? 

Szemmel tartott guberá ók 
A háztartásokban felgyü
lemlő lomokat a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. 
évente egyszer ingyenesen 
elszállít ja. A lomtalanítás 
az elmúlt években több 
problémát okozott, mint 
amekkora előnnyel j árt. A 
Centenáriumi lakótelepen 
többen már egyenesen elIe
nezték ezt az akciót. 

RIERSCH TAMÁS 

A 
Centenáriumi lakótele
pen öt nappal a lomtala
nítás előtt már ott voltak 

a guberálók. Ezek az emberek a 
parkolókban, az autójukban 
tanyáztak le. Jól láthatóan be 
voltak rendezkedve arra, hogy 
napokat kell várniuk alomokra. 
- Botrányos, hogy a házunk ka
puján is alig tudunk kilépni, 
annyi idegen lepte el a környéket 
- panaszkodott az egyik lakó. -
Ezek az emberek egész éjszaka 
hangoskodnak, a szükségleteiket 
pedig ki tudja, hol végzik. 

A guberálók érkezésére az ön
kormányzat és a kerületi rendőr
kapitányság is felkészült. - Az 
elmúlt napokban csak a Centená
riumi lakótelepen és környékén 
több mint 50 embert igazoltat
tunk, és több mint tíz esetben 
szabálysértési feljelentést tettünk 
- mondta dr. Terdik Tamás száza
dos, kerületi rendőrkapitány. - A 
feljelentések nagyrészt közterü
leti italfogyasztások vagy gépko
csival kapcsolatos szabály talan
ságok (lejárt műszaki vagy sze
mélyigazolvány hiánya) miatt 
voltak. A tavalyi évvel ellentét
ben a kerület legsűrűbben lakott 
részében egyéb rendkívüli dolog 
nem történt. A guberálók na
gyon vigyáztak, hogy egyéb ki
hágásokat ne kövessenek el. 
Ugyanakkor azzal .is tisztában 
kell lenni, ezeknek az emberek
nek ugyanolyan alkotmányos jo
guk, hogy bárhol várakozzanak, 
mint akármelyik másik ember
nek. Ezért nem tudtuk elküldeni 
őket a lakótelepről. Egy dolgot 
tehettünk: állandóan szemmel 
tartottuk őket. - Terdik Tamás 
hozzátette, hogy még ahhoz is 

joguk van a guberáló knak, hogy 
az utcára kitett tárgyakra - ame
lyekről egyértelműen kiderült, 
hogy a tulajdonosuk meg akar 
válni tőlük - azonnal jogot for
máljanak. 

- A guberálók két dolgot nem 
tehetnek: egyrészt nem túrha~ák 

amit aztán az átvevő telepekre 
elszáll~tottak. 
- A guberálók megjelenése nem 

csak XVI. kerületi probléma, hisz 
a főváros valamennyi kerületé
ben azzal küzdenek, hogy a lom
talanításkor borsodi és szabolcsi 
gyűjtögetők lepik el az adott vá-

A gyúltögetólc most nelb követtek el nagyobb kihágásokat 

szét a lakók által összehordott rosrészt. A lomtalanítás az FKF 
kupacokat. ilyen esetben fel lehet Zrt. hatáskörébe tartozik. A cég 
lépni ellenük, illetve az is sza- minden év januárjában tájékoz
bálytalanság, ha az általuk lefog- ta~a az önkormányzatokat a 
lalt tárgyakat még a helyszínen lomtalanítás időpontjáról. Az 
értékesíteni akarják. Ez egyéb- FKF Zrt. hatáskörébe tartozik a 
ként nem volt jellemző, ők célirá- lakók értesítése is. Ez utóbbi ha
nyosan vasat -és rezet gyűjtöttek, táskört sokan kritizálják, mond-

Határidős munka 

ván, elég csak az FKF Zrt. ügyfél
szolgálatán egy kerületi nevet, 
címet és irányítószámot bediktál
ni, máris minden információt 
megkapnak a lomtalanításról. 

Az FKF Zrt. persze cáfolja 
mindezt. Szerintük az időpontok 
kiszivárogtatása nem az ügyfél
szolgálaton keresztül, hanem a 
postai küldemények ú~án törté
nik. A guberálóknak nincs más 
dolguk, mint kilopni az FKF Zrt. 
levelét a postaládából, s abból 
máris minden információt meg
tudhatnak. -

Az biztos, hogy a lakók tanul
tak a korábbi évek b ől, és a lomo
kat csak az utolsó pillanatban 
tették ki a közterületre, ám a gu
berálók az idén türelmesnek bi
zonyultak, és kivár ták azt a pilla
natot, amikor elsőként csaphat
tak le a holmikra. 

- A kollégáim éjjel-nappal kint 
voltak, járőröztek, ha lakossági 
panasz érkezett hozzánk, ebből 
bőven akadt, azt azonnal ellen
őriztük - mondta Terdik Tamás 
rendőrkapitány . - Az idén min
den eddiginél felkészültebben 
vártuk a lomtalanítás t, és ennek 
eredménye volt, hogy a lakosság 
irritálásán kívül egyéb rendelle
nes cselekedet nem történt a la
kótelepen. 
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Hagyományőrzők idézték meg történelmünk egyik dicső epizódját 

olt a 
, 

te e agy csata e 
A Mátyásföldi Lovas Egy
let és a Kertvárosi Polgári 
Együttműködés Egyesület 
hetedik alkalommal ren
dezte meg a Cinkotai csete
paté névre keresztelt ha
gyományőrző programot. 
A rendezvényapropóját 
egy 162 évvel ezelőtti cin
kotai esemény adta. 

RIERSCH TAMÁS 

volt elszállásolva. A krónikák 
szerint a parókia udvarán egy 
malomkőre felállva jelentette be 
a Habsburg-ház trónfosztását. A 
XVI. kerületi önkormányzat 
minden évb~n egy kisebb ünnep
séget rendezett a parókián. Ta
valy egy emlékművet is készítte
tett a fenti esemény tiszteletére, 
amelyet megkoszorúznak az 
utódok, a rendezvényen a ha
gyományőrzők is jelentős lét
számmal képviseltetik magukat. 

- Immár második éve a Má
tyásföldi repülőtér a helyszíne a 
Cinkotai csetepaténak. Itt kevés
bé zavarja az ágyútűz a lakókat. 
Az idei rendezvényen két szak
ember, Ser! András, a Mátyásföl
di Lovas Egylet vezetője, illetve 

H
atvanban kezdődött 
1849. április 2-án a ma
gyar hadsereg dicsősé

ges tavaszi hadjárata. A harci 
cselekmények elsősorban Buda 
és Komárom vtsszafoglalására, 
másodsorban pedjg az ország 
felszabadítására irányultak. A 
harcok, bár megközelítették Pes
tet, mégis elkerülték azt. A törté
nelemkönyvek szerint az osztrák 
és a magyar csapatok között je
lentős összecsapásra csak Hat
vanban, Tápióbicskén, Isasze
gen, Vácon, Nagysallón, Komá
romban és Budán került sor, de 
azért a katonai hadműveletekből 
Cinkota sem maradt ki. 

Emlékmű a parÓkián Aulich Lajos tiszteletére. Az idén is megkoszorúzták Babucs Zoltán hadtörténész, a 

- Aulich Lajos tábornok és a 2. 
magyar hadtest itt állomásozott 
- mondta Szász József, a Cinkotai 
csetepaték egyik főrendezője -, 
azzal a feladattal lett megbízva, 
hogy terelje el az osztrákok fi
gyeimét a magyar csapatmozgá
sokról. Pontos abb an azt a látsza-

tot kellett kelteniük, hogy a ma
gyar erők Cinkota irányából ké
szülnek megostromolni Budát. 
Ebben az időszakban a magyar 
csapatok mindössze egyszer, áp
rilis ll-én kerültek összehlzésbe 
]ellasics katonáival. 

Utóbbi katonai csetepaténak 
nagy szerepe volt abban, hogy a 
Mátyásföldi Lovas Egylet és a 
Kertvárosi Polgári Együttműkö
dés Egyesület 2005-ben első íz
ben megrendezte a Cinkotai cse
tepatét. - Azóta minden évben 
megrendezzük az eseményt, 
amelyen nemcsak a hagyomány
őrzők, hanem a nézők is évről 

A császári lovasságot sikerült megtévesztenie a 2. magyar hadtestnek 

évre nagyobb számban vannak 
jelen. Hetedszerre hirdettük meg 
a programot, - és ennek az ese
ménynek a rangját novelte, hogy 
első ízben a tavaszi hadjárat hi
vatalos programjába is bekerült a 
Cinkotai csetepaté. 

A történelem tehát elismerte 
Cinkota fontosságát az 1849. évi 
tavaszi katonai sikerekben. A 
kertváros legidősebb település
része, azonban. már az elismerés 
előtt is rendkívüli mértékben 

Hadtörténeti Intézet munkatársa 
kommentálta a nézőknek a repü
lőtéren történt eseményeket -
tette hozzá Szász József. 

A nézók ismét kielégítő szol
gáltatásban részesültek, hisz a 
látványos lovasbemutatót köve
tően gyalogsági, lovassági és 
tűzőrségi ütközetnek is szemta
núi lehettek. A legfiatalabbak 
minden esetben-a magyaroknak 
szurkoltak - ennek sokszor han
got is adtak -, és ezúttal sem kel
lett csalatkozniuk: a Cinkotai· 

büszke volt erre a történelmi csetepaté a 162 évvel ezelőtti ese
tényre. ményekhez hasonlóan 2011. áp

-Aulich Lajos 1849 áprilisában riHs lO-én is magyar győzelem
a cinkotai evangélikus parókián mel végződött. 

A honvéd gyalogság 1849-ben is helytállt Jellasics katonáival szemben 
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Tisztújítás a Pofosz XVI. kerületi szervezetében 

z 
Úgy tűnik, 2011 tavasza a nagy változások időszaka lesz a 
Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) XVI. kerü
leti szervezetének háza táján. A tisztújító közgyűlésen a tit
kos szavazás új elnököt ültetett a kerületi Pofosz élére. 

MÉSZÁROS TIBOR 

H 
a a XVI. kerületben szóba 
kerül a Pofosz, először 

mindenkinek Mihala Ti
bor, az általa vezetett csoport, és a 
veres Péter út 27. szám alatti szék
ház jut eszébe. Lapunkat is meg
lepte a hír, hogy 2009 óta működik 
a Diósi Lajos utcai Szabadsághar
cosok házában a kerületi Pofosz
nak egy XVL/ a szervezete is, 
amelynek elnöke Palla László, aki 
különben állandó résztvevője volt 
a Mihala vezette gyűléseknek is. A 
két szervezet között az volt a kü
lönbség, hogy míg a Mihala-féle 
társaság elsősorban az '56-os poli-

tikai üldözötteket tömörítette, a 
Palla-csoport tágabban értelmezte 
a politikai elítéltek és üldözöttek 
táborát, mindenkit ide sorolt, akit 
az 1944-es német megszállástól 
kezdődően politikai meggyőződé
se miatt üldöztek, bebörtönöztek, 
kitelepítettek, kényszermunkára 
hurcoltak. Mivel a fővárosban 

sincs példa arra, hogy a Pofosznak 
két szervezete legyen egy kerület
ben, felmerült az igény a két cso
port egyesítésére. 

Erre az teremtette meg a lehető
séget, hogy a Mihala Tibor vezette 
csoportban elérkezett a tisztújítás 
ideje, és a tagság némi meglepetés
re nem a régi elnök megbízatását 

, 

hosszabbította meg, hanem titkos 
szavazással a XVI. / a csoport elnö
két, Palla Lászlót ültette elnöki 
székbe, Palla ezzel minkét csoport 
vezetője lett, és megnyílt a lehető
ség a két csoport egyesítésére. 
Nem szűnik meg azonban a Miha
la-féle csoport sem, amely ezentúl 
polgári körként létezik tovább, és 
elsősorban az eddig is rendszere
sen a programjaiban szereplő kul
turális rendezvényeket kívánja to
vább vinni. A Palla László vezette 
csoportosulás a még élő politikai 
üldözöttek szociális érdekvédel
mére összpontosít. 

Hogy tennivaló akad bőven, azt 
az április 7 -én, a Szabadsághar
cosok házában lezajlott, tisztújítás 
utáni első, indulatoktól sem men
tes összejövetel is bizonyította. Az 
eseményen részt vevő Szalay Zol
tán országos elnökhelyettes, buda-

, 
aza 

pesti elnök, és Csizmadia Józse! bu
dapesti elnökhelyettes nem is ta
gadta, húsz évvel a rendszerváltás 
umn a Pofosz ügye nem áll úgy, 
ahogy az elvárható lenne. A gaz
dasági bajok és a tagságnak el6ny
telen rendeletek mellett a mai na
pig megoldatlan, hogy a szervezet
nek csak az lehessen tagja, aki 
valóban politikai üldözött volt. 
Nemrég derült ki például az egyik 
magas pozícióban lévő vezetőségi 
tagról, hogy szoros szálak fúzték a 
kommunista hatalomhoz. 

Palla Lászlóra tehát sok feladat 
vár, de nagy elszántsággal vág 
neki az útnak. Céljai megvalósím
sában számít a tagság egyetértő 
támogatására, akik között ott van 
1956 egyik áldozatának fia, Szatmá
ri László önkormányzati képviselő 
is, aki politikusként segítheti az új 
elnök törekvéseit. 

Vöröskeresztesek á mentőállomáson 
A XVI. kerületi vöröskereszt önkéntesei és ifjúsági tago
zatának néhány tagj a 'március 31-én látogatást tett a má
tyásföldi mentőállomáson. Részben azért, hogy ismer
kedjenek egymás munkájával, részben pedig azért, hogy 
együttműködési lehetőséget keressenek egymással. Ab
ban a reményben kísértem el őket, hogy az ott elhangzot
takból mi, átlagpolgárok is tanulhatunk. 

Teve utcai központban csöng, 
ahonnan csak továbbílják a hívás t 
a mentőkhöz, ez pedig időveszte
ség. Legalább ilyen fontos, hogy ha 
a vonal foglalt, nem szabad a hí
vást megszakítani és újra próbál
kozni, mert a készülék érkezési 

M ÉSZÁROS TIBOR 

j sorrendben kapcsolja a hívókat, és 
zók összeadták a pénzt egy olyan az új próbálkozással újra a sor vé
mentőgépjármÚfe, ami nemsokára gére kerülünk. Vészhelyzet esetén, 
a mátyásföldi állomás autóparkját bármilyen nehéz is, türelmet kell 
gazdagítja. Szőke Lajos elmondta erőltetnünk magunkra. 
még, a mentősök nemcsak a men- Ha sikeresen hívtuk amentőket, 
tést lálják el, hanem oktatási fel- még nem ért véget a feladatunk. 
adatokat is vállalnak. Ha csoportos Ahhoz, hogy ilyenkor segítséget 
igény van rá, megtanílják az érdek
lődőket az elsősegélynyújtás alap
szabályaira. 
. Havonta átlagban 450 kivonu
lást teljesítenek. A kivonulás meg
kezdése nappal a riasztás tól számí
tott egy perc, éjjel kettő. Leggyak
rabban belgyógyászati esetekhez 
hívják őket. A statisztika szerint a 
közlekedési balesetek száma 30-40 
százaléka az összes esetnek, a töb
bi háztartási és üzemi baleset. 

nyújtsunk, ismernünk kell az első
segélynyújms, akár az újraélesztés 
szabályait és módszereit. Itt a vö
röskeresztes aktivistáknak fontos 
szerep juthat, de az egyszeru ál
lampolgár is életet menthet, ha 
tudja, hogyan lehet egy leállt szív
működésű beteg keringését fenn
tartani a mentők megérkezéséig. 

Erről minden érdeklődő értékes 
információkat kaphat, ha részt 
vesz május 21-én azon az egész 
napos rendezvényen az Erzsébet
ligetben, ahol a Magyar Vöröske
reszt ünnepli 130. születésnapját. 

A 
vendégeket Szőke Lajos, a 
mentőállomás vezetője 

fogadta a mátyásföldi 
Arany János utca 100. alatt találha
tó mentőállomáson. A találkozó 
általános ismertetővel kezdődött. 
Szőke Lajos elmondta, a XVI. kerü
letnek négy mentőkocsija van, de 
felszereltségük nem azonos. Egy 
kocsi az alapvető elsősegélynyúj
mshozszükséges eszközökkel van 
felszerelve, egy másik kiemelt 
mentéstechnikai eszközöket is 
szállít, van egy esetkocsi, amelyen 
mentőtiszt teljesít szolgálatot, és 
van egy rohamkocsi mentőorvos
sal. A félautomata defibrillátor ma 
már mindegyik kerületi mentő
autó felszereléséhez hozzátartozik. 
A gépkocsipark hamarosan bővül
ni fog, mert XVI. kerületi vállalko-

Szőke Lajos fontos tudnivaló
ként emelte ki, hogy a mentóket a 
l04-es segélyhívón lehet a Íeggyor
sabban hívni. A 112-es hívószám a A mentősök bárkit megtanítanak az elsősegélynyújtás szabályaira 
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Költészetnapi ünnep az Erzsébetligeti Színházban 

" . , 
el, tancea 

, , 
a es zene e 

A magyar költészet napján ahhoz szoktunk, hogy egy 
közismert művész kiáll a színpadra, és az alkalomhoz 
illő komolysággal szavalni kezd. Ehhez képest valami 
egészen mással, egy nagyon lírai, ízig-vérig művészi pro
dukcióval emlékezett az Erzsébetligeti Színház a magyar 
kultúrának arra a szeletére, amelyet költészetnek hí
vunk, és amelyet József Attila születésnapjához kötünk 
már 1964 óta. 

MÉSZÁROS TIBOR 

E 
gy nappal Józse! Attila 
születésének 106. évfor
dulója előtt, április 10-én 

már a színházterem látványa is 
különleges élményt sejtetett. A 
nézőtér egy nagy fekete térelvá
lasztó függönnyel a felére csök
kentve, egy kávéház berendezé
sére emlékeztető látvánnyal fo
gadta a nézőket. Az unalmas 
széksorok helyett négyszemé
lyes asztalok, melyek mindegyi
kén egy-egy gyertya lángja bille
gett az intim félhomályban. Be
menni is máshol lehetett, mint 
általában, az oldalajtókon juthat
tunk az alkalmi kávéházba, és a 
rutinosabbak már a büféből né
mi asztalra valót is hoztak ma
gukkal. Egyszóval ezen a napon 
minden eltért a megszokottól a 
színházteremben. 

amely még az ínyencekben sem 
hagyhatott semmiféle hiányér
zetet. Ez a művészeket meghívó 
Szabó Csilla igazgatónőn és a le
bonyolításért felelős Thurzó Kata 
rendezvényszervezőn kívül el
sősorban köszönhető a Magyar 
Mozdulatművészeti Társulat 
táncban előadott költészetének. 
Műsoruk legfőbb erénye talán 
az, hogy olyan természetes ele
gyet gyúrtak Babits Mihály legsú
lyosabb gondolatokat kö~vetítő 
verseiből és a mozdulatművé
szetből, amelyet minden erőlte
tettség nélkül összetartozónak 
érezhettünk. Úgy tartozott a ver
sekhez a tánc, mint más mma
jokban a dalszövegekhez a dal
lam. Amit a költő szavakba fog
lalt, azt vele párhuzamosan a 
művészek elmesélték mozdula
tokban is. Noha a mozdulatok 
kitalálóját ez esetben is koreog
ráfusnak nevezik, a mozdulat
művészet nem tánc. Bár nem 
nélkülözi a tánc ból, balettből is
mert elemeket, de mégsem az 
ütemre mozgás a lényege, ha
nem gondolatok, fogalmak, ér-

Fajsúlyos gondolatok, mozdulatszínházi eszközökkel elbeszélve 

Érdeklődéssel találgattuk, 
hogy a nagy várakozást keltő 

miliőhöz milyen produkció pá
rosul majd. Utólag elmondhat
juk, a színház olyan műsort ta
lált a költészet ünnepéhez, 

ZSIGMOND TÜNDE 

A 
könyvtári bejelentkező 

pulton már csak egy-két 
szép világos pályázati 

lap maradt. - A különböző té
makörökből válogatott idézet
feladványokból, innen is és az 
Erzsébetligeti Színház ból is na
gyon sokat elvittek olvasóink. 
Ez bizonyára a tetszetős képes
lap formának, s reményeink sze
rint a versek iránti növekvő ér
deklődésnek is köszönhető -
mondja Vincze Mária, a könyv
tár vezetője . - A játékra országo
san majdnem 700-an küldték be 
a helyes megfejtéseket - veszi át 
a szót kolléganője, Okos Judit 

zelmek kifejezése mozdulatok
kal. Különös hangsúlyt kapnak a 
fekete, testhez álló jelmezekből 
fehéren kivilágló kezek, a velük 
leírt, kifinomult, törésmentes 
mozdulatok, továbbá a mimiká
nak is jut némi szerep. Esetünk
ben ehhez a klasszikus zeneiro
dalom gyöngyszemei is párosul
tak, így a szó, a mozdulat és a 
dallam egymást erősítve alkotott 
olyan egységes kifejezési esz
közt, amelynek hatása alól senki 
nem tudta kivonni magát. Sőt, a 
műsor végén volt, aki csalódot
tan vette tudomásul, hogy nem
csak szünet van, hanem véget 
ért a produkció. Többen fogal
mazták meg elégedetten, hogy 
ezért érdemes volt a színházba 

A vers legyen veled! 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a költészet világnap
ján - az északi félteke tavaszának első napján, március 
21-én - indította útjára A vers legyen veled! versírópályá
zatot és játékot. A sashalmi könyvtárban tett látogatá
somkor a költészet napján a pályázat eredményéről és 
vers olvasási szokásainkról tájékozódtam. 

könyvtáros. Megtudom tőle, deklődésre azonban a kiköl
hogy a versírópályázatra ennek csönzött könyvek alapján lehet 
csupán tizede, körülbelül 70 következtetni. Mária - és Judit 
vers érkezett a Fővárosi Szabó csupán 2-5 százalékra becs li a 
Ervin Könyvtár e-mail címére. sashalmi könyvtár versolvasó 
A versírásról a könyvtárnak ter- táborát. - Gyermekeinknek még 
mészetesen nincs és nem is lehet nagyon sok verset olvasunk. A 
statisztikája. A versek iránti ér- klasszikus költők mellett a kor-

látogatni, és még szívesen néz
ték volna a művészeket egy jó 
darabig. 

A Babits Mihály vers tánc est -
ahogy a műsorfüzet nevezte az 
előadást - osztatlan sikert ara
tott. Az előadás példája lehet 
annak,hogyanlehetazévrőlév

re ismétlődő, elszürkülő meg
emlékezésekbe új színt, művészi 
teljesítményt vinni. A rendező 
és a koreográfus, Fenyves Márk 
és Pálosi István, valamint a mo z
dulatművészek, Barsi Márton, 
Haraszti-Zwiep Adrienn, Kocsis 
Andrea, Lukács Ádám és Szelóczey 
Dóra' emlékezetes perceket sze
reztek a költészet, a kifinomult 
táncművészet és a klasszikus ze
ne kedvelőinek. 

társ költők közül Lackfi János, 
Varró Dániel és Tóth Krisztina na
gyon népszerűek. Aztán mintha 
elvágták volna a líra iránti ér
deklődést - folyta~a költészet
napi beszélgetésünket Vincze 
Mária. 

A sashalmi könyvtár könyvtá
rosai szerint akisgyerekes szülő
kön kívül még a nyugdíjasok 
vesznek ki gyakrabban verseskö
teteket, hogy felidézzék egykori 
ked ves versélményeiket. - A 
rossz versolvasási statisztika 
mellett azért azt is elmondanám, 
hogy Az Év verse c. antológiát 
mostanában egyre többen kere
sik nálunk - zárja beszélgetésün
ket a könyvtár vezetője. 
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OKTATÁS 

Szakmai konzultációk az iskoláknak - Interjú dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriellával 

• • 
I I a t' a· e tü 

Március 31-én az Általános 
Iskolai Igazgatók Országos 
Szövetségének (ÁllO SZ) 
közgyűlése dr. Jeszenszkyné 
Gallai Gabriellát, a rákos
szentmihályi Móra, Ferenc 
Általános Iskola igazgatón~ 
jét választotta meg elnökéül. 

RIERSCH TAMÁS 

A 
z országos szövetség . ko
rábbi elnökének, Holcsák -
né Csipán Agnesnek (a Kós 

Károly Általános Iskola igazgató
ja) a nyugdíjba vonulása miatt ke
rült sor a tisztújító közgyűlésre. A 
rendezvényt megtisztelte dr. Hoff
mann Rózsa oktatásért felelős ál
lamtitkár is. A közgyűlés (98 igaz
gató volt jelen a rendezvényen) 
döntése egyhangú volt: az immár 
öt éve elnökhelyettesi feladatokat 
ellátó dr. ]eszenszktjné Gallai Gabri-

ellát nagy többséggel választották 
meg. - A szövetségünk a rend
szerváltozást követő időszakban 
az elsőként megalakult szakmai 
civil szervezetek közé tartozik -
mondta az új elnök. - Először még 
Budapesti Általános Iskolai Igaz
gatók Kollégiuma néven múköd
tünk, majd országossá bővült a 
szervezet. Jelenleg 147 regisztrált 
tagunk van, de a március 31-i jubi
leumi (XX.) közgyűlésen 40 olyan 
érdeklődő kolléga is jelen volt, aki 
még nem tagja a szövetségnek, de 
tervezi a belépést. 

Az Általános Iskolai Igazgatók 
Országos Szövetségének a 'legfon
tosabb feladata a pedagógusok 
szakmai érdekeinek a képviselése. 
Az elmúlt húsz évben kivívta ma
gának, hogy véleményezhesse a 
törvénytervezeteket és a módosí
tási javaslatokat. Ezenkívül a szö
vetségen belül szakmai bizottsá-

gokat alakítottak ki, amelyek a 
speciális kérdésekben is segítséget 
tudnak nyújtani az iskoláknak. Az 
Állasz tagja a Pedagógus Civil 
Fórumnak is, az elnöke pedig au
tomatikusan bekerült a civil fórum 
hétfős elnökségébe is'. - Nagyon 
megtisztelő volt az oktatási állam
titkár jelenléte. Hoffmann Rózsa 
ráadásul elismerően nyilatkozott a 
készülő közoktatási törvény terve
zethez januárban beadott módosí
tási javaslatainkról. Az államtitkár 
asszony a jövőben is számítani kí
ván a szövetség tanács aira, szak
mai véleményére. 

Jeszenszkyné Gallai Gabriella 
1982-ben, a Balassa János Egész
ségügyi Szakközépiskolában és 
Gimnáziumban kezdte a pedagó
gusi pályafutását. 1997-ben a XVI. 
kerületi Móra Ferenc Általános 
Iskola igazgatójává választották. 
Megválasztása óta tagja az orszá-

gos szövetségnek is, és nagy sze
repe van abban, hogy egyre több 
kerületi intézmény vezetője érdek
lődik a szövetségben folyó szak
mai munka iránt. 

- A szövetség egyik fontos fel
adata lesz, hogy az iskolák által 
kért témakörökben térítésmentes 
szakmai konzultációkat szervez
zen Ezenkívül szeretnénk a jól be
vált vidéki gyakorlatokat is meg
ismertetni a fővárosi kollégákkal. 
Mindebben nagy szerepet szánok 
a XVI. kerületnek is, már a május 
5-én tartandó elnökségi ülésnek is 
a Mórában biztosítanánk helyet. A 
következő tanévet egy szakmai 
konzultációval kezdenénk, ame
lyen a már elfogadott új közoktatá
si törvényből adódó intézményi 
feladatokról beszélnénk. Ennek a 
rendezvénynek a helyszíne szintén 
a kerület, a terveim szerint a Cor
vin Művelődési Ház lenne. 

Tehetségek gálája a Batthyány-iskolában 
A Batthyány nona Általános Iskola minden éVQen nagysza
bású gálamúsor keretében mutatja be tehetséges tanulóinak 
színpadi produkcióit. Ezúttal azonban nem egyedül léptek 
színpadra az iskola diákjai. A gálára meghívták a tehet
ségek gondozására alakított konzorcium másik két tagját, a 
Pipitér óvodát és a Corvin Mátyás Gimnáziumot is. 

még a Pipitér óvodán kívül a 
cinkotai Huncutka óvoda fellép ő 
csopor~a is, amely intézménynek 
kiemeit programja a népi hagyo
mányok ápolása. 

A Batthyány-iskola szinte felso
rolhatatlanul sokféle músorszám-

MÉSZÁROS TIBOR Mikó Magdolna igazgatónő indí- mal szórakoztatta a közönséget. A 
totta ú~ára a nem kevesebb, mint versmondástól a mo~em táncig 

E 
gy ideje kulcsszónak számít 26 músorszámból álló seregszem- minden múfaj'képviselve volt, me
a Batthyány-iskolában a te- lét. Az óvodások elsősorban a népi lyek közül néhány a humort sem 
hetség: a tehetséggondozás játékokat gyújtötték egy csokorba. nélkülözte. A bohózat jól megfért a 

kiemeit szerepet játszik az iskola A kicsik már megtették az első hangszerszólóval, a szavalat a hip
életében. A főváros egyik tehet- lépéseket a néptánc megismerése hop akrobatikus koreográfiájával, 
ségpon~aként vállalta, hogy felku- felé. Az ő korosztályukat erősítette a musicalrészlet a kánkánt táncoló 
talja a tehetséges ' gyerekeket és 
elősegíti kibontakozás ukat. Hogy 
minél szélesebb körben kísérhes
sék figyelemmel a kerületben ta
nuló gyerekeket, szövetkeztek a 
Pipitér óvodával és a Corvin Má
tyás Gimnázium és Szakközépis
kolával. Így az óvodáskortól a kö
zépiskoláig követhetik a tehetsé
ges gyerekek sorsát. 
Kézenfekvő volt, hogy e két 

partnerüket is meghívják a gála
műsorra. Segítségükre volt ebben 
az a pénzügyi háttér, amelyet a 
Támop 3.4.3 pályázatán nyertek. Bizalomra építő koreográfia. Szemmel tartják a tehetségeket 
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nyolcadikos lányok csupa fodor 
fekete-vörös jelmezével. Utóbbi 
kapta talán az egyik legnagyobb 
tapsot a produkciók közül. 

Ugyancsak nagy sikere volt a 
corvinosok kórusának, amely a 
könnyűzene világából állította ösz
sze műsorát. De nem fukarkodott 
az elismeréssel a népes nézósereg a 
músort záró meglepetésprodukció 
előadóinak láttán sem, hiszen ami
kor a függöny felgördült, az a kó
rus tánilt a szemük elé, . amelyet 
zömmel a Batthyány-iskola tanárai 
alkottak, élükön Mikó Magdolna 
igazgatónővel. -

A sok tehetséges előadás láttán 
nem kerülhető meg az a gondolat, 
hogy bár a tehetségpontok elsősor
ban a tanulásban kiemelkedő diá
kok felfedezésére tesznek kísérle
tet, ha például egy gálaműsor 
eredményeképpen egy előadó

művészetben kiemelkedő fiatal ke
rül a tanárok látókörébe, az ő pá
lyájának támogatására is van lehe
tőség. Példa erre Magyar Gábor, aki 
a Batthyány-iskolában végzett, és 
éppen a közeljövőben fog felvéte
lizni a bécsi konzervatóriumba. 



OKTATÁS 

Óvodások ismerkedtek a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolával 

, , 
C e 

Április 9-én a félévig tartó iskolahívogató záró eseménye
ként játszóházat rendeztek a Szent-Györgyi. Albert Általá
nos Iskolában. A piros téglás épületben a jövendőbeli kis 
elsősök először kissé megilletődve néztek körül. Ám ez a 
megilletődés nem tartott sokáig: az ovis szent-györgyis je
löltek örömmel fedezték fel, hogy a Csömöri úti iskola ezen 
a szép tavaszi d~lelőttön játszóházzá alakult a kedvükért. 

ZSIGMOND TŰNDE 

Reggel hetedikes tanulónk, 
Barabás Andi fogadta me
sével az óvodásokat -

mondja az üdvözlésünkre siető 

Tóth András igazgató úr. A mese 
mindenkinek tetszett, nem is cso
da, hiszen Andi különdíjat kapott 
a kerületi vers- és prózamondó
versenyen. A földszinten terjengő 
illatok nyomába eredünk először. 
A mézeskalács-készítő tanító né
nik óvodásokból verbuválódott 
ügyes kisinasai lelkesen díszítik 
magvakkal a változatos formájú 
tésztákat. 

- Az iskolahívogató foglalkozá
sokon több mint 40 gyerek vett 
részt. Ú gy tűnik, hogy szeptem
berben három első osztályt tudunk 
indítani - tájékoztat az igazgató úr; 
miközben átmegyünk a tésztafúző 
"üzembe", ahol színes kagyló, cső, 
csillag formájú tésztákat fűznek 

látogatók. - Erre a napra mindany
nyian közösen készültünk, beleért
ve a tanári kart, s tanulóinkat is -
vezet tovább Tóth András egy te
rembe, ahol pillangóarcú gyerekek 
mosolyognak ránk. 

Az arcfestő foglalkozásra top
pantunk be, ahol is a foglalkozást 

I 
vezető tanító néni a sorozatos 
"lepkegyártás" után éppen cicává 
varázsol egy copfos kislányt. - ~ 
jártunk már ide az előkészítőre is. 
Kati nagyon jól érezte magát. Úgy 
tűnik, megtaláltuk a nekünk való 
iskolát - meséli iskolaválasztásuk
ról kislányára mosolyogva a cop
fos cica anyukája. 

Az emeletre titokzatos arccal ve
zet fel minket Tóth András igazga
tó. Az egyik terem végén menetle
vélre váró kisgyerekek állnak sor
ba, melyet a hetedikesek osztanak 
nekik. A mellettünk lévő két kis 
óvodás már meg is kapta a mo-

mutatós nyaklánccá a szombati kis Horgászat mágnesboHal. Mosolypecséteket gyütöHek az iskolahívogatón 

Nyílt hét a Margaréta óvodában 
A Margaréta óvodában (Pé
terke utca és Monoki utca) 
negyedik éve látványos 
programokkal emlékeznek 
az óvoda nevét feltüntető 
tábla kihelyezésére. A két 
tagóvodában az elmúlt há
rom évben a programok már 
egy egész hetet megtöltenek. 

RIERSCH TAMÁS 

Négy évvel ezelőtt, 2007 
áprilisában szerelték fel a 
két óvoda homlokzatára 

a Margaréta óvoda nevet. Az 
intézmény nevét még az előző ve
zetés idejében választották ki, ám a 
Margaréta név felvállalása már-in
kább Reiszné Dísztl Magdolna jelen-

legi óvodavezetóhöz köth~tő. - In
tézményünk korábban egy Marga
réta-bállal próbálta magát népsze
rűsíteni a _ szülők körében - mond
ta az óvodavezető -, ám a kollégá
immal úgy véltük, inkább célt 
érünk, ha a figyelemfelhívási igé-. 
nyünket a gyerekeken keresztül 
közvetí~ük feléjük. Három évvel 
ezelőtt először rendeztük meg a 
Margaréta-napot. A rendezvény 
nyitott volt a szülők előtt is. 

A kísérlet bevált, hisz a rendez
vény iránt mindkét tagóvodában 
nagy volt az érdeklődés. Ezért az 
óvoda vezetősége és a pedagógu
sok a második évben már egy 
egész hetes rendezvénysorozattal 
kedveskedtek a gyerekeknek és a 
szülóknek. - Az idén is mindkét 

tagintézményünkben párhuzamo
san zajlottak a programok. Az egy 
hét során hol kutyakiképzők tar
tottak nekünk bemutatót, volt, 
hogy a rendőrök és a mentősök is 
felkerestek bennünket. A progra
mok között szerepelt még légvár, a 
szülőkkel való közös kertészkedés 
és kézműves lehetőségek is, illetve 
az egyik délelőtt a közeli Arany Já
nos Általános Iskola növendékei 
tartottak az ovisoknak kedvcsináló 
sportbemutatót. Ez utóbbit nagyon 
fontosnak tartom, mert kerületi 
szinten is példaértékűnek nevez
ném a Monoki utcai bölcsőde, az 
óvoda és a Bekecs utcai iskola kap
csolatát. A hét folyamán a Föld 
napjáról is megemlékeztünk, s bár 
az idén a tavaszi szünet miatt egy 

solypecséttel ellátott dokumentu
mot. Útra indulunk velük. Társa
ink ~lőször halakat horgásznak ki 
ügyesen egy mágneses bot segítsé
gével. Aztán egy girbegurba dró
ton vezetnek végig egy karikát. 
Majd az iskola felső tagozatos di
ákjai segítségével óvodásaink be
tűkkel ellátott képek fontos üzene
teit próbálják megfejteni - A, alma! 
- kiál~a máris a felfedezés örömé
vel egyikük. V égre jön az utolsó, a 
legnépszerűbb próbatétel: egymás 
után durrannak a szmes léggöm
bök, ahogy az apró lábak rájuk ta
posnak a műanyag medencében. 

- Ezt az akadályt jól és vidáman 
vették azok a gyerekek, akik szep
temberben nálunk kezdik meg a 
tanulmányaikat. Az új tanévben 
induló három első osztályban, az 
angol-magyar nyelvi kommuniká
ciós, a természetismeret-matema
tika és az informatika-testnevelés 
"tagozatokon" reményeink szerint 
már komolyabb formában, de 
ugyanolyan könnyen és jókedvű
en veszik az iskolás élet akadálya
it.. Mi mindent elkövetünk annak 
érdekében, hogy jól érezzék magu
kat nálunk - búcsúzik tólünk a 
Szent-Györgyi Albert Által<ÚlOS 
Iskola igazgatója, s visszasiet az 
emeletre, ahol kezdődik a táncház. 

héttel korábban volt a rendezvény, 
környezetünk ápolása érdekében 
virágokat ültettünk agyerekekkel. 

A Margaréta óvoda Monoki ut
cai tagintézményében öt, a Péterke 
utcaiban peclig négy csoport mű
ködik. - A Margaréta-hét illeszke
dik a helyi nevelési programunk
ba. Mi ugyanis egész évben nagy 
hangsúlyt helyezünk a környeze
tünknek a gyerekekkel való meg
ismertetésére. A nagyobbakkal 
gyakran kiruccanunk az oviból is, 
hol á reptérre, hol a közeli postára, 
hol a sashalmi piacra, hol pedig va
lamelyik túzoltólaktanyába látoga
tunk el. Ezekból az izgalmas prog
ramokból azonban a legkisebbek 
kimaradnak, ugyanakkor a Mar
garéta-héten ezek az érdekességek 
már harmadik éve házhoz jönnek, 
így végre minden gyerek egyfor
mán részesülhet a bemutatók és 
foglalkozások örömében. 
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A tavasz hírnöke 
a ligetben 
Az Erzsébetligetben április
ban is több országosan is
mert művész lépett színpad
ra. A gyerekeknek azonban 
egyenesen egy Kossuth-díjas 
előadó jutott GrylIus Vilmos 
személyében. 

MÉSZÁROS TIBOR 

M
indig sok nézőt vo~a
nak a nagy nevek. Igy 
volt ez most is, mikor 

Gryllus Vilmos Kossuth-díjas el6-
adóművész, gyermekeknek szánt 
színházi produkciók, rádiós és te
levíziós műsorok megálmodója, a 
Kaláka együttes alapító tagja láto
gatott április 3-án a XVI. kerületbe. 

Magával hozta az ő mesevilágát, 
kedvenc szerzőit, saját dalait és a 
hozzá tartozó hangszereket. A ke
rület aprónépe már az első perctól 
kezdve együttműködő partnernek 
bizonyult, mert minden felszólítás 
nélkül énekelni kezdett. Gryllus 
először Kányádi Sándor verseit so
rolta gitárkísérettel, majd reper
toárjának olyan darabjai következ
tek, amelyeken azok a szülők ne
velkedtek, akik most már fiatal fel
nőttként gyerekeiket is magukkal 
hozva vágytak vissza a gryllusi 
miliőbe. A könnyen énekelhető 
dallamok és szövegek segítségével 
megidézett tavaszi swek, hangok, 
jelenségek megmozgatták a kicsik 
és nagyok fantáziáját egyaránt. A 
közös énekléssel szüleik sem ma
radtak adósak. 

Gryllus Vilmos hangszerbemu
tatót is tartott, különböző hangsze
reken felidézve különböző állatok 
hangjait. A dalok mindegyike cél
ba ért, mind a gyerekek, mind a 
szüleik olykor medveként brum
mogtak, cicaként nyávogtak, a ko
vács kalapácsát utánozták, a tánco
ló juhász boljának kopogását imi
tálták. Gryllus Vilmos ismert nép
dalokat is felidézett, sőt egy várat
lan fordulattal még a blues terüle
tére is áttévedt egy rövid időre. 

Majd ismét virágo król, pillangók
ról, eladó leányról és nyalka legé
nyekról szóló dalokkal, szinte esz
köztelenül érte el, hogy a közönség 
mindvégig jól érezze magát, es a 
műsor végére a -dalok világával 
azonosulva mindenki úgy érezze, 
az Erzsébetligetbe valóban megér
kezett a tavasz. 

KULTÚRA 

a cs eroni a varázslata 
Vannak előadók, akik hangya szorgalommal küzdik fel 
magukat a szakma ranglétráján, és vannak olyanok is, akik 
egy csapásra híresek lesznek. Harcsa Veronika az utóbbiak 
közé ~artozik. Hogy miért, azt április l-jén az Erzsébetligeti 
Színházban személyesen is tapasztalhattuk. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A 
kik figyelemmel kísérik a 
jazz világát, már néhány 
éve hallhalják Harcsa Ve

ronika nevét. A fiatal előadó már 
rögtön a kezdetekkor nagy feltű
nést keltett egyéni stílusával, ma
gabiztos éneklésével. A 2oo5-ös év
ben a tehetség szította tűzzel a lel
kében állt össze Blaho Attila zongo
ristával, Oláh Zoltán nagybőgőssel 
és Majtényí Bálint dobossal, hogy 
annak rendje és módja szerint 
megváltsa a világot. Eddig min
denki el szokott jutni, majd jön a 
menetrendszerű kijózanodás. 
Mármint az átlagos tehetségeknél. 
Harcsa Veronikával azonban nem 
ez történt. őt olyan különleges te
hetséggel áldotta meg a sors, hogy 
csak el kellett · indulnia az úton, 
máris jöttek a sikerek. Csak 2007 -ig 
kellett várnia, hogy a budapesti 

Fringe fesztiválon elnyerje a Fringe 
legjobb hangja díjat. Még ebben az 
évben elsöprő sikert arattak első le
mezükkel Japánban. Begyújtöttek 
már egy legjobb eredeti filmzené
ért járó díjat is, és azóta is egyre 
csak szaporodnak az elismerések. 
Veronikára már a külföld is fel
figyelt, és úgy tűnik, nagy karrier 
küszöbén áll. 

Mi is a titok, amely szinte garan
tálja a sikert? Természetesen a te
hetség. Pedig Veronika kissé matt 
hangja nem csengésével ragadja 
meg az embert. Nem is az Ella 
Fitzgeraldok és Mahalia ]acksonok 
erős, "fekete" hangját hordozza a 
torkában. De az énekteclmikája 
olyan kifinomult, olyan hajlékony, 
mozgékony, olyan váltásokra ké
pes, hogy az ember azt gondolja, 
ezzel a hanggal mindent el lehet 
énekelni. Ú gy zuhan a legmaga
sabb régiókból a legmélyebbekig, 

mintha ez a világon a legkönnyebb 
volna, úgy vált hangerőt, hang
színt, hogy a leghalkabb kitartott 
hang a terem legtávolabbi ponlján 
sem vész el, és olyan könnyedén 
énekel, hogy azt gondolnánk, ezt 
mi is megtehetnénk. Ez azonban 
csak a technika. A részben általa 
szerzett, részben külföldi számok
ból válogatott dalok egyaránt jól 
állnak neki, és előadásmódján ér
ződik, hogy könnyedén, erőlködés 
nélkül, örömmel énekel. Ez az 
öröm ragad át a hallgatóságra is. 

A produkció mindenképpen 
említésre méltó erőssége a három 
zenésztárs. Mindhárman mesterei 
hangszerüknek, és olyan megbíz
ható hátteret adnak a produkciér 
hoz, hogy mellettük az énekes tel
jes szabadságot élvez. 

Ha a csapat együtt marad, nagy 
jövő előtt állnak. Olyannyira, hogy 
még az is előfordulhat, Harcsa Ve
ronikát először és utoljára hallhat
tuk az erzsébetligeti szÚ1padon. 
Mert lehet, olyan szédítő sebesség
gel robban be a nemzetközi jazz
életbe, hogy már jövőre sem tud
juk megfizetni. 

Zömmel festményekhez szokott szemünknek igen jólesett Nagy József Mihálynak, a Corvin művészklub tagjának 
kiállítása, aki ritkán látott műfajjal, kollázsokkallepte meg a közönséget. A nagyon gondosan kiollózott és íz
lésesen összeillesztett részletek az összes képnek egységes színvonalat kölcsönöztek. Ám a művész grafikai 
jártasságát is bizonyította több mint húsz női akt jával, amelyek mindegyike ritkán látható rajzkészséget felté
telez. A kollázsok és grafikák mellett néhány fémszobor emlékeztetett arra, hogy Nagy József ~ihály ötvösként 
lépett be a művészvilág kapuján, és kiállítását látva nem is csodáljuk, hogy a tavalyi őszi tárlaton a Corvin Mű
velődési Ház különdijaként ő nyerte a lehetőséget a május elejéig még megtekinthető kiállításra. 



KULTÚRA 

Táncfesztivál amatőr művészeknek 

A második felvonás 
Ebben az évben már másodszor találkozhatunk a Tánc
pedagógusok Országos Szövetsége (TOSZ) nevével az 
Erzsébetligeti Színház programjában. A táncművészet 
szerelmesei ezúttal a TOSZ által szervezett seregszemle 
második, ifjúsági korosztálynak rendezett fordulóján ré
szesülhettek rendkívüli élményben. 

MÉSZÁROS TIBOR Török Jolán, a ,szövetség elnöke 
nem is titkolja büszkeségét, hogy 
már húsz éve ilyen színvonalon 
tudják tartani a táncművészetet. 
Ehhez a lelkes táncosokon kívül 
olyan lelkes szakemberek is szük
ségesek, mint az Erzsébetligetben 
megjelent zsűri. A hatvan produk
ció elbírálására olyan szaktekinté
lyek vállalkoztak, mint Földi Be1a, a 
Budapest Táncszínház művészeti 
vezetője, Juhász Zsolt, a Duna 
Művészegyüttes vezetője, Molnár 
Krisztina nívódíjas táncpedagógus, 
a szövetség elnökségi tagja, Szollás 
Erzsébet nívódíjas táncpedagógus, 
docens, a szövetség alelnöke, 
Turják Tibor zeneszerző, zeneta
nár, és maga az elnök asszony, Tö
rök Jolán. 

A tánc müvelólét, nézólét is érzékenyebbé teszi a világ dolgaira 

H 
a valaki csak egy kicsit is 
fogékonya tánc szépsé
geire, és látta február 19-

én a TOSZ szervezésében a XX. 
Táncművészeti Fesztivál felnőtt 

együtteseit, biztosan kíváncsi volt 
arra, mit fognak produkálni április 
2-án az ifjúságiak, akik közül néhá
nyan már most a felnőttek között 
szerepeIhetnének. Amatőr együtte
sekről van szó, olyan táncosokról, 
akik csak szabadidejüket fordíthat
ják a gyönyörű tartást, a sportoló
kéhoz hasonló erőnlétet, önfegyel
met, önbizalmat adó szenvedélyük 
kiélésére. A színvonal azonban ve
tekszik a profikéval. Talán azért, 
mert az együttesek szakmai veze
tői nem amatőrök, sőt, a szakma él
vonalához tartoznak. 

A fiatalok a táncművészet szinte 
valamennyi műfaját fölvonultatták 

a hiphoptól a klasszikus balettig, 
és nem emlékszünk egyetlen köze
pes produkcióra sem. Hogy ez 
mennyire nem csak szólam, azt mi 
sem bizonyílja jobban, mint a ki
osztott elismerések listája. 

A hatvanas évek Ki mit tud?-jai 
óta ismerjük az elcsépelt mondást, 
hogy a zsűri mindig nehéz hely
zetben van. Na de ennyire? Hiszen 
ezen a napon elégedettségüket 
csak azzal tudták kifejezni, hogy 
kilenc első díjat, tíz második díjat, 
és 23 harmadik díjat osztottak ki. 

Török Jolán, aki húsz éve alapító 
tagként, társadalmi munkában ve
zeti a szövetséget, boldogan gratu
lált az általa is nagyon magasnak 
ítélt művészi színvonalhoz, és me-

Részvételi csúcs az Art-Feszte·n 
Az Art-Feszt a Corvin Műve
lődési Ház által, a nem hiva
tásos művészek számára 
meghirdetett, országos mű
vészeti fesztivál. Kitalálója, 
Szakács Barbara rendez
vényszervező négy évvel ez
előtt nagyon eleven igény 
előtt nyitotta meg a kapukat, 
hiszen a résztvevők száma 
robbanásszeruen növekszik. 

MÉSZÁROS T IBOR 

A 
z Art-Feszt azoknak a 
művészeknek biztosít be
mutatkozási lehetőséget, 

akik nem művészi tevékenységük
ból teremtik meg egzisztenciáju
kat. Ez jó is, meg rossz is egyszerre. 
Jó, mert művészetüket nem kell 
alárendelniük az eladhatóság 
kényszerének, és rossz, mert pénz
kereső foglalkozás mellett kell időt 
szakítaniuk a művészi ambíciók 

megvalósítására. Ez néha olyan jól 
sikerül, hogy a művek a legkénye
. sebb zsűri ízlésének is megfelel
nek. Az idén már 107 alkotó jelent
kezett alkotásaival, amelyeknek 
zöme festmény, de három fotós, 
háromszobrász,kétüvegművesés 

egy ékszerkészítő munkája is gaz
dagította a kínálatot. 

A Corvin Művelődési Ház min
den évben színvonalas műsorral 
nyitja meg a pályázatra beérkezett 
munkákból rendezett kiállítást, 
amelyen egyúttal a díjak átadása is 
megtörténik. Az idén Szabó Csilla 
igazgatónő köszöntője után az is
mert táncpedagógus, Oxana Jego
nyan tánccsoportja lépett fel a meg
jelentek előtt, majd az előadó-mű
vészetben jártas Molnár Zsuzsa, a 
ház volt dolgozója adta elő a költé
szettel jó viszonyt ápoló rendező
nek, Szakács Barbarának az alkalom
hoz remekül simuló versét a mű
vészetről. 

A művek bírálatát a kultúrház 
már tavaly is független, külső 

zsűrire bízta. Ezen a bevált gya
korlaton az idén sem változtattak, 
így a díjak ezúttal Szepes Hédi mű
vészettörténész zsűrielnök, Nagy 
Judit iparművész és Juzsica Lajos 
Árpád szobrászművész ítélet~ 
alapján találtak gazdára. A díjak 
átadása előtt a kiállításról Szepes 
Hédi foglalta össze a zsűri véle
ményét. Ráirányította a figyelmet 
arra, hogy a művészet belső vál
ságaiból nemegyszer épp az 
amatőr művészek által megtalált 
irányzatok jelentik a kiutat. Még 
akkor is így van ez, ha az egész 
tárlatra jellernzően az amatőr 
művészek ragaszkodnak a klasz
szikus kifejezési formákhoz, azo
kat modern elemekkel ötvözve. 
A bizonyíték pedig itt látható a 
falakon és a posztamenseken. 

Az értékelés után a díjkiosztó 
következett. Szabó Csilla igazga-

leg szavakkal mondott köszönetet 
a művészpedagógusok önfeláldo
zó és kreatív munkájáért. Hiszen 
csak így lehetséges, hogy a szűkös 
hazai lehetőségek mellett mégis fo
lyamatos legyen az utánpótlás ne
velése. Mint elmondta, az ember 
életében az olyan közösségi, 
együttműködésen alapuló művé
szetek, mint amilyen a tánc is, nem 
csak a nézőknek jelent élményt, 
hanem a fellépőket is olyan közös
ségi élményben részesíti, amelytől 
a világ dolgaira érzékenyebb, elfo
gadóbb, értékesebb ember lesz ma
ga a produkcióban szereplő mű
vész is. Köszönet illeti a szülőket is, 
akik szintén sok áldozatot vállal
nak egy ifjú táncművész mellett. 

tónő minden résztvevőnek okle
velet nyújtott át, majd Szepes 
Hédivel közösen átadták az első 
három helyezett díjait. 

Bartók Andrásné fotósnak har
madik helyezése egy közös kiál
lítás lehetőségét jelenti a máso
dik helyezettel, továbbá kétszer 
két színházjegyet egy általa vá
lasztható erzsébetligeti előadás
ra. Szabó János festő a második 
helyezettnek járó kiállítási lehe
tőség mellett három pár színház
jegyet is hazavihetett, Kasza 
Krisztina, az első helyez.ett pedig 
egy önálló kiállítás lehetőségét 

nyerte, továbbá öt előadásra ka
pott két-két színházjegyet. 

Miközben a rendezvény rock
zen~kara, a Zsebrakéta Akusztik 
Projekt szórakoztatta a közönsé
get, a győztes Kasza Krisztina 
büszkén telefonálta körbe isme
rőseit az örörnhírrel, majd el
mesélte magáról, Kóbányán rajz
tanár és osztályfőnök egy iskolá
ban, egy hatéves kisfiú anyukája, 
és nagyon boldog, hiszen először 
állított ki az Art-Feszten. 
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AJÁNLÓ 

Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

(1165 Budapest, 
Hunyadvár utca 43/b. 
Tel.: 401-3060.) 

SZfNHÁZ: 
MIJa 12., csütörllk 19.00 - Három testőr meg a jeti vagy mi a pék
A l 'art pour l 'art társulat előadása. Jegyek 2ooQ, 2200 és 2600 Ft-os 
áron elclvételben kaphatók. 

PÓD 
á 5., rtIk 19.00 - Tehetséggel sáftrkodók - Sáfár Mónika 

vendége Gerendás Péter liszt-dfjas zeneszerz6, et6adómúvész, szöveg
(ró. A születés hete alkalmából beszélgetnek a IJlÚvészek családról, apa
szerepr61, karrierr61, tehetséggondozásr61. Jegyek 1300 Ft-os áron elő
vétetben kapbatók. 
Ápril 38., lZOIlIItat 11.30 - Ikertalálkozó 
A XVI. kerületi Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Erzsébet
ligeti Szfnház közös szervezése. A találkozó célja, hogy a szülök szemé
Iyesen oszthassák meg egymással a gyermeknevelés gondjait, örömeit, 
beszélgessenek, miközben a gyerekek önfeledten jtiszanak. 
Regisztráció: április 2o-ig. 
Málus 1-8-11 - Születés hete programsorozat. Előadások, nyitott fog
lalkozások nem csak várandósok részére. Lásd a felhfvást a közlemény 
oldalon! 

GYERMEKszíNHÁZ - GYEREKPROGRAMOK 

Áprili 30., Izombat 10.30 - Almamánia koncert - Az Alma együttes 
vidám, interaktfv koncertje megzenésített versekkel. Időtartam: 1 óra, 
szünet nélkül. Jegyek: gyermekeknek 1000 Ft, felnőtteknek 1400 Ft, 
csatádi jegy 4500 Ft-os áron elővételben kapható k (2 felnőtt és 2 gyer
mek részére). 

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY: 
Májul 1., va írnap 10.00 - Majális az Erzsébetligetben - Szabadtéri 
programok, színpadi és interaktív előadások. Májusfakészítés és -állí
tás, zenevonat, parasztolimpia, szabadtéri sakk ... 
Répa Retek Mogyoró - tánc mese artista és táncbemutatók - Mátyásföl
di Sztárzenekar - Korpás Éva a Pozsonyi Sétatéren - koncert és tánc
ház - Nacked Truckers rock and roll koncert - Hevesi Tamás - Magas
hegyi Underground koncert. 

XVI~ Kerületi Vör'öskereszt 

130 éves a ",agyar Vöröskereszt 
Ebből az alkalmából 21-én 10 -17 óra között az Erzsébetligeti Színház
zal közösen vöröskeresztes családi napoot rendeznek:- Retrovéradás 
a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatallal együttmúködve XX. századi han
gulatot idézve a véradókat sörrel és virslivel kínálják 
- Elsősegély-bemutatÓ és baleseti szimuláció a Mátyásföldi Mentőállo

mássai együttmúködve 
- Katasztrófavédelmi bemutató a Polgári Védelem XVI. Kerületi Kiren

deltségévei és a Pest-megyei Vöröskereszt Kutató-Mentő kutyás egy
ségével együttmúködve 

- Általános iskolák csapatok vetélkedője: Ki mit tud a Vöröskeresztről, 
gyermekrajz-kiáll ítás 

- A Hajléktalan Színház (A-Ha Színpad) és a Kerekes székes táncegyüt
tes bemutatkozása 

- Egészséges életmód tanácsadás, tájékoztató mérések, gyermekeknek 
játszóház " 

Információ: Kovács András (XVI. Kerületi Vöröskereszt elnöke), tel: 06-
20-411-3939 
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Holdvilág Kamaraszínház 

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.) 
Májusi program 
Május 1., vasárnap 16.00 - Hófehérke és a hét törpe. 3., kedd 9.00 -15.30 
- Színjátszó találkozó. 6., péntek 10.00 - Jancsi és Juliska - Benedek Elek 
és a dabasi Szent János bérlet. 8. , vasárnap 10.00 - Szélike királykisasz
szony - Vendégjáték a Marczibányi Téri Múvelődési Házban, a 6. Gyermek 
és Ifjúsági Színházi Találkozón. 8. , vasárnap 16.00 - Jancsi és Juliska. 10., 
kedd 10.00 - Ágacska. 11., szerda 10.00 - Cilinder, Manoda-1.1Méhecs
kék, Manoda-3.1Cicák és Játékszín bérlet. 11., szerda 14.00 - Ágacska. 
13., péntek 10.00 - Szélike királykisasszony -Jókai-XIV. bérlet. 13., pén
tek 14.00 - Szélike királykisasszony - Benedek Elek-bérlet. 15., vasárnap 
15.00 - Az Ördögkirály kútja - A lőrinci Hunyadi Mátyás bérlet. 17., kedd 
14.00 - Segítség, Ember! 18., szerda 10.00 - Az ördögkirály kútja -
Manoda-2.1Pillangók, Manoda-3.1Cicák 18., szerda 14.00 - Az Ördögkirály 
kútja, Szent-Györgyi-2. bérlet. 19., csütörtök 10.00 - Az Ördögkirály kútja 
- Varázskorona-1-2. bérlet. Telt ház! 19., csütörtök 14.00 - Az Ördögkirály 
kútja - Móra XVI. bérlet. 22., vasárnap 11.00 - Táncon szerzett királyság 
- Népi szőttes. 23., hétfő 10.00 - Hófehérke és a hét törpe. 23., hétfő 
14.00 - Hófehérke és a hét törpe - Szent-Györgyi-1. bérlet. 24., kedd 
19.00 - Archivatal. 26., csütörtök 10.00 - Hófehérke és a hét törpe. 26., 
csütörtök 14.30 - Hófehérke és a hét törpe - A pásztói Dózsa György bér
let. 28., szombat 15.00 - Hófehérke és a hét törpe. 29., vasárnap 16.15 -
Segítség, Ember! Vendégjáték a XVL kerület gyermeknapi rendezvényén. 
Bérletek 2011 /2012-re már kaphatók még az idei áron! 

. Dr. Kresz Mária Alapítvány 

(1165 Budapest, Sasvár u. 101. Tel./fax: 407-1502.) 
Tanfolyamok: Fafaragó tanfolyam - május 2-23-ig, hétfőnként 17-21 óra 
között (4 alkalom). Részvételi díj: 14.400 Ft/fő + anyagköltség. 
Kosárfonó tanfolyam - május 6-27 -ig, péntekenként 17 -21-ig. Részvéte
li díj: 14400 Ft/fő/4 alkalom + anyag költség. Nemezkészítő tanfolyam: má
jus 3-31-ig, keddenként 17-20 óráig (kivétel május 24.) Részvételi díj: 
10 800 Ft/fő + anyagköltség. 
Befizetési határidő: április "28. (április 21-26-ig csak 
e-mailben.) A tanfolyamokat min. 8 fő részvétele esetén indít juk! 
Helyszín: Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fazekas Központ 1165 Budapest, 
Sasvár u. 101. 
Információ és jelentkezés: 407-1502, 
e-maii: fazekaskozpont@mail.datanet.hu, honlap: www.kma.uw.hu 

Rácz Aladár Zeneiskola 

1165 Bp., Táncsics u. 7. Te1403-2093, 4072407) 
Május 6. péntek, 18 óra: A moszkvai Zeneakadémia növendékeinek hang
versenye. Helyszín: a Zeneiskola hangversenyterme, Táncsics u.7. 
Május 14. szombat, 13-tól 24 óráig: 11. Szaxofonos Nap - Kiemeit ven
dég Rosario Giuliani. "Szaxofan orgia" - jam sessio n és hangszerkiállítás. 
Helyszín: aZeneiskola hangversenyterme. 
Május 19. csütörtök, 19 óra: Jazzmania Big Band hangversenye - Az est 
vendégmúvésze Gájer Bálint. Helyszín: Erzsébetligeti szíház, 1165 Bp., 
Hunyadvár u. 43/8. 
E-maii: info@razeneiskola.hu - http://wwwJazeneiskola.hu 

(Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/39-5353-7) 
Május 3-án, kedden, 18 órakor - A Legnagyobb Magyar és a Szupersztár 
barátsága - Közös úton Széchenyi István és Liszt Ferenc 
Dr. Horváth Attila egyetemi docens, az Eötvös lóránd és Pázmány Péter 
tudományegyetemek jogtörténész tanára előadása. A belépés díjtalan. 



KÖZLEMÉNY 

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. 
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: - A zöldfelület védelmi, gazdálkodási, 
park- és játszótér fenntartási, beruházási feladatok végzése, erdőfenntartás, -
Környezetvédelmi Iroda tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: Okleveles kert- és tájépítész 
mérnök vagy kertészmérnök, vagy környezetmérnök, vagy agrármérnök - köz
igazgatási szakvizsga -vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása - magyar 
állampolgárság - büntetlen előélet. Előnyt jelent: -legalább öt év önkormány
zatnál , környezetvédelmi területen szerzett tapasztalat - legalább két év veze
tői gyakorlat. Illetmény és egyéb juttatások: - a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Ön
kormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 15., elbírálásának határide
je: 2011. május 31. Az állás betölthető : 2011 . június 1. A pályázathoz csatolni 
kell: - részletes szakmai önéletrajzot - iskolai végzettséget igazoló dokumen
tumok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
fénymásolatát, vagy igazolás annak megkéréséről , - hozzájáruló nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogya pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati 
anyagot megismerhetik. 
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek: a pá
Iyázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a ki
nevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pá
lyázat elbírálását követő nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak. 
A jelentkezések benyújtása: Postán vagy személyese n (zárt borítékban) Jónás 
Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, "pályázat környezetvédelmi 
irodavezető munkakörre" feltüntetésével. Cím: 1163 Bp. Havashalom u. 43. (I. 
em. 103. iroda, Humánpolitika) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tás kérhető dr. Erdőközi Györgyaljegyzőtől a 4011-555-ös telefonszámon. 

Rajzpályázat gyerekeknek! . 

Az Erzsébetligeti Színház és az olaszországi Jorio VivareiIi Alapítvány pályáza
tot hirdet 7-13 éves gyerekeknek, Pinokkió szülőfaluja címmel. A Jorio VivareiIi 
olasz szobrászművész életművét gondozó alapítvány és Pinokkió születési he
lye ugyanazon tartományban van. Olyan rajzok beérkezését várjUk, amik nem
csak Pinokkiót és a meséből jól ismert kalandjait, hanem elképzelt szülőfaluját 
is ábrázolja. Beadási határidő: 2011. április 13 - május 13., személyesen vagy 
postán az Erzsébetligeti Színházban. (1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b.) A 
beküldött rajzokból májUS 21-én kiállítás nyílik az Erzsébetligeti Színházban. 
Formai követelmények: kizárólag kézzel készült rajzokat várunk, A/4, vagy Al3-
as méretben. Egy pályázó maximum 3 alkotással pályázhat. A leadott rajzokhoz 
kérjük mellékelni: a kép címét. a pályázó nevét, telefonszámát és születési évét. 
Minden pályázót Pinokkió szülőfalujából származó diplomával díjazunk! 
Fődíj: 2 fő részére 3 éjszakás olaszországi út Pinokkió szülőfalujába, amely tar
talmazza a szállást, étkezést és a szabadidős programokat. Különdíjak: 5 erede
ti Pinokkió figura. Eredményhirdetés: 2011 . május 29-én az Erzsébetligeti Szín
ház gyereknapi programjainak keretében. 

A Corvin Művelődési Házban és a XVI. kerületben a "SZERETET és HŰSÉG NAP
JA" alkalmából hagyományosan azokar a házaspárokat köszöntjük, akik 2010, 
2011-ben ünneplik 25.,30.,35.,40.,45 .• 50. és 50. év feletti házassági évforduló
jukat. A házaspárok, családjukkal, meghívott vendégeikkel, barátaikkal ünnepeI
hetik évfordulój ukat. A házassági hűségeskü ünnepélyes megújítását emléklap
pal igazoljuk. 
Ünnepi műsorral díszvacsorával és zenés mulatsággal tesszük emlékezetessé 
ezt a napot. Helyszín: Erzsébetligeti Színház, időpont: május 13. péntek 17 óra 
Kérjük a házassági évfordulójukat ünneplőket, illetve azokat a családtagokat, ba
rátokat, akik meglepetésként szeretnék szüleiket, barátaikat meghívni erre az ün
nepségre, jelentkezzenek! 
Jelentkezési hátáridő: 2011 . május 3. Regisztráini a jelentkezési lap kitöltésével 
és a házassági anyakönyvi kivonattallehet az Erzsébetligeti Színház információs 
pult jánál. A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben történik. Részletes 
információk az Erzsébetligeti Színház honlapján: www.kulturliget.hu. Váradiné 
Nagy Irma tel: 401-3060. nagy.irma@kulturliget.hu 

A főépítész közleménye 

~ Keruletfej\esztési és Üzemeltetési Bizottság a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Onkormányzat 212006.(1.30.) rendelete alapján pályázatot hirdet a kerületi város
képi jelentőségű épületek és épftmények felújítására, helyreállítására. A pályázó
nak az önkormányzati támogatás elnyeréséhez a 212006.(1.30.) rendeletben 
meghatározott önrészt kell biztosftania. 
A.JI Városképi jelentőségű épületek és építmények önkormányzati támogatása 
VOT - 2011" megnevezésO pályázati űrlapot tartalmazó pályázáshoz szükséges 
dokumentáció 
a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Bp., Havashalom utca 43.) térítésmentesen vehető át. A pályázat be-
nyújtásának helye: _ .. 
Budapest XVI. kerületi Onkormányzat Polgármesteri Hivatala Ugyfélszolgálati 
Iroda (1163 Bp., Havashalom utca 43.) Zárt borítékban kérjük leadni! 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 16. 1500 óra, elbfrálásának ha
tárideje: 2011. június 30. A nyerteseket ezt követően írásban értesítjük. Pályázás
sai kapcsolatos felvilágosítás: Daróczi Mátyás Tel: 401-1741 
Pályázatot az alábbi kerületi épületekre és építményekre lehet benyújtani: 
Budapest XVI. Kerületi városképi jelentőségű épületek és építmények (Sarokte
leknél az ABC sorrendben lévő első utca van feltüntetve!): 
CINKOTA, Batthyány Ilona utca: 116696 (gimnázium épülete és síremlék); 
116699. Tóköz utca: 116212: a kertegyüttes. Ostoros út: 118732 (Alsó-Malom 
épülete). Szabadföld út: 116?77,(GY9gyszertár épülete). Vidámvásár utca: 
116671 (volt községháza). MATYASFOLD, Sökényföldi út: 105590; 105608; 
105743. Csinszka utca: 105571/2; 105646. Diósy Lajos utca: 105826; 105829; 
105880. Erzsébet-liget: 105842/40 (volt "Tiszti Kaszinó". Hunyadvár utca: 
105634; 105664. Huszár utca: 105658; 105726/1. Imre utca: 10575511; 
1 05758. Májusfa utca: 1 05901. Mátyás király tér: 1 05840. Mészáros utca - T án
csics utca: 106032: 105833; 105636; 105652; 105724; 105725: 105736: 
105659. Nagyvázsony utca: 105934. Paulheim Józseftér: 105926/1. Petúnia ut
ca: 105560; 105594. Pilóta utca: 105933; 10597812; 105795. prodám utca: 
105936. Rajka utca: 105563. Szilágyi Mihály utca: 105963/2; 105964; 105969; 
106005. Veres péter út: 105786; 105749; 105757. Zsélyi Aladár utca: 106046; 
105973. RÁKOSSZENTMIHÁLV, Csömöri út 112157 (elsó elemi iskola); 112544 
(Vágóhíd). Batthyányi -utca: 110207; 110217; 110252; 110603. Budapesti út: 
110389. Hársfa utca: 108812 (volt Iskola); 1 08804 (óvoda). Hősök tere: 1{)98()() 
(Kölcsey iskola). Iharfa utca: 10973811. 1I0na utca: 10908013; 109367. Szent Ko
rona utca: 109539. Zirman-sor: 109803; 109805; 109808; 109809. Lajos utca: 
109382; József utca - Petőfi utca sarok: 111730 (domborművek). Madách ut
~ 111857. Mária utca: 10913912. Harcsa sor: 109319; 109335; 109509. Milán 
utca: 110089. Nádor utca: 110425. Pálya utca: 110834. Rákosi út 109276; 
109918; 110259; 110576; 110598. Ságvári utca: 109862. Sándor utca: 109101. 
Szent István utca: 110292. Templom utca: 109892/1. Templom tér: 109889 
(cper'kész otthon). SASHAlOM, P1rosr6zsa utca: 100272. 
VAROSKÉPI JElENT~ÉGO fPOLmK AZ UTCAI KER~SEKKEl (KER 'TÉs
SZAKASZOKKAl) EGVUTT: (Ha nincs kütön m~és, sarokteleknél az összes 
utcai kerftés): MATYÁSFOlD Bökényföldi flt 1055f8 (BökényföIdi 1ltI kerftés 
!w szakasza is); 105592/2; 105744; 105745/1 (utcai kerftés egy szakasza is). 
Diósy lajos utca: 105824 (utcai ~~ szakasza is); 105830' 05853 (ut
cai kerftés és ~ épftrnérw Js;, 105854 (kerftések és el6ke11I1pftmény is). 
Hunyadvár utca: 105820; 105922. Huszár utca: 105595 (Petúnia utcai kerítés 
egy szakasza is); 105596 (~i kerítés egy szakasza is); 105597 (Rajka utcai ke
rftése ts). KoronafQ atca: 105920 (Hunyadvár u. -Koronafürt u. kerftés is). Ié
száras utca - Táflesjcs utca: 105760: 105750. Mészáros József utca: 106031. 
Nagyvázsony utca: 105977. Prodám utca: 105924; 105923. Pilóta utca: 105804; 
106038 (Pilóta utcai kerítés ls); 105802: ro5931 (Pilóta utcai kerftés egy szaka
sza is~ R_w:a: 105593/2 (utcai kerftés egy szakasza is). Zsélyi Aladár utca: 
106049 (Mészáros József utcai kerftésszákasz); 106035 (Mészáros József utcai 
kerftéSS1Jkasz). 
VÁROSKÉPI Jru:NTOS~GÚ UTCAI KERíTÉSEK: MÁTYÁSFÖLD, Bökényföldi út 
105668 (Táncsics utcai kerítés egy szakasza). Csinszka utca: 105508. Diósy la
jos utca: 105767; 105875 (utcai kerítés egy szakasza); 105877; 105879; 
10588t/2 (Oiósy LajOS utcai kerítés). Hunyadvár utca: 105665; 105828; 
105027. Huszár utca: 105552; 105601; 105602. Imre utca: 105751 (Imre utca
Táncsics utca kerítés sarok). Koronafürt utca: 10580012; 105850; 105918 (Ko
ronafürt utcai kerítés eg.} szakasza): 105819 (kerítés egy szakasza). Májusfa ut
ca: 105909'105910; 105855 (utcai kerítés egy szakasza és az elókerti építmény 
is). Mátra utca: 105638. Mátyás király tér: 105677; 105678; 105679. Mészáros 
utca - Táncsics utca: 106043 (utcai kerítések egy szakasza); 105669 (utcai ke
rítés egy szakasza); 105821. Petúnia utca: 105561/1. Pilóta utca: 105803; 
105979; 105986 (utcai kerítés egy szakasza); 106040 (Veres Péter út és Pilóta 
utcai kerítés). Rajka utca: 105600; 105607.lsélyi Aladár utca: 106000 (utcai ke
rítés); 106001 és 106002 (Zsélyi Aladár utcai kerítésszakasz); 106026 (telj~ ut
cai kerftés); 106024 (Hunyadvár utcai kerítésszakasz). RÁKOSSZENTMIHALY1 

József utca: 109316 (kapu, kerítés). 
Tóth Miklós főépítész 
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A XVIII. század utolsó évtizedeiben egy kább imádkozzál azalatt, amíg az Istent 
Ciprián nevű magyar szerzetes motor nél- kísérted és -röpködsz a levegőben!" 
küli repülő szerkezetek építésével próbál- (Sümegh László: Tudós papok, pap tudó
kozott, a madarakat megfigyelve készített sok) A madarakat figyelte helyi történel
szárnyakat magának. Ezeket próbálgatva münk tudós lelkésze, Petényi Sa~amon Já
a kortárs leírások szerint száz métereket is nos ornito.ógus is, aki a czinkotai evangé
megtett a levegőben. Ezért elnevezték a likus gyQ.lekezet lelkésze volt 1826 és 1833 
repülő barátnak. Házfőnökei nem nézték között. Őt nem felettesei, hanem gyül eke
ezt jó szemmel, és így feddték: "Fiam, in- zete dorgálta "különc" szokásai ért. 

igyekezete, mellyel e lépést megokolni 
akarja, az a megjegyzése, hogy Peté
nyinek e tette kedvezőtlenül hatott is
merőseire, sőt "silány élcelődésre" is 
szolgáltatott alkalmat, azt látszik bizcr 
nyítani, hogy a valóság más tényből 
folyt és ez a tény összes közelebbi isme
rősei előtt éppen nem volt titok. 

SZÉMAN RICHÁRD 

P
etényi Ábelfalván (ma: Ábe
lová) született 1799. június 
30-án, és 1855. október 5-én 

hunyt el Pesten. Cinkotai szolgála
ta idején minden szabadidejét a 
madártani kutatásnak szentelte, 
ezért a falubeliek nem néztek rá jó 
szemmel. Herman Ottó 31 oldalas 
írást szentelt Petényi életének (pe
tényi Salamon János 1899-1855), 
amelyből nagyon érdekesek a 
Cinkotára vonatkozó sorok, idéz
zük meg a kort néhány részlettel 
az írásból: 

Földváry Miklós, az akkori Pest me
gye előkelő csaúidjának sarja, Petényi 
volt iskolatársa s fiatalsága dacára egy
házának már esperességi gondnoka, 
1826-ban Videfalván a gyűjteményt 
(pelényi madártani gyűjteménye - Sz. 
K) meglátván elhatározta, hogy Peté
nyit kerülete71ez láncolja. Ane1kül, hogy 
Petényit megkérdezte volna, Cinkota 

község meghívását - a lelkészi hivatal 
betöltésére - eszközölte ki ... Földváry 
keresztülvitte, hogy az alig huszonhat 
éves Petényi e jelenteKeny községnek 
csakugyan lelkésszé választatott. 

Cinkota videKe - akkoriban puszta 
Iwmoksivatag - madártani tanulmá
nyokra kevéssé volt alkalmas, s Petényi 
itt mindinkább a kertművelésre és 
méhtenyésztésre adta fejét ... Petényi 
itt is mindent összegyűjtött, ami a kör
nyeKen található volt, s prozelitákat 
nagy buzgalommal toborzotta. 

Noha eklézsiája gazdag jövedelmet 
hajtott, helyzetével mégis elégedetlen 
volt. Kizárólag a természettudomány
nak e1ni - ez volt vágya, amelyen éb
ren, úgy mint álmában csüggött. Majd 
megláijuk, e vágynak teljesedése szinte 
ráerőszakolta magát ... 

Cinkotai papsága idejében fedezte [dl 
Peszéren és Puszta-Billén a keK vércse 
tojásait, s e madár viselkedését is itt 
vette tüzetes megfigyelés alá ... Irodal
mi tevékenységének első zsengéje is 

Az EMG évfordulója 
LANTOS ANTAL 

cinkotai tartózkodása idejére esik, még
pedig 1830-ra, amikor is a keK vércsé
ról és a Glareola torquatáról szóló ész
leletei - Brehm bemutató sorai kísére
tében - Oken "Isis" -ében jelentek meg. 

Az 1833. évben döntő fordulat állott 
be Petényi életében. A cinkotai lelkész
ségről egész váratlanul lemond s neki
megy a bizonytalanságnak. 

Búcsúbeszédében kinyilatkoztatja, 
hogy továbbra is az Úr szolgája marad, 
s az isten jóságát, hatalmát és fönségét, 
melyek a természet jelenségeiben lelik 
legszebb nyilván u lásuka t - jövőre is 
hirdetni fogja. Ez - az akkori időkben 
rendkívül meglepő lépés máig sem ta
lált kellő megokolást. 

Első e1etírója, Kubinyi Ferenc sze
rint, ahogy Petényi nővérét elhelyezte, 
csupán a zoológúínak kívánt élni, s 
minden megfontolás nélkül tette meg a 
vakmerő lépést. Második biográfusa, 
Toldy Ferenc, a Tudományos Akadé
mia egykori titkára, e kérdés [dlött 
gyorsan sikamlik el. Kubinyi Ferenc 

A becsületes cinkotai parasztok egy
szerűen neszét vetteK annak s megüt
köztek rajta, hogy papjuk madarakat 
nyúz és tagol, azokat méreggel prepa
rálja "sőt hogy mindezt egy kutyával 
is megcselekedte, mégpedig ugyanaz
zal a kézzel, amellyel nekik az Úr Va
csoráját" osztogalja! Zúgolódni kezd
tek; az úr asztala hívők nélkül maradt; 
a szerencsétlenség megesett és Petényi 
- ment. 

Az akkori idők szellemének és felfcr 
gásának mindez teljesen meg is felel -
s a modern forgalom tól kissé távol eső 
helyeken még ma is elképzelhető - f6-
képp amiatt a kutya miatt! ... 

A dolgon azonban már nem lehetett 
változtatni. Petényi kinyomtatta s 
Cínkotára küldte búcsúbeszédét; maga 
pedig Budapesten maradt - remény
kedni. 

Mindezek az eredmények olyan erős kollek
tívát hoztak létre, hogy még a privatizáció után 
17 évvel is több mint félezren jöttek ösSze a 
Cinkotán megtartott találkozón. Azóta is ha
vonta 40-50 fő találkozik a SITE nyugdíjasklub
jában. Az évforduló alkalmából a következő 
meghívó közzétételére kértek bennünket: 

Az EMG megalakulásának 60. évfordulója alkal
mából 2011 . június 9. (csütörtök), du. 17 órától 22 
óráig az Erzsébetligeti Színházban (1165 Budapest, 
Hunyadvár u. 43/B) találkozó t rendezünk. 

A találkozóra tisztelettel meghívjuk minden ked
ves munkatársunkat, aki szívesen találkozik a régi 
kollégákkal, barátokkal. A találkozó költségeit az 
OTP-nél erre a célra megnyitott 11773157-
00224075 számú, "EMG-találkozó 2011" nevű 
számlára befolyó önkéntes támogatásokból fizeijük. 
Kérjük a felkészülés érdekeven a részvételi szándékot 
a szervezóknél jelezni és a támogatást május 20-ig a 
folyószámlára eljuttatni. A támogatás személyes be
fizetése is lehetséges a szervezóknél. Szervezők: 

K
erületünk épphogy megszületett, ami
kor a Kohó- és Gépipari Minisztérium
ban eldöntötték: létrehozzák az Elekt

ronikus Mérókészülékek Gyárát. Az épületek a 
nagyiccei kiserdőtól északnyugatra, a Festetics
kastély tól keletre fekvő területen kaptak helyet. 
A gyár két év alatt épült fel, és tíz év múlva már 
a keleti térség élvonalába került vállalatként 
"gyártotta és fejlesztette az elektronikában, az 
adatfeldolgozás terén és az iparban előforduló 
különféle mérésekhez szükséges mérókészülé
keket, berendezéseket. Az elektronika szerel
mesei kezdték itt a munkát, és a hatvanas évek
re a már több mint 2500 dolgozót foglalkoztató 
gyár termékei a világpiacon is keresettek lettek. 
Az ott dolgozó kollektíva a sikeres munka nye
reségéból felépítette saját bölcsődéjét és óvodá
ját, kultúrházát és uszodáját. A Pirosrózsa utca 
melletti, füves labdarugópálya, kézilabda-_ és 

teniszpályák várták a gyár és a kerület sportol
ni vágyó fiataljait. Húsz év után már saját üdü
lő várta a dolgozókat nyaralásra Balatonvilágo
son és Dunakeszin. 

Árendás Kati, tel.: 257-4407, Devecseri Marika, tel.: 
403-6077, Könnyű Marika, tel.: 403-5094, Varga -
István, tel.: 403-3091 A szervezők megbízásából: K. 
Szabó Zoltán ny. vezérigazgató. 
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Kertvárosi SE néven fogja folytatni az egyesület 

" .. te ege os 
A 2009-ben alakult Kertvá
rosi Birkózó Sport Egyesü
let nagy változások előtt áll. 
A klub új szakosztályokkal 
bővül, emiatt valószínűleg 
névváltozástatásra kénysze
rül. De a legfontosabb törté
nés az volt, hogy az egyesü
let elnöke felépült súlyos 
betegségéből. 

RIERSCH TAMÁS 

M ajdnem tragédi~val 
kezdte a Kertvárosi Bir
kózó SE a 201l-es évet. 

Január elején a klub elnöke, Kollárik 
Mihály magas lázzal ágynak dólt. 
Először mindenki normál influen
zára gyanakodott, ám néhány na
pon belül kiderült, az egykori kivá
ló birkózó a HINl vírust kapta el. 
KolIárik Mihályt 21 napig altatták, 
ám végül az erős szervezetű sport
vezető (KolIárik Mihály a Magyar 
Szumó Szövetség elnöke is) meg
nyerte a rendkívül alattomos ví
russal vívott küzdelmet. 

a 
egyesület elnökségének tagja inté
zi a klub ügyeit. - Hamarosan vál
toztatni fogunk a nevünkön, a je
lenlegi elnevezésünket Kertvárosi 
SE-re fogjuk cserélni - mondta az 
egykori válogatott birkózó. - En
nek oka, hogy új szakosztályokkal 
bővül a klub. 

A birkózókhoz elsőként a ritmi
kus ~ztikázók csatlakoznak. 
Az Obuda-Kalász RG TC csaknem 
40 fős versenyzői gárdája igazol át 
a kertvárosba._ Ezek a haladó ver
senyzők egyelőre jelenlegi edzóhe-

•• e 
lyükön, Pomázon és Szentendrén 
készülnek a versenyekre, de a 
szakosztály a kertvárosban, a 
Szent-Györgyi Albert Általános Is
kolában egy új csoportot is elindít. 

A másik új szakosztály a jelenleg 
még a RAFC-on belül múködő 
kick-box szakosztály lenne. Szra
nyavszky Zsolt edző ugyanis úgy 
döntött, hogy csaknem 40 fős csa
patával szintén az új klubba igazol 
át. - A birkózószakosztályunk is 
nagy változás előtt áll - mondta 
Ancsin László - , jelenleg 15 igazolt 

• , , 
z 

KolIárik Mihály jelenleg egy re
habilitációs .intézetben lábadozik, 
távollétében Ancsin László, az Sportpalánták. Újabb igazolásokkal, új szakosztályokkal bővül a klub 

versenyzővel rendelkezünk, mel
lette pedig körülbelül 20-an tanfo
lyamjelIeggel ismerkednek a bir
kózással. Eddig egy versenyzőnk. 

ért el komolyabb eredményt (Nagy 
Balázs az utánpótlás országos baj
nokságon akorosztályában har
madiklett). A jövőben ez az arány 
valószínűleg változni fog. Egyrészt 
az igazolt versenyzők között több 
tehetséges birkózópalánta is akad. 
Nemrég a Budapest-bajnokságon 
hat versenyzővel képviseltettük 
magunkat, akik két arany-, egy 
ezüst-, két bronzérmet és egy hato
dik helyezést értek el. Ezzel az 
összesített pontversenyben az el6-
kelő ötödik helyet szerezték meg, 
és olyan patinás egyesületeket 
előztek meg, mint az FrC, a Vasas 
vagy a BVSC. A közeljövőben 
négy tehetséges kadetválogatott 
birkózó igazol át hozzánk. Gyurits 
Gergő V ácról, a Szabó család (Noé, 
Dániel és Eliana) pedig aVasasból 
igazol át a kertvárosba. A négy fia
tal egyaránt esélyes arra, hogy 
résztvevője legyen a nyári kadet 
Európa- és világbajnokságoknak, 
ahol már valószínűleg a klubunkat 
fogják képviselni. 

Utánpótlásszinten a legjobbak között van a kerület 
Kézilabdázásban mindenképpen. Ha nem így lenne, ak
kor a Magyar Kézilabda Szövetség sem rendezett volna 
fontos szakmai konferenciát a Corvin Művelődési Ház
ban. Utóbbi rendezvény épp a szövetség új utánpótIás
nevelő programjáról szólt. 

RIERSCH TAMÁS 

A 
kölyökkézi klub program 
iskolai alapokra, majd egy 

. szakmailag és anyagilag 
is alátámasztott régiós rendszerre 
épül, amelynek lényege, hogy mi
nél több iskolában ismerkedjenek 
meg a gyerekek a sportággal. Ettól 
a program kidolgozói a kézilabda
sport népszerűségének, a hazai él
sport eredményességének a növe
kedését várják. 

. Miként kapcsolódik mindebbe a 
XVI. kerület? Egyrészt a XVI. kerü
leti KMSE révén, amely fiúvonalon 
a hazai kézilabdasport egyik leg-

erősebb bázisa, másrészt a Hort SE 
révén, mely klub szintén sok kerü
leti gyereknek biztosít edzés- és já
téklehetőséget. A Magyar Kézilab
da Szövetség e programmal az 
egész országot bejárja, és megpró
bál a sport, a politika és az önkor
mányzatok területén minél több 
szövetségest találni. A XVI. kerület 
polgármestere és országgyűlési 
képviselője, Kavács Péter a sport és 
a kézilabda támogatója, ennek 
egyik jele volt az április 8-i konfe
rencia megszervezése is. A Corvin 
Művelődési Ház Harmónia termé
ben a sportág számos kiválósága -
Zsiga Gyula mesteredző, Varga 

Márta, Kavács Mihály és PribeK Ist- - A kölyökkézi klub program
ván egykori sokszoros válogatott mal könnyen tudnánk azonosulni, 
kézilabdázók - vett részt. hisz mi már kialakítottunk egy eh-

- A XVI. kerületi önkormányzat hez hasonló rendszert a kerületben 
évek óta sokat költ a sportra - - mondta Rozmán Attila1 a klub ve
mondta Kovács Péter polgármes- zetője. - Immár hét iskolával va
ter a rendezvényen. - Két uszodát, gyunk partneri kapcsolatban, a t6-
klubépületet, öltözőket építettünk. . lünk indult játékosaik közül több is 
Most nyáron egy szabadtéri atléti- komoly szintre jutott. Tomori Zsu
kai pályát építünk, tervezzük egy zsanna válogatott játékos lett, a 
multifunkcionális sportcsarnok ki- Győrrel BL-döntőt játszott, az 
alakítását is. olimpián negyedik volt, Tamás 

Utóbbinak a kerületi kézilabda- Krisztina a Hódmezővásárhely csa
sport fejlődésében is nagy szerepe patában NB L .. es játékos lett. 
lehet. Mert hiába erős az utánpót- Mivel egyelőre a kerület nem 
lásképzés a kerületben, mivel rendelkezik önálló sportcsarnok
nincs sportcsarnok a kertvárosban, kal, kevés az esély rá, hogy a XVI. 
minden hazai kézilabda-mérkő- kerületi KMSE régiós központ le
zést idegenben kell játszani. A XVI. gyen, ám a gesztus, hogy az MKSZ 
kerületi KMSE-nek nem titkolt vá- itt tartotta a konferenciáját, jelzés
gya, hogy régióközpontként ve- értékű: a szövetségnél számon tart
hessen részt ebben az országos ják a kerületben folyó utánpótlás-
programban. nevelő munkát. 
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ÁPRILIS 16-TÓL KERTVÁROSI KOMPOSZT 
KAPHATÓ A SASHALMI PIACO ! 

"Az Ön kertje adta, az Ön kertje kapja." 

A XVI. kerületi lombgyűjtésből zánnazó kiváló minőségű 
komposztot most kedvező áron vásárolhat ja meg! 

Árak: 10 literes zsák = 535~-
20 literes zsák = 845,-
40 literes zsák = 1475,-

Tel: 950-1785, Email: info@sa halmipiac.hu 
Web: www. ashalmipiac.bu 

Cím: 1163 Budapes~ Sashalmi tér I. 
(üzemeltetői irod~ vagy a 26/8 üzlet) 

Megközelírh tő a 44, 45' 277-es buszokk.al. vagy HÉV-vci az Órsről 

Víz-, gáz-, fútés-, víz6raszerelés ügyinté
zésseI, fürd6szobák felújítása, javítások 
garanciával. 30-251-4931 

Cserépkályha, kandalló tervezés 
építés átépítés tisztítás 

10 % j(edvezmény. 
G AR AN C lA VAL. 30-868-0021 

Könyvelés, bérszámfejtés, beszámolók, 
adóbevallások készítése, teljes körű 
pénzügyi szolgál-tatás. 401-0360, 20-355-
2653 

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JAvíTÁS, 
SZIGETELÉ$, BÚTORJA VIT ÁS, ASZT A
LOSMUNKAK 30-755-2209 

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék, ter
m6föld szállitása 4-6-8 köbméteres, nyit
ható konténe-rekkel. Erdei Sándor. 409-
0933, 30-944-1106 

TÉVÉJAvITÁS AZONNAL, HELYSZÍ
NEN! Villamosmémök végzettséggel, 
garanciával. 20-471-8871 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
FALBONTÁS NÉLKÜL. 

víz, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉ 
402 -4330,20-491-5089 

A Budapest F6város 
XVI. Kerületi önkormányzat 

kétheti lapja 
Megjelenik 31 500 példányban 

Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Vitézy Z ófia 

Tördelőszerkesztő: 
Imrik László 

Levélcím: 
1163 Hava haJom u. 43. 

e-maiI: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerke zt6 égi fogadóóra 
zerdánként 14-16 óráig 

a polgármesteri hivatalban: 
(1163 Havashalom u. 43.) 

Tel./fax: 4011-586 

DUGULÁS ELHÁRÍT Á . 
FALBOl\'T ÁS NÉLKÜLI 

SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS . 
FÁBIÁN ISTV ÁN20-317-0843 

Új tet6 ácsolása, régi tet6 felújítása, ga
rázs, kocsi beálló,terasz tet6 
készítése,Bádogos és tet6-fed6 munkák. 
20-232-6326 

Red6nyök. sZÚflyoghál6-rend5zerekkel, 
napellenz6k zerelése, javítása. Bemuta
t6termilnk Csömöri u. - Sz10 ák u. sa
rok. 409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987 

Bádogos-tet6fed6-tet6szigete16, új mun
kát és felújítást is vállal . 409-2069, 20-
510-0013 

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS ga
ranciával, kedvezménnyel, ingyenes fel
méréssel. 20-994-7726,256-4425 

ASZT ALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍ
TÉS konyhabútorok, javítások és kisebb 
nagyobb m unkák. 30-914-8928 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel6s vezet6: Jens Danhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFf. 
Bozsányi Kálmánné 

1042 Bp., Rózsa uzca 39.06-30-828-0463 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdetl6@freemail.hu 
A szerkeszt6ségtinkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelente~ük meg, illetve 
fenntarljuk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
kuldünk vissza. 
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely 
függvényében jelen te tünk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 

Palla z Patika 

-B 

• VICHY CELLUDESTOCK 2X200 ml (karc ú (tó g I) 8 

• ALU 60 mg kap zula 84x ( úlycsö kentö kap zula) 7635 Ft 

• REVALlD kap zula,30x (haj-bőr-köröm regeneráló) 

• VOLTAREN emulgel100 gr (izületi é Izomfájdalmakra) 1 

• MEZYM FORTE 10 OOO t bl tt 

Újpest kertvárosi parkban 
jó közlekedésű, 

két szol}ás,öröklakásomat,(52 nm) 
KIZAROLAG HASONLOAN 

téjJla építésű, tehermentes, egyedi 
futésű, XVI. k~ületi~e ffserél,nem! 

30-537-7513 KOZVETITO KIZARVA! 

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, ablakok 
javítását; konyhabútorok, gardrobok, 
egyedi bútorok készítését vállalja. Kiss 
Em6 asztalos. 30-447-48-53 

Családokhoz ajánlunk megbízható, 
lalkii merata idő gondozókat, \I 

gyerrnekfelügyelóket, takaritón6ket 
ig ny,szerint, akár bentlaltással is. 
EMPATIA SZOLGÁLTATO IRODA 

20-465-8458, 70-611 .. 2553 
www.empatiabalatin.net 

Kandalló, cserépkályha építés 10 % ked
vezménnyel, Bökényföldi u . 87. bemuta
tó termünkben megtekintheti kinálatun
kat. 407-3155, 30-301-2616 

KIADÓ IPARI INGATLAN 
BA50SS UTCA l' 4 . 
( MUt'lELY , IRODAK , 

RAKTARAK , PARKOLÓ ) 
2 0 - 915 - 860 1 

Foltatódik! Szépségszalonunkb,a kere
sünk tapasztalt, kreatív FODRASZT, 
KOZMETIKUST, MúKÖRMÖST alkal
mazotti vagy vállalkozói munkakörbe. 
Sza10nunk jól megközelíthet6, forgalmas 
helyen v~ saját parkolóval . 20-951-0134 

KÖ yYEKET., (régit újabbat) 
KONYVTARAKAT 

1945 előtti kép'eslapokat fényképeke t 
NTIKV ARJUMUNKNAK 

vásárolok! Díjtalanul házhoz megy, 
T: 06-20-4256-437 

Fakivágás elszállitással is, tavaszi met
szés, kertrendezés,- ép ítés, füvesítés, fú 
szell6ztetés. Szakszerű en, olcsón, garan
ciával. 30-287-4348 

KERESÜNK-KÍNÁLUNK eladó, kiadó 
ingatlanokat a XVI. kerületre specializá
lódva. 315-0031, 70-775-9334, 
www.amadex.hu 

Orosz, olasz nyelvek oktatását korrepe
tálását vállalom minden szinten. Házhoz 
is megyek! 20-978-9124 

~fetőjavítások, beázás elhárí~ 
tető szigetelés, kéménymunkáR:, 

gyors garázsok készítése. 
20-544-7439 

Tet6fed6-bádogod-ács-tet6szigete16 
munkákat vállalok garanciával, közüle
teknek is. 405-5184,30-931-3927 

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény 
(a nével6k /a, laz! nem számítanak szónak) föl adható postán: 

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, 
I Havasha1?m u. 43. címre, v~~ bed?bh~tó az ugyanitt elhelyezett HIRDE

TESEK A XVI. KERULETI UJSAGBA feliratú postaládába. 
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is, 

üzleti hirdetés: Monyi Zsuzsa 06-20/982-5352. 



HIRDETÉS 

DR.BATORFI 
,~_ B Á T O ,R F I F O G Á S Z A T 

A fogászati implantátumok 
nemzetközi szakértője -

1. Minden kezeléshez ajándék fogékszer! 
2. Fogfehérítés féláron ! 

3. Implantátum akcióI (részletek a honlapon és ügyfélslolgálatunkon) 

XVI.ker. Kenéz u. 36. 

06-3Q-BATORFI 

info@implantatum.hu 
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Idén januárban új patika I!!!~~~IIIIIIIII-----•• 
nyílt a Veres Péter út ll. szám 
abU. icce Patik 
március 2 -től kezdve 
vállalta, hogy egyedül ' I. 
kerületben fol amato 
ügyeletet bizto it a rendes 
nyitva tartási idején túl. A 

agyicce Patika a Veres Péter 
úton gyorsan és könn n 
megközelíthető és a kerület 
lakosai mostantól hamarabb, és rövidebb úton juthatnak a 
szükséges gyógyszerekhez, a vevőketkényelme p rkoló várják. 
Az éjszakai orvosi ügyeletből érkező és sürgős receptet kiváltó 
betegeknek nem kell ügyeleti díjat fizetniük. Az új gyógyszertár 
170 négyzetméteren széles választékban tartja a forgalmazott 
gyógyszereket. A agyicce P2tib II)'Í , • akdÓkáIt .. 
árbdvumémryd Jdúlja vevői nek a Novorozal hypo-allergén 
gyógysampont. A auicce Patikába. egé zségkirtyát 
elfepduk és ba.kkártyával il leIIet fizetai. A gyógyszertár 
áJlapotfelmérő gépének h májat avevők zámára ingyen • 
"Szakmailag magas szinten képzett kollégáink szeretettel várják 
új és új vevőinket, akár gyógyulásukért fordulnak hozzánk, akár 
csak egészségük me~őrzésének érdekében! Kedve evőink ne 
babozzanak munkatár ainktól tanác ot kérní! 

2011. CM. 23. SZOMBAT: 
2011. CM. 24. vASÁRRAP: ~ __ lró"i"r "'~"'~7A 

2011. 04. 25. lIÉ17Ó: ZÁRVA 
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• Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 
• 24 órás fol~amatos telefonos segitségnyújtás 
• Fizetési módok: készpénz, bankkártya, egészségpénztár 
• Master of Oral MediCine Implantológusok M oltá • k 
• Panoráma röntgen készítése • e _ . ny?s ara • 
• Fémmentes esztétikus tömések atJagon ~ 'uh sZInvonalI 
• A legkorszerűbb cirkónium koronák Több r ,. edett ügyféli 

TATA S 
yelvtanulás profi környezetben, 
tapasztalt tanárok vezetésével! 

Mátyásfóld Árpádfóld 

C E É 

Angol 

1162 Budapest, Timur u. 85. 
e-mail: arpadfold@pause.hu 

tel.: (1) 407-1000 
mobit.: (30) 81 J.1636 

H-P: ~t3. 1>-20 

IMUR 

CONSTRUMÁS ajánlatainkkal! 
1165 Bp., Arany János .utca 53. 

laz I a u ipari parkban) 
Tel.: 402 0073, fax: 402-0074 

mobil: 06-30/373-6198 
e-maii: polacsektuzep@gmail.com 

www.polacsektuzep.hu 



HIRDETÉS 

rI' •• 

ROFOSBOLT a Rákosi úton 
.1161 Rákosi út 11 O/a. Tel.: 405-481 2 

Nyitva: H-P.: 9-18-ig, Szo,.: 9-13-ig. 

egtiszteltetés számunkra, hogy 
már több, mint 1000 vevőt 

regisztrálhattuk a 
örzs ev"l progr m ker tén b Iül. 

Az 1 • Ptá ntal é 
ked es vevőnk, nyereménye 

O O for nt 
értékű vásárlási utalvány. 

Ő sorsolta a további 5 nyertest, 
akiket 2 . 'r értékű 

vásárlás utalvánnyal 
ajándékoztunk meg: 

An a- rócse An a, 
Halász Péterné, -

Fábián Józsefn ' , 
Keresztes Bé án ' , 
a yné Juhos nikó. 

w w.rofosbolt.com 

Madaras Olga Oz_etvezet6 Oobbra) átadja a f6dfJat Pták Antalnának 

A nyerteseknek gratulálunk, és továbbra is várjuk kedves vevóinket. 
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