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A Kicsi utcából a Sándor-palotáig
A XVI. kerület fiatalabb lakói közül talán nem mindenki tudja, hogy a május 2-án megválasztott új köztár-
sasági elnök, dr. Áder János szép emlékeket őriz a Kertvárosról, ugyanis a Kicsi utcában vette meg 
családjával az első saját lakását. Ez egy 4. emeleti, másfél szobás panel volt, amelyben akkor két gyer-
mekükkel éltek. Miután 19 évvel ezelőtt megtudták, hogy érkezik a harmadik baba, nagyobb ingatlant 
kellett keresniük. A kerület polgármestere és egyik önkormányzati képviselője jól ismeri az Elnök urat, és 
meséltek lapunknak a vele kapcsolatos emlékeikről. Ezekből kiderül, hogy bár az államfő a Parlamentben 
a komolyabbik arcát mutatja, a humor sem áll távol tőle. Folytatás a 4. oldalon!

A 2010-es választási ígéreteknek megfe-
lelően tovább bővül a térfigyelő rendszer 
a Kertvárosban, átadták ugyanis a 16 új 
kamerát a Centenáriumi lakótelepen. Ko-
vács Péter polgármester ez alkalomból tar-
tott sajtótájékoztatót május 9-én a kerüle-

ti rendőrkapitányságon. A rendezvényen 
részt vett Kovács Raymund alpolgármes-
ter, dr. Környeiné Rátz Katalin és Abonyi 
János önkormányzati képviselők, dr. Tóth 
Sándor rendőrkapitány és Kandolka Ká-

roly, a kivitelező cég vezetője.
Kovács Péter kijelentette: a kamerák te-

lepítése 43 millió forintba került, de ennél 
jólval többet érnek, hiszen a Jókai lakó-
telepen egyharmadára csökkent a bűncse-
lekmények száma, mióta üzembe helyez-
ték a térfigyelőket. A többi között ennek 
is köszönhető, hogy tavaly a Kertváros lett 
a legbiztonságosabb a fővárosi kerületek 
között. Remélhetőleg a most átadott ka-
merarendszer segít majd abban is, hogy a 
Centenáriumi lakótelepen is csökkenjen 
az autófeltörések és a lopások száma – tet-
te hozzá a polgármester. Kandolka Károly 
kiemelte azt a kiváló együttműködési 
készséget, amit a XVI. kerület vezetése és 
a helyi rendőrség tanúsított, dr. Tóth Sán-
dor pedig megköszönte az Önkormányzat 
támogatását.

Már a Centit is kamerák 
védik a bűnözőktől
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A kerületben 41, kisebb-nagyobb játszótér ta-
lálható, amelyek fenntartásáról az Önkormányzat 
gondoskodik. 

– Tavaly év végén szakértőkkel minden játszóeszközt 
egyenként ismét ellenőriztettünk annak érdekében, 
hogy ezek kialakítása megfeleljen a közelmúltban 
megváltozott szabványnak, és ezáltal balesetmentessé 
is váljanak – mondta Kovács Raymund.

Az alpolgármester szerint fontos kiemelni, hogy 
egy-két kivételtől eltekintve, alapvetően csak ap-
róbb változtatásokra van szükség. A fokozott 
biztonsági előírások azt a célt szolgálják, hogy a 
súlyosabb balesetek elkerülhetők legyenek. Nem 
lehetnek például olyan rések egyik játszóeszközön 
sem, ahol a kicsik ujja vagy feje be tud szorulni, 
így elkerülhető a súlyosabb törés vagy fulladás. 

–Több játszóeszköz köré a jövőben nagyobb felü-
leten helyezünk el gumitéglát, így a gyerek, ha ma-
gasabbról leesik, akkor sem üti meg magát nagyon. 
A lépcsők melletti korlátoknál több helyen kell az 
esések elkerülése miatt plusz elemeket beépíteni.  
Fontos felhívni a szülők figyelmét, hogy balesetek 
így is előfordulhatnak a játszótereken. A szabvány-
nak megfelelő játszóterek, játszóeszközök azonban 
abban nyújtanak védelmet, hogy a rendeltetésszerű 
használat esetén a súlyos balesetek szinte kizárha-
tók legyenek. Talán ahhoz lehetne hasonlítani eze-
ket a szabványokat, mint amikor otthon a lakásban 
a kisgyerekek elől gondosan elzárjuk a késeket, az 
ollókat, a gyufát, a konnektorokat védőzárral lát-
juk el. Ilyenkor nyugodtak lehetünk, hogy nem tör-
ténhet nagy baj a gyerekekkel. Gyakorló apukaként 
természetesen én is csak azt tudom mondani, hogy 

Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2012/2013. tan-
évre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás idő-
pontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy 
középiskolai tehetséges tanulók támogatására.

PályázAtI FEltétElEK
Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Buda-
pest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező

• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. 
életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, 
ha a tanuló nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és 
4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő 
eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely mű-
veltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban, 
illetve
• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. 
életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, 
ha a tanuló nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és 
4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő 
eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely mű-
veltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pá-
lyázat kiírásának tanévében, és az azt megelőző tanévben:

a) nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, 
vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
b) országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy 
sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
c) fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művésze-
ti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy
d) bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, művelt-
ségi, művészeti, vagy sportversenyen legalább két alka-
lommal 1-3. helyezést ért el.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hát-
rányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális 
helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t) hátrányos 
helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult); halmozottan hátrányos helyzetű;  védelembe 
vettek; átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt; 
szülője egyedül nevel; nagycsaládos (3 vagy több gyerme-
ket nevelő családban él).
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a 
felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a 
Művelődési Ügyosztály 224. sz. szobájában ügyfélfoga-
dási időben, valamint letölthető az Önkormányzat www.
budapest16.hu honlapjáról.
A pályázatot a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügyosztályá-
ra 2012. július 2-ig kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot, a tanuló két 
utolsó tanév végi bizonyítványának igazgató által hitele-
sített másolatát, a versenyen elért eredményeinek igazo-
lására szolgáló másolatokat, a hátrányos szociális helyzet 
igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, ha-
tározatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).
Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.
Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a 
pályáztató nem fogad el.
A beérkezett pályázatokat 2012. szeptember 30-ig bí-
rálja el az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság.
A támogatás 2012. szeptember 1-től 2013. június 30. 
napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. 
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően 
október hónapban kezdődik visszamenőlegesen a szep-
temberi támogatás együttes folyósításával, a további 
hónapokban a támogatás folyósítása havonta egyenlő 
részletben történik.

Szász József
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testület Oktatási, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke

Pályázati felhívás
A közelmúltban pontosították a játszótéri eszközök elhelyezésére vo-
natkozó szabályozást. A kerületben újonnan épült, korszerű játszó-
terek már megfelelnek a szabványnak, a régebbieknél feltárt kisebb 
hiányosságokat pedig tavasz végéig kijavítják. Kovács Raymund al-
polgármesterrel most arról beszélgettünk, mit tesz az Önkormányzat 
annak érdekében, hogy gyermekeink még nagyobb biztonságban tölt-
hessék idejüket a Kertváros játszóterein.

Korszerűbb kerületi játszóterek

SZABÁLYOK A JÁTSZÓTÉREN:
- Tilos állatot bevinni!
- Tilos szeszesitalt fogyasztani!
- Tilos dohányozni!
- Ha a fenti szabályokat a játszótéren, vagy annak 

50 méteres körzetében valaki megszegi, akkor 
szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható!

- Ha valaki szabálysértőket lát, akkor kérjen se-
gítséget a parkőrtől, vagy hívja a rendőrséget!

* * *
Ha a játszótéren bármilyen meghibásodást, ron-
gálást észlel, hívja az Önkormányzat ingyenesen 
hívható zöld számát: 06-80-200-938, vagy a 
4011-659 és 4011-661-es telefonszámokat.

Április 26-án hivatalosan is örökbe fogadta Beni kutyát 
a XVI. kerületi Önkormányzat. Kovács Péter polgármes-
ter és Kovács Raymund alpolgármester jelenlétében Dr. 
Nagy Attila beoltotta a kutyust, és egy chipet is beülte-
tett a bőre alá, amely az adatait tartalmazza. Ezek után 
tehát a sintéreknek már nincs joguk elvinni Benit, hi-
szen a gazdája most már hivatalosan is az Önkormány-
zat, amely ha szükséges, a polgármesteri keret terhére 
mindenben segít majd a Jókai lakótelepen lévő Villő 
utca lakóinak, akik etetik, itatják és ápolják a kertvárosi 
celEBet.

Munkatársunktól

a gyerek „veszélyes üzem”, és nem árt, ha legalább 
az egyik szemünk mindig rajta tartjuk bárhol is 
legyen – tette hozzá Kovács Raymund.

A XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének döntése értelmében a Budapest, XVI. kerület, 
Sasvár u. – Keringő u. – Színjátszó u. – Kőszál utca ál-
tal határolt területre és a Budapest XVI. kerület Veres 
Péter út – Gordonka utca – Guzsaly utca – Pesti ha-
tárút –  Sárgarózsa utca – Kövirózsa utca – Farkashida 
utca – Aldebrő utca – Legény utca –  Pósa Lajos utca – 

Kerületi szabályozási tervek
Lándzsa utca által határolt területre a szabályozási ter-
vek készítése folyamatban van. A szabályozási tervek 
egyeztetési eljárásának befejezéseként a szabályozáso-
kat az Önkormányzat hirdetőtábláján 2012. május 
18-án közzétesszük, melyek részleteiben a Főépítészi 
Irodán tekinthetők meg, 2012. június 18-ig.

Tóth Miklós, főépítész
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„Tudok egy varázsszót, / ha én azt 
kimondom, / egyszerre elmúlik / 
minden bajom, gondom. / Ha kávé 
keserű, / ha mártás savanyú, / csak 
egy szót kiáltok, / csak annyit, hogy: 
anyu!/ … / Keserűből édes, / rossz-
ból csuda jó lesz, / sírásból mosoly-
gás, / olyan csuda-szó ez. /
Felmerülhet a kérdés, hogy jön 
most ide ez az Anyák napi versrész-
let, amikor ez az ünnep már elmúlt. 
Mondhatnánk, hogy olyan ez, mint 
karácsonyi dalokat énekelni a leg-
nagyobb nyári forróságban, vagy 
fagyit nyalni télvíz idején. Nem 
„szoktuk”. Az imént felsorolt ap-
róságok azonban akkor is életünk 
részét képezik és akkor is szeret-
jük őket, ha éppen nincs szezonjuk. 
Édesanyánk a szíve alatt hordozott 
bennünket és ott volt mellettünk, 
ha sírtunk, ha nevettünk. Simogatta 
lázas homlokunk és velünk örült, ha 
sikereket értünk el. Az év minden 
napján megpróbált megfelelni a vi-
lág legnehezebb küldetésének: szü-
lőnek lenni. Háláljuk hát meg neki 
a legdrágább nyaklánccal, ölelő ka-
runkkal.Ha pedig már nincs velünk, 
gondoljunk rá szeretettel akkor is.

Kedves 
   Olvasó!

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla
Korrektor: Tari Judit Titanilla

Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16 
óráig a polgármesteri hivatalban:  

1163 Havashalom u. 43., Tel./fax: 4011-586
Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai 
Központ Bt., 8200 Veszprém, Házgyári u. 12.

Ügyvezető igazgató: Nagy Attila
Terjeszti: MAXI-BOX 2007 KFT., 

Bozsányi Kálmánné 
1042 Bp., Rózsa utca 39., 06-30-828-0463

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 
vagy hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szer-
kesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot 
kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk 

meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirde-
téseket csak a hely függvényében jelentetünk meg. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére 

vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Május 8-án megkezdődtek a 2012-re tervezett útépíté-
si munkálatok a kerületben. Kovács Péter polgármester 
Cinkotán tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a Fejlődő 
Kertváros II. Program keretében, a 2010-2014 közötti idő-
szakra tervezett „Újabb 50 utat építünk” elnevezésű beruhá-
zás során tavaly már 16 útszakasz elkészült.

Idén összesen 11, cinkotai, rákosszentmihályi, illetve sas-
halmi útszakaszt aszfaltoz le az Önkormányzat mintegy 2,2 
km hosszúságban. Az első ütemben a Fürdőhely utca (Kétlo-
vas u. – Strand sétány), a Csobaj utca (Lucernás u. – Édesvíz 

u.), az Édesvíz utca 
(Locsoló u. – Cso-
baj u.) és a Sóderos 
utca (Lucernás u. – 
Strand sétány) kap 
új burkolatot. A be-
ruházás összköltsége 
61 millió forint. 

Az utak kiépíté-
sét részben önkor-
mányzati forrásból, 
részben állami támogatásból, részben pedig a polgárok által 
befizetett összegekből fedezik. Akinek mindez anyagi ne-
hézséget jelent, részletfizetést is kérhet. Attól pedig senki-
nek sem kell félnie, hogy ezen a cinkotai részen az aszfaltút 
miatt nagyobb lesz a környék forgalma, csak rendezettebb 
lesz a környezet – tette hozzá a kerület vezetője. Szász Jó-
zsef, Cinkota önkormányzati képviselője kiemelte: a válasz-
tási ígéreteknek megfelelően már 2010 decemberére össze-
gyűjtötte az útépítéshez szükséges aláírásokat a környéken. 
Ebben a ciklusban tehát csak ott nem fog új út épülni, ahol 
a lakók ezt nem szeretnék, vagy nem lehetséges a hiányzó 
csatorna miatt. Az építés során a talajvíz okozta problémá-
kat is megoldják, és kiépítik a csapadékvíz-elvezető, illetve 
szikkasztó rendszert – hangsúlyozta a képiselő.

Megkezdődtek az idei útépítések

A terveknek megfelelően április végére elkészült az 
Erzsébetligeti Uszoda strandja. A műszaki átvétel során 
az Önkormányzat műszaki ellenőrei mindent megfelelő-
nek találtak. A megnyitásához azonban még szükség van a 
használatbavételi engedély beszerzésére is. Az Önkormány-
zat reményei szerint a pünkösdi hétvégéig sikerül minden 
engedélyt megszerezni, és akkor a kerület lakói birtokukba 
vehetik a strandot. 

Az Uszoda megnyitásához hasonlóan, az első nyitási 
napon az érdeklődők ingyenesen látogathatják a léte-
sítményt. Ennek feltétele, hogy a lubickolni vágyók re-

gisztráljanak az Önkormányzat rendezvényszervezőjénél, 
Donnert Krisztinánál, a donnert@bp16.hu e-mail cí-
men, vagy a 4011-725-ös telefonszámon. Kérjük, hogy 
elsősorban kerületi kisgyermekes családok jelentkezzenek! 
Fontos, hogy a megnyitó napján, amely várhatóan május 
26-án lesz, csak az előzetesen regisztrált érdeklődők láto-
gathatják a strandot.

A nyitásnak természetesen nem csak a szükséges engedé-
lyek beszerzése, hanem a jó idő is feltétele. Éppen ezért az 
Önkormányzat kéri a kertvárosi polgárok türelmét és meg-
értését arra az esetre, ha a nyitás néhány napot csúszna!

Elkészült az Erzsébetligeti Strand
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A Himnusz elhangzása után Kovács 
Péter ünnepi beszédében afféle „jó mun-
kásembernek”, a közérdeket minden nap 
szem előtt tartó köztisztviselőnek nevezte 
az utca névadóját. A polgármester szerint 
a jelenlegi kerületi vezetésnek nagyon ha-
sonlóak a céljai, amit az elmúlt évek lát-
ványos eredményei is bizonyítanak. A ke-

rület jelenlévő vezetői formabontó módon 
hétköznapi öltözékükkel is azt próbálták 
kifejezni, hogy a megbecsült előd mintájá-
ra ők is a közösségi érdekekért tevékenyke-
dő „jó munkásemberek”. Az utcanévadó 
rendezvény azért sem volt mindennapi, 
hiszen nem az Önkormányzat, hanem a 
rákosszentmihályi közösség szervezte. 

Krenedits Sándor életútját Szatmáry 

László méltatta, és köszönetet mondott 
mindenkinek, aki valamilyen módon 
elősegítette a névváltoztatást. Majd a 
polgármester és az ünnepelt unokájának 
társaságában leleplezte a fekete gránit 
emléktáblát, amelyen a településalapító 
főjegyző arcképe és legfontosabb érdemei 
szerepelnek. Az elegáns emlékmű Dudás 
József kőfaragó munkája. 

A rendezvényen részt vevők meghallgat-
hatták a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 
Török Andrea által vezetett énekkarának 
műsorát. 

Utcakeresztelő Rákosszentmihályon

Krenedits Sándor a község alapítójaként elsősorban a rákosszentmihályi közigazgatás 
megszervezésében és stabilizálásában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Emellett dísz-
elnöke volt a Műkedvelő Körnek, vezetője a Polgári Dalkörnek, megszervezte a HÉV 
villamosítását, javaslatot tett egy szentmihályi központi iskola alapítására, részt vett a 
tűzoltóság, a községháza és a közvágóhíd létrehozásában, az utcarendezési terv kialakítá-
sában, emellett takarékpénztárat alapított, és alelnöke volt a lövésztársaságnak. De nem 
csak itt, főjegyzőként és mindenesként, hanem Pest vármegye törvényhatósági bizottsága 
tagjaként is elismert közhivatalnoknak számított. Az őszirózsás forradalom után 1918-
ban megszervezte a helyi nemzetőrséget. Egy évvel később az új hatalom rövid időre 
elmozdította állásából, de a Tanácsköztársaság bukása után ismét elfoglalhatta főjegyzői 
hivatalát. A település 1931-ben díszpolgárává választotta.

Krenedits Sándor unokája szintén 
ezt a nevet viseli. Ő nem a XVI. ke-
rületben, hanem Veresegyházán él. 
Foglalkozása matematikus, és jelen-
leg is tanít. Az ünnepségre fia, lánya 
és felesége társaságában érkezett. Ifj. 

Krenedits Sándor személyesen nem ismerhette nagypapáját, mivel 
tíz évvel annak halála után született, a családi történetek azonban 
felkeltették az érdeklődését a jeles előd iránt, és maga is igyekezett 
adatokat gyűjteni róla. Ennek forrásául elsősorban a Rákos Vidéke 
folyóirat szolgált.

Mészáros tibor

Folytatás a címlapról.
A Kicsi utca elnevezése nem véletlen. 
Egy valóban csöndes, eldugott kis ut-
cácska a Kertvárosban. Egyik oldalán 
négyemeletes panelházak sorakoznak, 
szemben velük gyönyörű, nagy családi 
házak állnak. A volt országgyűlési kép-
viselőnek a paneles oldalon jutott egy 
4. emeleti ingatlan, de családos fiatal-
emberként hihetetlenül büszke volt rá, 
hogy sikerült megteremtenie az anyagi 
lehetőséget egy saját lakás megszerzé-
séhez. Bár szokás a politikusokról azt 
állítani, hogy nem tudják, milyen a ke-
mény fizikai munka, ez Áder Jánosról 
nem mondható el. A jogi egyetem mel-
lett is dolgozott társaival együtt, sokszor 
ő szerzett munkát a többieknek is. Es-
ténként csirkét pakoltak kamionokról, 
vagy hasonló, cseppet sem könnyű 
tevékenységgel fedezték költségeiket. 
Áder János számára az uborkaszezon 
sem azt a csöndes időszakot jelentette, 
amikor nem történik semmi. Épp el-
lenkezőleg. Azzal töltötte a nyarakat, 

hogy az uborkaföldön dolgozott. Ebből 
a pénzből, valamint szülői segítséggel és 
hitel felvételével sikerült megvenniük a 
lakást, amelyben nyolc évig éltek. 

A Kicsi utca lakói között azonban alig 
találtunk olyat, aki emlékezett rá, hogy 
itt élt a köztársasági elnök. Ez nem is 
csoda, hiszen az elmúlt csaknem 20 év-
ben kicserélődtek a lakók. Egy őszes úr 
annyit mondott, hogy a 8-as számú ház 
4. emeletén laktak. Bár többször látta 
Áder Jánost, nem ismerte közelebbről, 
hiszen a politikus már akkoriban is so-
kat dolgozott. 

A kerületi Fidesz alapító tagjai azon-
ban jól emlékeznek a vele kapcsolatos 
történetekre, hiszen 1990-ben a párt 
színeiben indult az országgyűlési kép-
viselő-választáson, a kampányban pedig 
többen is részt vettek azok közül, akik 
jelenleg is az Önkormányzat tagjai.  

– Áder Jánosra jellemző, hogy a komoly 
külső, jó humorú embert takar. Különle-
ges humorérzéke van. Mindig akkor jutott 
eszébe valami frappáns, amikor nem szá-
mítottunk rá. Emlékszem, a Sárgarózsa ut-

cában volt egy autószalon, annak a keríté-
sén lévő palánkra írtuk fel a szlogent: „Elég 
volt a sok káder, jöjjön most már dr. Áder!” 
– mesélte Kovács Péter polgármester. 

Szász József önkormányzati képviselő 
szintén jól ismeri a köztársasági elnö-
köt:

– Emlékszem, 1989 tavaszán-nyarán 
tartottuk a KEDEK, vagyis a Kerületi 
Demokratikus Közösség gyűléseit a Cor-
vin gimnáziumban. Versenybiciklivel járt 
ezekre az ülésekre, majd utána sokáig 
beszélgettünk még a politikáról és az élet 
nagy dolgairól. Szigorúan sötétedésig, 
ugyanis Áder kijelentette: Itt szervezke-
dünk a „rendszer ellen”, nehogy már azon 
bukjon meg a dolog, hogy megállít a rend-
őr, mert nincs lámpa a biciklin. 

A múltidézés során előkerült még egy 
vicces történet az államfőről. 1990-ben 
az országgyűlési választás kampányában 
mindenki lelkesen gyűjtötte a kopogtató 
cédulákat. A törvény értelmében 750 ér-
vényes ajánlószelvény kellett az indulás-
hoz. A kerületi Fidesz irodában összesí-
tették a cédulákat, akárhogy számolták, 

Áder János megválasztott köztársasági elnök a Kertváros lakója volt

A Kicsi utcából a Sándor-palotáig
takács t. lászló

tarlós István főpolgármester javaslatára több közterület nevét változtatták meg. Ilyen a XVI. kerületi Ságvári utca 
is, amely vélhetően a vitatott megítélésű Ságvári Endréről, a kommunista ellenállási mozgalom egyik vezetőjé-
ről kapta a nevét. Szatmáry lászló rákosszentmihályi képviselő javaslatára a kerületi Önkormányzat Képviselő-
testülete átnevezte az utcát, amely ezentúl annak a Krenedits Sándornak a nevét viseli, aki 1906-tól 1931-ig 
főjegyzője volt a településnek, és a most róla elnevezett utcában lakott. Az utcakeresztelőre április 27-én került 
sor. Az ünnepségen jelen volt a névadó unokája, ifj. Krenedits Sándor, Kovács Péter polgármester, Ancsin lászló 
jegyző, valamint dr. Környeiné Rátz Katalin és Horváth János jelenlegi, illetve Kaszás Gábor korábbi önkormány-
zati képviselő is. 

csak 760-770 jött össze, egy nappal a 
leadási határidő előtt. Mindenki el-
kezdett pánikolni, mert ha néhányat 
érvénytelennek talál a bizottság, akkor 
veszélybe kerül az indulás. Már-már 
azon voltak, hogy késő este mindenki 
nyakába veszi a körzetét, és megpró-
bál még annyit összeszedni, amennyi 
biztosan elég. Áder csak mosolygott a 
bajusza alatt, majd teljes nyugalommal 
benyúlt a belső zsebébe, és letett az asz-
talra egy nagy stócot, 150-200 cédulát, 
amit ő maga gyűjtött. Így talán már 
elég lesz – mondta.
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Ebben az évben május 1-jét igazi nyári melegben ünnepelhették a Kertváros lakói, 
a gyönyörű napsütés sokakat kicsalogatott az Erzsébetligetbe. A korábbi évekkel 
ellentétben már kora délelőtt sem lehetett parkolóhelyet találni a környéken, olyan 
sokan voltak kíváncsiak az idei majális eseményeire.

Mivel az Erzsébetligeti Színház kiemelt figyelmet fordít a családokra, ezért a május 
1-jei programokat is úgy állították össze, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak 
köztük az érdeklődésüknek megfelelőt. 

Miközben a Szurmay sétány virágzó gesztenyefái alatt a kirakodóvásár árusai kí-
nálták portékáikat, addig a színpadon mesejáték, tánc- és nótaparádé szórakoztat-

Napfényes majális 

Nagy siker volt a Kertváros Kártya

Hatalmas sikert aratott a Kertváros Kártya a majálison! 
A Városfejlesztő Kft. munkatársainak standja előtt egész 
nap hosszú sor kígyózott. A rendezvényen ingyenesen 
igényelhető Kertváros Kártyát 90 kerületi lakos rendelte 
meg és 60-an vették át a helyszínen. Az Önkormányzat 
által tavaly novemberben létrehozott szolgáltatás se-
gítségével az igénylők az uszodák és az Erzsébetligeti 
Színház jegyeinek árából 10% engedményt kaphatnak, 
illetve a Kertváros Kártyához eddig csatlakozott 68 vál-
lalkozó szolgáltatásait is kedvezménnyel vehetik igény-
be. Eddig mintegy 670 kerületi polgár igényelt Kertvá-
ros Kártyát.

Mészáros tibor

ta a jelenlévőket. Amíg a férfiak söröztek, a hölgyek pedig különféle csecsebecsé-
ket válogattak, a gyerekek az ugrálóvárban játszhattak, a kézműves foglalkozáson  
drótékszert készíthettek, kerámiát festhettek, vagy a körhintán pöröghettek vagy 
a vízen úszva forgó gömböc belsejében tehették próbára ügyességüket. A színes 
programkavalkádot a Ladánybene 27 reggae muzsikája zárta, amelyre a balzsamos 
estén több százan tomboltak. 

Az Erzsébetligeti Színház azonban a koncert végén sem engedte el a családok ke-
zét, hiszen május a család hónapja az intézményben. Alig hervadtak el ugyanis a 
virágok a ligeti májusfán, 6-án kezdetét vette a Születés hete rendezvénysorozat, 
amelynek keretében a többi között családtervezéssel, szüléssel és csecsemőgondozás-
sal kapcsolatos tanácsokat kaphattak az érdeklődők, manómuzsikát hallgathattak és 
meseterápián is részt vehettek. Az idősebbek május 18-án az együtt töltött évtize-
deket ünnepelhetik meg szeretteik körében a Szeretet és hűség napján, végül  május 
27-én jön a gyereknap, ahol minden a család legkisebb tagjairól szól majd. 
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A tavaszi hadjárat a magyar honvédelem legdicsőségesebb 
fejezeteinek egyike. Emlékét érdemes megőrizni, és ezt nyil-
ván jól tudják a rendezők is, hiszen évről évre kivezénylik a 
csapatokat a csatamezőre. Ma már természetesen nem a csa-
ta rekonstrukciója a cél, hanem a kor hadviselésének, kato-
nai felszereléseinek, és a csapatok mozgatásának bemutatása. 

A Cinkotai Gazdakör, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, 
a Mátyásföldi Lovas Egylet és a Batthyány Ilona Általános 
Iskola összefogásával már délelőtt nagy volt a sürgés-forgás 
a Tájház körül. A bográcsok alatt pattogott a tűz, a levegő 
pedig megtelt ínycsiklandozó illatokkal. A diákok elmond-

tak néhány verset, majd az erős cinkotai legények a helyére 
állították a tarka szalagokkal feldíszített májusfát. Ezután a 
gyerekek lovagolhattak, kipróbálhattak néhány fegyvert az 
Árpád Népe Egyesület jóvoltából, és megmászhatták az égig 
érő csúszdavárat is.

Délután az evangélikus parókia kertjében koszorú került 
arra az emlékműre, amely arra a történelmi tényre emlékez-
tet, hogy Aulich Lajos tábornok a Cinkotán tartózkodó hon-
védeknek ezen a helyen hirdette ki a Habsburg-ház trónfosz-
tását. Közben a Tájházban folytatódott a vígasság, lezajlott a 
toborzás, és Gurubi Károly jóvoltából szólt a népi muzsika is.

Másnap a Mátyásföldi Repülőtéren folytatódtak az esemé-

nyek. A csatamezőn magyar, lengyel és szlovák egyenruhás 
hagyományőrző gyalogosok, valamint lovas egységek vonultak 
fel, amelyek mozgását az egyik főszervező, Szász József, Cinkota 
önkormányzati képviselője ismertette. Az ügyességi lovasbemu-
tatót követően az érdeklődők megtekinthették, hogy milyen 
lehetett egy XIX. századi gyalogos ütközet, végül pedig heves 
ágyúdörgés kíséretében az összes katona felsorakozott a harcté-
ren, és a csatában ezúttal is a magyarok diadalmaskodtak.

A tavaszi szélben aztán a puskaporos füst lassan tovaszállt, 
de a másfél évszázada lezajlott győztes hadjárat dicsőséges 
emlékét a csetepaté még mélyebben véste bele az emberek 
emlékezetébe.

Bográcsgulyás és ágyúdörgés
Sok éve már, hogy lovak patkója vágja föl 
az ősgyepet a XVI. kerületben az 1849-
es tavaszi hadjárat emlékére. Kezdetben 
a Szilas-patak melletti ártér boglárkái 
bánták a lovasrohamot, majd amikor 
a rendezvény kinőtte a teret, a háború 
átköltözött a Mátyásföldi Repülőtérre. A 
rendezvény idén már kétnapos volt, és 
május 5-én a tájházban vette kezdetét.

Mészáros tibor

Mielőtt a Duna-parton megépült volna a ma is álló, Steindl Imre 
által megálmodott Országház, egy ideig a budai vár adott ott-
hont az Országgyűlésnek, amit akkor az 1790-es években készült 
bútorokkal rendeztek be. Miután ezeket több évtizeden keresztül 
használták a honatyák, az illetékesek úgy döntöttek, hogy újakra 
cserélik őket. Eközben Rákosszentmihályon elkezdődött a gyűj-
tés a katolikus templom építésére, megalakult a Templomépítő 

„Országé”
Ez a felirat található egy kétszáz évesnél 
is régebbi parlamenti szék ülőkéjének al-
ján, amelynek értékét a szakértők 50 millió 
forintra becsülik. Ez a páratlan történelmi 
kincs április 25-e óta a XVI. kerületi Helytör-
téneti Gyűjteményt gazdagítja.

Mészáros tibor

Nagybizottság, amelynek elnöki teendőit Regele János királyi 
tanácsos, az Országgyűlés képviselőházának iroda-főigazgatója 
látta el, aki el tudta intézni, hogy a feleslegessé vált székeket meg-
kaphassa az 1902-re elkészült szentmihályi templom. 1930-ban 
aztán innen is tovább vitték azokat, az ugyancsak rákosszentmi-
hályi Szent Imre kápolnába. A 1970-es években azután ott is le-
selejtezték a székeket, de egy utolsó darab valamilyen szerencsés 
véletlen folytán megmaradt.

Urbán Gábor helyi plébánosnak tűnt fel a Szent Imre kápolna 
padlásán kallódó szék alján a felirat: „Országé”. Az értékes lelet-
ről tájékoztatta Lantos Antal helytörténészt, aki Kovács Mihály 
rákosszentmihályi restaurátor segítségét kérte a szék korának 
megállapításához. Majd amikor bebizonyosodott, hogy ez az 
egyetlen megmaradt példány a régi Országház bútorai közül, a 
restaurátor el is vállalta a ritka darab felújítását. Elemeire szed-
te, megtisztította az eredeti fehér festéktől, majd fonott részeit 
újakra cserélte, és újból összerakta a darabokat. A sokat látott 
ülőalkalmatosságot így most újszerű állapotban tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

Az ünnepségen Urbán Gábor kiemelte: az emberek tárgyi és 
érzelmi emlékeik alapján kötődnek lakóhelyükhöz, és ennek a 
kötődésnek az erősítése rendkívül fontos. A plébános hozzátet-
te: ezért is döntött úgy, hogy a széket a Helytörténeti Gyűjte-
ménynek ajándékozza. 

Lantos Antal elmesélte: tudomása volt a székek létezéséről, és 
közel tíz éve próbált a nyomára bukkanni legalább egy példány-
nak, de nem sikerült. Így most nagy örömmel vette leltárba a 
becses darabot. Szerinte ez nem is egy tárgyi emlék, inkább egy 
darab történelem.

Kovács Péter országgyűlési képviselőként össze is tudta hason-
lítani az ülőalkalmatosságot a mai parlamenti padokkal. Véle-
ménye szerint régen „kényelmesebben” lehetett tanácskozni az 
ország ügyeiről. A polgármester megköszönte a rákosszentmihá-
lyi plébános felajánlását, majd közösen aláírták az ajándékozási 
nyilatkozatot. Ezzel a szék – amellett, hogy szimbolikusan még 
mindig az „Országé” – a XVI. kerületi Helytörténeti Gyűjte-
mény kivételesen értékes darabja lett.

Az ország, és most már a kerület 
székének hivatalos átadója után 
szintén április 25-én került sor a 
XVI. kerületi Helytörténeti Gyűj-
temény épületében található Írás-
Kép Galéria megnyitójára is. A fa-
lakat jelenleg a Corvin Művészklub 
tagjainak munkái díszítik, amelye-
ket az elnök, Gedeon Péter beszéde 
után a jelenlévők is megtekinthet-
tek. Az első tárlat kiállítói közül 
többen - Csobaj Zsolt, Ádámffy 
Pál, Bánfalvy Ákos, Terényi István, 
Nyújtó László, Pintér István Pál és 
H. Kálmán Edit - felajánlották mű-
veiket a Helytörténeti Gyűjtemény 
számára. Viszonzásul Lantos Antal 
a Kerületünk épített világa című 
könyvvel ajándékozta meg őket.
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– A Dolce Vita - Főzzünk olaszul blog írója vagy. Hogy 
válik valaki blogerré? 

– Teljesen vétlenül alakult ki ez a dolog, egyáltalán 
nem terveztem el előre, hogy blogíró leszek. Öt év-
vel ezelőtt kezdetem el csinálni – akkor a nagyobbik 
gyerekemmel voltam itthon –, előtte nagyon pörgős 
munkám volt, egy reklámügynökségnél dolgoztam. 
Az egy tipikusan olyan foglalkozás, ami éjjel-nappal 
igénybe veszi az embert, aztán egyszer csak itthon ma-
radtam egy kisgyerekkel, és onnantól kezdve pelenka 
cserélés, kockarakosgatás, autótologatás következett. 
Úgy éreztem, hogy szeretnék valamit csinálni, vala-
mit, ami aktív. Mindig szerettem főzni, sok barátunk 
járt hozzánk beszélgetni, vacsorázni, így elkezdtem a 
magam kedvteléséből írni ezt a blogot, az pedig egyre 
nőtt, és ez lett belőle. 

– Miről szól igazából a te internetes oldalad?
– A gasztroblog tulajdonképpen egy internetes re-

ceptnapló. A különféle blologok hatalmas népsze-
rűségnek örvendenek mostanság, és ezek közül is 
kiemelkednek a hasonló témájú oldalak. Az sem rit-
ka, hogy 5000 látogatója van a blogomnak. Hetente 
kétszer-háromszor kerülnek fel receptek, amiket én 
megfőzök, lefotózok, írok hozzájuk egy kis történe-
tet ez egy folyamatosan bővülő szakácskönyv. A világ 
megváltozott. Mostanság nagyon sokan, ha van ott-
hon valamilyen alapanyaguk leülnek a számítógép elé 
és elkezdenek válogatni a receptek között. Már nem 
az van, hogy a polcon ott pihen 5 darab szakácskönyv, 
amelykeből válogatni lehet. A világ gasztronómiája 
egy koránt sem elérhetetlen dolog, már nem kell azért 
elutazni mondjuk a Távol-Keletre, hogy megtudjuk, 
valamit hogyan készítenek ott. Az ember kettőt kattint 
a világhálón, és ott van. Ez kiszélesítette a világot, és 
remélem, hogy ezáltal az emberek is egyre bátrabbak 
és egyre több dolgot megkóstolnak majd. Alapvetően 
a blog indulásakor én az olasz ételeket szerettem volna 
megmutatni, ezért is lett a címe Dolce Vita. Én olasz 
szakon végeztem, és sokszor utaztam Olaszországba. 
Láttam, hogy amit ott esznek az emberek, az köszönő 
viszonyban sincs azzal, amit mi itt gondolunk. Ma-
gyarországon két dologra szűkül a kinti konyha isme-
rete: pizza és spagetti, pedig az olasz konyhának nem 
ez a lényege. Mivel nekem két kisgyerekem van, ezért 
a másik, ami jellemzi a blogot, hogy olyan ételeket 
mutatok be, amelyek nagyon gyorsan elkészíthetőek, 
ugyanakkor a szokásostól picit eltérnek. Úgy indul, 
mint egy hagyományos recept, amit mindenki ismer, 
de valamit megváltoztatok benne, így lesz benne egy 

Mesterségem címere

Főzni művészet. A különböző alapanyagok egy egésszé formálása, játék a fű-
szerekkel, kalandozás és kísérletezgetés. Egy olyan műfaj, amelyben mindenki 
felejthetetlent alkothat. Nem olyan maradandót, mint Michelangelo Dávidja, de 
könnyebben emészthetőt. A főzésről és annak megörökítéséről beszélgettünk 
Vrábel Krisztinával.

kis csavar. Igyekszem úgy főzni, hogy az könnyen és 
lazán menjen, hogy jó kedvem legyen. Mindig sze-
zonálisan főzök. Évről-évre próbálok olyan példákat 
hozni, hogyha elindul például az eperszezon, akkor 
miket lehet csinálni eperből. Ilyenkor a blog is mindig 
a szezon szerint válogatja a témáját. 

– Ha már olasz indíttatás és szezonális termékek, min-
denkinek egy közös pont jut eszébe: ez pedig a piac. 

– Nem szeretek boltban vásárolni, sokkal jobban 
kedvelem a piacokat. Én úgy gondolom, hogy a piac 
a társadalmi létünk szerves része, ott a vásárlás mellett 
tudunk beszélgetni másokkal. Nagyon jól ismerem a 
XVI. kerületi piacot is, hiszen itt nőttem fel. Mond-
hatni, hogy törzsvásárló vagyok, hiszen gyakran járok 
oda. Olyan jó érzés, amikor megkérdezik tőlem, hogy 
mit fogok ebből főzni, vagy, hogy a múlt héten hol 
voltam, mert nem láttak. Ha az ember bemegy a bolt-
ba, ott egy mogorva eladó van, vagy már néhol az sem, 
sőt pénztáros sincs. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
a piacon sok esetben kedvezőbb áron lehet vásárolni. 

– Te már egy ideje nem laksz a Kertvárosban. Mi a 
véleményed arról, hogy a többi között a Sashalmi Piac 
is megújult?

– Nagyon jó volt látni a piac megújulását, hogy a 
régi, kissé elavult standok és bódék helyén egy, a mai 
igényeket teljes mértékben kiszolgáló komplexum 
lett, ahol nem utolsó sorban minden megtalálható. 
Közel 12 éve költöztem el, de folyamatosan látom a 
változásokat, amelyeknek nagyon örülök. Az uszo-
dába rendszeresen járnak a gyerekek a nagymamával, 
és most a jó idő beköszöntével már nagyon várjuk az 
új strand átadását. Én a XVI. kerületben nőttem fel, 
oda jártam általános iskolába, gimnáziumba. Gye-
rekkoromban sok időt töltöttem az Ikarusz pálya 
mögötti patakparton, a barátaimmal az Ikarusz kis 
diszkójába jártunk szórakozni, és a kerületi parkokat 
is nagyon szerettük, amelyek most sorra megújultak. 
A szüleim a mai napig ott laknak, így minden hét-
végén visszamegyünk. A mai napig nagyon szeretem 
a Kertvárost. 

Fő kedvencem tésztában, néhány egyszerű alap-
anyag a lehető legtermészetesebb módon elkészít-
ve, mégis hihetetlen karaktere van. Az elkészítése 
pedig pár perc. Akinek még nincs ebédötlete, ha 
van hozzá alapanyaga, 15 perc múlva eheti is. Aki 
csak a tejszínes ferdítését ismeri, annak pedig köte-
lező ezt az eredeti változatot is megkóstolnia. Mind-

összesen ebből áll: tojás, sózott szalonna (a húsos 
pancetta állítólag már a turizmus által gazdagított 
változat), friss fekete bors (nem zöld, piros, főleg 
nem fehér!), só, és egy kis parmezán meg pecorino 
(a politikai korrektség kedvéért ez is-az is), 1 gerezd 
fokhagyma, szigorúan csak egyben, egy minimális 
íz kedvéért és a tészta. Próbáljátok ki!

1. A spagettinek tegyünk fel egy nagy fazékban vi-
zet forralni, mikor felforrt a víz, sózzuk,

2. A felkockázott szalonnát süssük zsírjára az egész 
fokhagymagerezddel együtt, majd a fokhagymát 
dobjuk ki belőle,

3. Fejenként egy tojást verjünk fel enyhén, szórjuk 
meg bőven (nagyon bőven) frissen őrölt borssal, 
adjunk hozzá kevés sót, egy-egy csapott tk. frissen 
reszelt parmezánt és pecorinót,

4. A tésztát dobjuk a lobogó vízbe, mikor megfőtt 
szűrjük le, szedjük azonnal a szalonnás serpenyőbe 
és öntsük rá a tojást, keverjük el, rögtön fogyasszuk.

Dolce 
Vita

– interjú 
  Vrábel Krisztinával

Spagetti Carbonara

ráday zsoMbor
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– Miért született meg az iskolainduló?
– Az összetartozás erősítése és a hagyományterem-

tés miatt. Az iskolánk Rákosszentmihály oktatási 
intézménye, és ennek a településrésznek is van saját 
zászlója és himnusza. Most már az iskolánk is őriz 
egy saját zászlót, közösségi alkalmakkor pedig eléne-
kelhetünk egy saját indulót is, amelyre az itt végzet-
tek nyilván sokáig fognak emlékezni.

Aki látta a produkciókat, az meggyőződhetett arról, 
hogy a fellépők és a felkészítő tanárok milyen sok 
munkát fektettek a műsorszámokba. Ez különösen 
nagy teljesítmény tanulás és tanítás mellett akkor, 
amikor a közelgő tanévzárás miatt az iskolában is 
egyre több a tennivaló.

A Margaréta hét célja a hagyományok ápolása, az érté-
kek közvetítése, valamint a közösségformálás - mondta 
Reiszné Disztl Magdolna intézményvezető. A Föld nap-
jához kapcsolódó szokás, hogy a gyerekek és az óvónők 

Az első műsorszám egy igazi különlegesség volt, a 
Kicsinyek Kórusa most először mutatta be a Sárosi-
né Czinege Emese és Sárosi Péter szerzőpáros által írt 
Szent-Györgyi-indulót. Így a tanév kezdetén felava-
tott iskolazászló mellett már saját indulója is van a 
Nobel-díjas tudósról elnevezett intézménynek.

A rendezvény céljáról az iskola igazgatóját, Tóth 
Andrást kérdeztük.

– Célunk egyrészt az, hogy a tehetséges gyerekek 
bemutathassák képességeiket, és ezzel egy kicsit te-
hetségkutató missziót is teljesítünk. De talán ennél is 
fontosabb – és itt jön a „szakma” –, hogy a produk-
ciók nagyobbik része egy-egy osztály kollektívájának 
együttműködéséből jön létre, beleértve a felkészítő 
pedagógusokat is. A közös cél, a csapatmunka pedig 
közösségformáló erő. A színpad tehát nem csak a gye-

rekekben meglévő, jó értelemben vett szereplési vágy 
kiélésének, hanem a közösségformálásnak is színte-
re lehet. Ugyanakkor jól összekapcsolható az angol 
nyelvoktatással, hiszen a műsorszámok közül sokat 
angol nyelven mutatnak be a fellépők.

A hagyományoknak megfelelően idén is nagy csa-
ládi nyílt napot tartottak a Sashalmi Manoda Óvo-
dában a Föld napja alkalmából.

A Könyvtár utcai épületben a szelektív hulladék-
gyűjtés kapott főszerepet, a gyerekek szüleikkel 
együtt kiskosarat, ceruzatartót készítettek PET 
palackból, szélcsengőt fémkupakokból, képeket és 
játékokat műanyagokból.

Ezt követően közös virágültetéssel varázsolták 
díszesebbé a kertet. A nap fénypontja a Föld szü-
letésnapi tortájának elfogyasztása volt, amit idén 
egy anyuka sütött. A Mátészalka utcai épületben a 
hulladékok felhasználásával sorversenyt tartottak a 
gyerekek, majd itt is ültettek virágot az óvoda kert-
jében. Az intézményben ezen a napon még többet 
beszélgettek a környezetvédelemről, bízva abban, 
hogy ezáltal a kicsik felelős felnőttekké válnak 
majd, védeni és óvni fogják környezetüket.

Zene és tánc minden mennyiségben
április 27-én a Szent-Györgyi Albert általános Iskola gálaműsort tartott az 
Erzsébetligeti Színházban. A minden évben megrendezett kulturális sereg-
szemle a színpadi zene és tánc szinte összes ágát felölelte egyéni és csoportos 
produkciók formájában.

Mészáros tibor

Margaréta hét
A Monoki úti Margaréta Óvoda és Pé-
terke utcai tagintézménye negyedik 
alkalommal rendezte meg a Marga-
réta hét című programsorozatot ápri-
lis 23-a és 27-e között. Ennek kereté-
ben az érdeklődők megtekinthették a 
foglalkozásokat, amelyekre a hagyo-
mányokhoz híven a közeli Borostyán 
Bölcsődéből is hívtak vendégeket.

Mészáros tibor

közösen ültetnek növényeket az óvoda kertjében. A jól 
végzett munkát ezúttal népi dalos játékok követték.

A második nap egy kis lazítás következett az 
ugrálóvárban. Aki pedig már eleget „pattogott”, az részt 
vehetett az arcfestésen is. Szerdán az intézmények kö-
zötti jó kapcsolat jegyében az Arany János Általános Is-
kola testnevelői és tanulói közreműködésével rendeztek 
sportnapot. A játékos versenyeken és labdajátékokon 
kívül ezen a napon mentős és rendőrségi bemutató is 
színesítette a programot, amelynek során a gyerekek be-
ülhettek a rendőrök és a mentősök által használt autók-
ba, és megismerkedhettek az eszközeikkel is.

Az óvónénik csütörtökön sem mondtak csütörtököt, 
hiszen saját színdarabjuk hatalmas sikert aratott még 
a felnőttek körében is. A tanmesének is beillő törté-
net szerint Kajla tapsi a cirkuszban Csupafül nyuszi és 
Tüskeböki sün társaságában jön rá arra, hogy nem sza-
bad hazudni, mert az csúnya dolog. A mesejáték keretei 
közé a zenebohóc mellett befért még Holmid El Orzó, 
a jó nevű eltüntető bűvész néhány káprázatos trükkje is. 

A programsorozat zárásaként a tagintézmény óvodásai 
együtt látogattak el az állatkertbe.

A május a ballagások időszaka is. A Szerb Antal Gimnázium, 
kerületünk patinás középiskolája mindig látványosan búcsúztatja 
végzős diákjait. A fáklyás ballagás már fogalommá vált, amely-
re minden évben nagy izgalommal készülnek diákok és tanárok 
egyaránt. Lapunk a végzős B osztály vendégeként vett részt az 
eseményen, ahol dr. Szepesi Gábor osztályfőnök búcsúztatta ked-
venc osztályát. A pedagógus és diákjai között a kívülálló számára 
is érzékelhetően bensőséges és baráti a viszony. Így aztán az osz-
tályfőnök ballagás előtti utolsó néhány mondata könnyeket csalt 
a tanulók szemébe, de aztán mindenki úrrá lett meghatottságán, 
és a bések, csatlakozva a többi végzős osztályhoz, végigballagtak 
az épületen, majd a fáklyák sorfala között az iskola kertjén is. 
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például szerepel a Kislánytáncban. Olyanok is vannak persze, 
akik nem a Hermanba járnak, köztük szájról-szájra terjed a 
hírünk. Mi nem toborzunk, hanem elsősorban a mindenna-
pi munkára koncentrálunk, mert annak a minősége kell, hogy 
vonzza az igényes szülőket és gyerekeket, nem pedig az agresszív 
propaganda.
– A most már legendás Kislánytánc ötlete honnan származik?
– A Naplegenda című műsorban hallottam meg a zenét, és egy-
ből eszembe jutottak a lányok. De én nem vagyok koreográfus, 
az egy külön szakma. Mégis sikerült megalkotnunk ezt a pro-
dukciót, sőt az eredeti Kislánytáncban (Mosóczi István műve) 
lévő kettős körös jelenetre is megkaptuk az engedélyt. Bejöt-
tünk a lányokkal szombaton meg vasárnap, hoztam a hatalmas 
mennyiségű palacsintát, és 3-4 órákat próbáltunk. Ezt ugyanis 
nem lehet otthon kiszámolni, hanem együtt kell dolgozni.
– Prágában gyakorlatilag taroltak, de mi zajlott a kulisszák 
mögött?

– Nagyon fárasztó volt. Két produkcióval mentünk: az elő-
képzősök a „Hull a szilvát”, az alapképzősök a „Kislánytáncot” 
adták elő. Még a helyszínen is az utolsó pillanatig próbáltunk, 
a szülőket is megkértük arra, menjenek ki a teremből, hogy 

a gyerekek figyelme ne szóródjon szét. Nehéz volt 
őket egy „osztálykirándulásos” hangulatból 

visszahozni és a színpadi fegyelmet meg-
követelni. Összteljesítményünk bizo-

nyítéka azonban az megnyert arany 
fokozatú elismerés és a koreográfu-
si-pedagógusi munkámért kapott 
különdíj.
– Mi lesz a következő varázslata?
– Nagyon régen kinéztem Foltin 
Jolán Kossuth-díjas táncos koreo-
gráfiáját, az Évszakokat. Neuwirth 

Annamária pedig – akivel együtt 
dolgozik – elvállalta, hogy néhányszor 

eljön a próbáinkra, és dolgozik velünk. 
Évadzáró vizsgaelőadásunk május 26-án 

este 6 órakor lesz az Erzsébetligeti Színházban, 
ahol mind az 5 évfolyam mintegy 100 növendéke fog 

bemutatkozni. Ez átfogó képet ad Akadémiánkról, a tavalyi-
hoz hasonlóan egy izgalmas, változatos, két félidős előadást 
fogunk bemutatni. Ebben a magyar néptáncok mellett finn, 
spanyol, görög, amerikai clogging és hip-hop táncokat is lát-
hatnak a nézők, amelyeket az ország legjobb és legavatottabb 
táncosaitól tanultunk. 

9Kultúra

Táncolni csak 
lélekkel lehet

Karácsonyi Éva Békéscsabán született, ott kezdett el balettoz-
ni 6 éves korában. Abban az időben a Balettintézet képviselői 
végigjárták a nagyobb központokat, és begyűjtötték a gyereke-
ket. Jelenleg alig van felvételiző, 40-50 fő a létszámuk. Amikor 
ő jelentkezett, akkor 2-3000 jelentkező közül választották ki 
mintegy 20 társával együtt.
– A balett volt a cél, főként anyukámnak. Nekem távoli roko-
nom Rábai Miklós, aki az Állami Népi Együttest vezette, Ria 
néni a felesége pedig a néptáncot tanította nekünk a Balettinté-
zetben, ahol 5 évet töltöttem. Harangozó Gyula bácsi mondta, 
hogy jó karaktertáncos lehetnék. Óriási élmény volt gyermek-
ként táncolni az Operaház színpadán a Diótörőben, a Csipke-
rózsikában, az Aidában. Mégis úgy gondoltam, hogy a balett 
helyett inkább a néptánc való nekem. Ezért kértem Ria nénit, 
hogy intézze el valahogy, hogy átvegyenek néptánc tagozatra. 
Az azonban négyéves volt, és a harmadik évfolyamnál tartottak. 
Átvettek ugyan, de nem nagyon tudtak mit kezdeni velem, és 
én sem magammal, mert egy balettos az légies, a néptáncosnak 
meg inkább súlya van a színpadon.
– Hol kezdődött a karriere?
– Engem már a diplomaosztó előtt kiszemelt Náfrádi László, 
az akkori Duna Művészegyüttes vezetője. Ott kezdtem a hi-
vatásos pályafutásomat, és ott voltam táncos szólista közel 20 
évig. Később az együttes vezetője Mucsi János lett, aki jelenleg 

a Duna Művészeti Társaság elnöke és a Liget Táncakadémia 
művészeti igazgatója. Időközben született három gyermekem, 
és volt egy portréműsorom is, amelyben különleges és válto-
zatos karaktereket, szólószerepeket táncolhattam, olyan koreo-
gráfusoktól, mint Mucsi János, Mosóczi István, Kricskovics 
Antal vagy Mándy Ildikó. Kiemelkedő élmény volt, hogy egy 
gálaműsorban ismét visszatérhettem az Opera színpadára, ahol 
Kricskovics Antal Carmina Buranájának szólóját táncolhattam.
– Két évtized után otthagyta azt a helyet, ahol vezető táncos volt. 
Miért?
– Elkezdtem fáradni, és nem azért, mert bármi problémám lett 
volna a fizikai erőnléttel, hanem a lelkem fáradt bele. Itt is az 
visz, a lelkem, és ha az elfárad, akkor nem tudok működni. 
Amikor abbahagytam, kerestem az utam, mert egy profi tánc-
együttesben táncolni egy burok, hiszen az egy olyan közösség, 
amely megvéd minden külső körülménytől. Eléd teszik kiva-

salva a kötényedet, megmondják, hogy melyik cipőt vedd fel, 
melyik masnit kösd meg, mikor, hova kell menned. Többen 
tanácsolták, hogy menjek el tanítani. Én nem akartam, mert 
akkor még nem szerettem tanítani. Bár ott is voltak jelek, mert 
a gyerekek mindig velem akarták megbeszélni a problémáikat. 
Azután a fiam iskolájában felkértek, hogy tanítsam be a palo-
tást, de azt sem akartam. Végül mégis megcsináltam, és az otta-
ni ének-zene szakos tanárnő mondta azt, hogy amikor engem 
lát a gyerekekkel, akkor megtelik a szíve szeretetettel. Mivel 
annyi pozitív visszajelzést kaptam, ezért úgy döntöttem, hogy 
mégiscsak elvégzem a Táncművészeti Főiskola pedagógia szakát 
is. Az azóta eltelt hét év történései pedig azt igazolják vissza, 
hogy nekem ez az utam, és ezt kell csinálnom.
– Hogy jött létre a Liget Táncakadémia?
– Nagyon sok helyen tanítottam, a Hermanban szakkört is 
vezettem. Az itt elért sikerek és a gyerekek, valamint a szülők 
ragaszkodása inspirált arra, hogy megpróbáljunk túl-
lépni az általános iskolai kereteken. Mivel a Mucsi 
János által vezetett Alapítványnak már évti-
zedes szakmai kapcsolata volt a kerülettel, 
az Erzsébetligeti Színházzal és annak új 
vezetésével megvalósíthattuk elképzelé-
seinket. A Hermanos gyerekek mellé 
csatlakoztak más kerületi gyerekek, 
sőt még korábbi munkahelyemről, a 
Szentendrei-szigetről is jöttek. Sokat 
jelentett számunkra, hogy Akadémiánk 
fővédnökségét elvállalta Dr. Jakabné dr. 
Zórándi Mária, a Magyar Táncművészeti 
Főiskola – azóta sajnos elhunyt – rektora és 
Kovács Péter polgármester is. Azóta is igyek-
szünk ezt a bizalmat megszolgálni.
– Hogy alakult ki a „ligetes” stílus? 
– Nálunk 6 pedagógus van, és mindegyik az Állami Népi 
Együttesben vagy a Dunában táncol, vagyis az igényesség és 
a profizmus az alap. Sokszínűségünk elsősorban Mucsi János, 
Harangozó-díjas koreográfusnak köszönhető, aki az általá-
nos szakmai iránymutatásai mellett a nemzetközi táncokat és 
koreográfusokat biztosította. Bennünket a lelkünk visz előre. 
Amikor most Prágában voltunk, akkor a kijevi állami népi 
együttes vezetője megállapította, hogy mi 
milyen jól bánunk a gyerekekkel a színpa-
don, kapcsolat van köztünk, és mosolyog-
nak. Észrevették, hogy a mi gyerekeink 
felszabadultan táncolnak, és közben mégis 
tökéletesen csinálják azt, amit kell. Bár ezt 
csak úgy lehet megvalósítani, hogy a pró-
bák során az ember félig belehal. 
– Hogy találnak Önökre a gyerekek?
– A Hermanban már elterjedt a jó hírünk, 
onnan már sikk ide járni. Volt olyan csa-
lád, ahonnan három kisgyerek is jött, de 
van négygyerekes családunk is. Ők előt-
te több helyre jártak, azóta itt ragadtak 
mindannyian nálunk, az egyik kislány 

Ha valakit egyszer megérintett a tánc világa, az 
soha többet nem fog tudni szabadulni tőle. Más 
kérdés, hogy nem is akar. A tánc egy életérzés, 
profi módon pedig csak teljes elkötelezettséggel 
lehet csinálni. Egy táncos csak akkor érzi jól ma-
gát, ha táncolhat. Ezt a tudást azonban át is kell 
tudni adni, ami nem könnyű feladat: lélek kell hoz-
zá. Karácsonyi éva olyan, mint egy jó tündér: ami-
hez hozzányúl, az varázslattá válik a színpadon. A 
liget táncakadémia vezető táncpedagógusával a 
prágai tehetségkutató után beszélgettünk.  

„A tánc a lélek 
érzéseit a test mozdu-

lataival fejezi ki és méltó 
arra, hogy a zenéhez és 
a költészethez hasonló 
szerepet töltsön be.”

(Cezare Negri)

Munkatársunktól
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A „gazdag szegény” jelzőt bevezetőjében Holovackij 
András, a ruszin kisebbség alelnöke használta az est fő-
szereplője, Bródy András festőművész jellemzésére. A 
gazdagság természetesen a művészet gazdagsága, a sze-
génységet pedig nem nagyon kell magyarázni egy Uk-
rajna árnyékában élő, elnyomott nemzetiség esetében.

A Bródy András nevet viszont nem ez a gazdag művé-
szet tette ismertté és megbecsültté a ruszinok szemében, 
hanem édesapjának harca az önrendelkezésért, a saját 
hazáért és a nemzetiségi érdekekért. Idősebb Bródy 
András újságírót 1946-ban, a magyar kormánnyal való 
együttműködéséért, és más, a ruszinok érdekeit védő 

cselekedeteiért az ungvári bíróság kivégeztette. 
Ilyen családi háttérrel indult el az élet rögös útján if-

jabb Bródy András, akinek kivételes festői tehetséget 
adott a sors. A szovjet hadseregben eltöltött katonai 
szolgálat után Szmolenszkben elvégezte az ottani fő-
iskola képzőművészeti szakát, de amint tehette, visz-
szatért Ungvárra. Persze a nemzetiségi hős édesapa 
leszármazottjaként, lakóhelyén nem sok babérra szá-
míthatott, ezért 1991-ben áttelepült Magyarországra. 
Portrérajzolóként kereste a kenyerét, majd nekivágott 
a nagyvilágnak, hogy a többi között Párizsban, Bar-
celonában és a Kanári-szigeteken is rendezzen kiállí-
tásokat. Bródy Andás ma már elismert festőművész. 

Április 19-én Rudnay 
Gyula Kossuth-díjas 
festő- és grafikusmű-
vész halálának 55. év-
fordulójára emlékezett 
a magyar kulturális 
élet. Rudnay Gyu-
la 30 évig tanított a 
Képzőművészeti Fő-
iskolán, és nagy tisz-
teletnek örvendett ta-
nítványai körében. A 
hazai képzőművészet 
élvonalához tartozó 
művésztanár emlékét 
a Rudnay Társaság 

ápolja. Ennek elnöke a művész keresztfia, A. Bak Péter 
Corvin-díjas festőművész, aki már nem először hozta el 
az Erzsébetligetbe Rudnay, és az őt követő tanítványok 
műveit. Ezúttal Barcsay Jenő, Hincz Gyula, László Gyula 
régészprofesszor, P. Bak János, Reich Károly és Szántó Pi-
roska műveit tekinthetik meg az érdeklődők. Az ő nevük 
pedig még azok számára is ismerősen cseng, akik nem 
különösebben járatosak a hazai képzőművészetben.

„A rock and roll a pusztulás felé rohanó kapitaliz-
mus megtévesztésre törekvő kultúrájának visszata-
szító hordaléka.” – nyilatkozta a ’60-as évek egyet-
len, fiataloknak szóló újságja, az Ifjúsági Magazin 
riporterének egy 
feszes erkölcsű 
kultúrcsősz. A ka-
pitalizmus azóta 
is tartósan rohan 
a pusztulás felé, 
bár még nem ért 
oda, miközben 
úgy tűnik, három 
dolog van a vilá-
gon, amin nem 
fog az idő: a rock 
’n’ roll, az Old 
Boys, és e népes 
csapat táncolni 
vágyó közönsége. 
Ez az érzése támadhatott mindenkinek, aki bené-
zett a népszerű együttes erzsébetligeti koncertjére. 
Talán a minőség egyik bizonyítéka az is, hogy a 
táncolók között közismert arcra bukkantunk: a 

forgatag közepén szerényen elvegyülve, de a zene 
ritmusát annál lelkesebben követve ott táncolt csi-
nos feleségével Szigeti Ferenc, a Karthago együttes 
frontembere is.  

Akik úgy fél 
évszázaddal ez-
előtt, lázadó ko-
rukba lépve von-
zóbbnak találták 
az azonnal tán-
colható, nyugati 
fertőnek kikiál-
tott rockyt, mint 
a KISZ-gyűlések 
távoli jövőbe ve-
sző ígéreteit, ma 
is lázba jönnek, 
ha fiatalságuk 
zenéjét hallhat-
ják. Talán csak 

a táncosok haja lett fehérebb egy kicsit, de ezzel 
április 28-án az Old Boys házibuliján senki nem 
törődött. Már csak a kapitalizmus helyett kell ki-
találnunk valami jobbat.

Új vendégei voltak az Erzsébetligeti Színháznak. A Képzőművészeti Egyetemmel 
való együttműködés első állomásaként tervezőgrafikus hallgatók kaptak kiállítási 
lehetőséget a Corvin Galériában. Május 27-ig olyan plakátok sokaságát láthatjuk 
a falakon, amelyek létező filmeket, mozgalmakat, akciókat reklámoznak ugyan, 
de soha nem rendelték meg őket, csak afféle ujjgyakorlatként, vizsgadarabként 

készítették azokat fiatal művészek. A kiállítást Szepesi Hédi művészettörténész 
nyitotta meg, aki egyúttal röviden be is mutatta az alkalmazott grafikának ezt a 
régóta ismert és széles körben alkalmazott ágát. Ha a kerületi kulturális központ 
és a Képzőművészeti Egyetem hosszabb távon is együtt tud működni, az bizonyá-
ra jó hatással lehet a helyi művészek szemléletére is.

Egy gazdag szegény
A ruszin kisebbség az önálló hazával soha nem rendelkező 
nemzetiségek egyike, a történelem mostohagyermeke, amely-
nek tagjai a világ minden táján szétszóródva is próbálják meg-
őrizni identitásukat, hagyományaikat és kultúrájukat. Mindeb-
ből évente bemutatnak egy-egy darabját a XVI. kerületben. 
Idén erre április 27-én a Kovács Attila Galériában került sor.

Mészáros tibor

Az Önkormányzat galériájában kiállított művei közül 
főleg a portrékon akad meg a néző szeme, közülük is az 
önarckép az, ami meggyőző bizonyítéka tehetségének.

A művész hangsúlyozta: a ruszinok nagyon sokat 
köszönhetnek a magyaroknak, hiszen akik áttele-
pülnek, rendszerint végleges otthonra találnak ha-
zánkban. Emlékeztetett arra is, hogy a két nép sorsa 
sok tekintetben rokon, a szovjet elnyomás ugyanis 
egyformán nehezedett mindkét nemzet tagjaira. A 
ruszin nemzetiség azonban máig nem tudta kivívni 
autonómiáját, és így a hivatalosan elismert hazával 
nem rendelkező népcsoportok közé tartozik. Ám a 
harcot soha nem adják fel, és egyszer talán létrejön a 
ruszin autonómia.
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Az „Ami a szívedet nyomja” című előadás alapját az 
azonos címen megjelent, kortárs svéd gyermekverse-

ket tartalmazó antológia adja. A táncképekben – akár-
csak a kötet verseiben – megjelenik a játék, a barátság, 
a szerelem, az álmok, a félelmek, valamint a gyere-

kek és felnőttek kapcsolatának kérdései. Az előadás a 
kamaszok mindennapjait idézi fel, a kortárs néptánc 
eszközeivel elevenítve meg egy álomszerű világot.

Az ezt követő beszélgetés folyamán pedig a szakem-
berek segítségével olyan, elsőre triviális vagy éppen 
tabunak számító témákkal kapcsolatban kaphatnak 
segítséget a tizenévesek, mint a szexualitás, a család, 
a generációs különbségek, a függőség, a szórakozás, a 
tanulás vagy a karrier.

A Kamasz Panasz része a 2012 tavaszán indult, két 
évig tartó „Gyere inkább mihozzánk!” alternatív tanu-
lási módszerekre épülő, komplex ifjúságsegítő és ne-
velő programsorozatnak, amelynek célja, hogy a jövő 
generációja családközpontú gondolkodással, demok-
ratikus értékek mentén, akadályok nélkül tudjon be-
illeszkedni a felnőtt társadalomba, és fejlessze emberi 
kapcsolatait. A rendezvények mindeközben tartalmas 
szabadidős tevékenységet is kínálnak. A program az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Itthon egy professzorokból álló zsűri általában 
az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) első húsz helyezettje közül választja ki azt 
a négy főt, akit nevez a nemzetközi diákolimpiára. 
A fiataloknak több fordulóban kell bizonyítaniuk.

– Az OKTV után az ELTE-n egy kétnapos ver-
senyt szerveztek számunkra. Mindezt április kö-
zepén megismételték, és a két eredmény alapján 
választották ki a négy főt. Rendkívül nagy meg-
tiszteltetésnek tartom, hogy én vagyok az egyik 
– mondta Marussy Kristóf, az idei Nemzetközi 
Informatikai Diákolimpiára nevezett magyar 
csapat sashalmi tagja.

A Szent István Gimnázium speciális matemati-
ka szakán idén érettségiző fiatalember az elmúlt 
években kiváló eredményeket ért el az országos 
tanulmányi versenyeken. Már tizedikes korában 

országos döntőbe jutott az Informatika OKTV 
programozói versenyében, egy évvel később alkal-
mazásban az első, programozásban a 3., fizikában 
pedig a 22. helyen végzett. Idén is sikert sikerre 
halmozott. Programozásban 2., fizikában 8., ma-
tematikában pedig 9. lett. Így négy tantárgyból 
is az ország legjobb tíz diákja között van. Ennek 
köszönhető, hogy a patinás gimnáziumban az idei 
ballagáson, a sashalmi diák kapta az érettségizők 
legjobbjának járó István -plakettet.

– Hatodikos koromig a Sashalmi Tanoda diákja 
voltam. Nagy szerencsém volt, mert kiváló pedagó-
gusok, többek között Leblanc Marika néni és Sántá-
né Bátor Zsuzsa néni foglalkoztak velem. Az iskola 
nagyon jó alapokat adott, mert már akkor rendszeres 
résztvevője lehettem a tanulmányi versenyeknek, és 
az ötödiktől alkalmazott vizsgarendszernek köszön-
hetően is nagy rutint szereztem. Nagyon sokat kö-

Kertvárosi informatikus zseni

riersch taMás

A Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát 1989 óta rendezik 
meg. A verseny az elmúlt 23 évben hihetetlen népszerű-
ségre tett szert. A kezdeti 20 helyett ma már több mint 
80 nemzet legjobb informatikusai mérkőznek meg egy-
mással. A résztvevő országok négy-négy, 20 évnél fiata-
labb és maximum középfokú végzettséggel rendelkező 
fiatalt nevezhetnek a versenyre, de az indulókat mindig 
egyénileg értékelik. A magyar fiatalok az első pillanattól 
meghatározó szereplői a versenynek. 2011-ben példá-
ul a thaiföldi Pattayában megrendezett diákolimpián egy 
ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Az idei Nemzetközi 
Informatikai Diákolimpiát szeptember elején Olaszország-
ban, Sirmionéban rendezik majd meg, ahol a magyar csa-
pat tagjaként ott lesz a kertvárosi Marussy Kristóf is.

szönhetek a kerületi Önkormányzatnak is, amely hét 
éven keresztül támogatott, mint tehetséges diákot. 
Ennek köszönhetően angol nyelvből külön órákra 
tudtam járni, és az érettségi előtt előbb a közép-, 
majd a felsősfokú nyelvvizsgát is letehettem.

Kristófnak az informatika a hobbija is, hiszen 
szabadidejében mindig ezzel foglalkozik. Ennek 
pedig számos eredménye van már. Tavaly például 
egy diáktársával közösen részt vett a Magyarok a 
Marson című pályázaton. A versenyre egy olyan 
robotautót készítettek, amelynek marsi környe-
zetben kellett feladatokat végrehajtania. Kristófék 
járműve a közönség különdíját érdemelte ki. De 
ide sorolhatjuk még a Neumann János Magyar és 
Határon túli Programtermékek Versenyét is, ahol  
a Kristóf és két diáktársa által kifejlesztett számí-
tógépes látásalapú játék a kategóriájában első díjat 
kapott.

Kamasz 
      panasz

„Mindannyian átéltük már ezt a kort. Megértjük mi 
zajlik benned. Segítünk megérteni a saját világod, segí-
tünk megérteni másokat, és megértetni magad másokkal. 

Mi nem kioktatunk, hanem meghallgatunk.”

Diákélet

Az a kor, amelyben te is vagy, néha olyan 
érzelmeket hoz ki belőled, mintha egy 
hullámvasúton ülnél. Öröm-bánat. Bol-
dogság-szomorúság. Szeretet-gyűlölet. 
Vannak csúcsok és vannak mélypontok. 
Mindezt nem könnyű kezelni, viszont ha 
tudod, hogy kitől, hogyan várhatsz se-
gítséget, akkor talán könnyebb megélni 
mindezt. Az Erzsébetligeti Színház ebben 
segít Neked. Május 16-án, 15 órakor in-
dul ugyanis a Kamasz panasz elnevezé-
sű programsorozat, amelynek keretében 
egy színházi előadás, majd az azt követő 
beszélgetés alkalmával a kamaszok vá-
laszt kaphatnak korosztályuk mindennapi 
problémáira és kommunikációs nehézsé-
geire. A beszélgető partnerek ezúttal Vas-
vári Nikoletta és Becsei György kommuni-
kációs szakemberek lesznek.
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Az egyesület alapszabályával kapcsolatban meg 
kell említenem, hogy annak végleges változatát 
a belügyminiszter csak 1891-ben hagyta jóvá. A 
többszöri visszaküldés és korrigálás szüksége ab-
ból adódott, hogy az egyesület jelentős gazdasági 
tevékenységet is folytatott. Ennek első nyomait 

a Beniczky Gáborral az 1887. december 6-án 
aláírt szerződésben megtalálhatjuk. Körmendy-
Ékes a szerződés leglényegesebb pontjait így fog-
lalta össze:

„A szerződés ugyanis
1. az elővételi jogot biztosította a megalakuló 
egyesület részére oly értelemben, hogy Beniczky 
Gábor, a cinkotai uradalom birtokosa, másnak 
nem adhatott el telket, mint az egyesületnek vagy 
annak, akit az egyesület, mint vevőt, prezentál.
2. A vételárat négyszögölenként 65 krajcárral 
minimálta akként, hogy a vételárnak ezt megha-
ladó része 50-50 %-ban megoszlik az eladó és az 
eladásokat közvetítő egyesület között.
3. A tagok részére biztosította az erdő ingyenes 
használatát üdülési célokra.
4. Az utcák szélességét 15 méterben állapította 
meg és azok azonnali fásítását rendelte el. (En-
nek kikötése azért volt szükséges, mert az utca 
területe az egyesület tulajdonába került alapáron 
L.A.)

Kikötötte továbbá a szerződés, hogy
5. A telkek 600 négyszögölnél nem lehetnek ki-
sebbek.
6. Hogy minden vevő tartozik belépni az egye-
sületbe és hogy
7. minden vevő tűrni tartozik a telkére az átírás 
alkalmával telekkönyvileg bekebelezett ama tu-
lajdonjogi korlátozást, hogy magát az egyesület 
mindenkori alapszabályainak és a közgyűlés, 
valamint a választmány jogerős határozatainak 
aláveti.”

Lényeges kikötése volt még az alapszabálynak, 
hogy a tagsági díjat a teleknagyság szerint kellett 
fizetni, kezdetben 3 fillért négyszögölenként. Ki-
mondták azt is, hogy az egyesületbe való belépés 
a vevő kérelme nélkül a telekvételkor megvaló-
sul. Továbbá kimondták azt is, hogy a tagdíjat 
a bármelyien okból kirekesztett tulajdonosnak is 
fizetni kell.

A Beniczky Gáborral történt megállapodás 
után az első kijelölt 75 magyar hold (1200 négy-
szögöles) olyan gyorsan értékesítésre került, hogy 
1889. januárjában újabb 75 hold értékesítését je-
lölték ki. A harmadik évre az értékesítési ár négy-
szögölenként 3 forint 50 krajcárra nőtt. Ebből 
az egyesület olyan jövedelemre tett szert, hogy 
1891-ben megvette a 40 holdas erdőt.

A Beniczky Gáborral megkötött szerződést és 
az alapszabályt Körmendy-Ékes így méltatta: 
„E bölcs előrelátással és sok gyakorlati érzékkel 
megfogalmazott kikötéseknek köszönhető a mai 
igényeket is mindenben kielégítő példásan szép 
és rendezett telep gyors fejlődése.”

Ennél a gyors fejlődésnél azonban figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy 1888. júliusában a Ke-
leti pályaudvartól elindultak Cinkotára az akkor 
még gőzvontatású BHÉV szerelvények.

Az egyesület közgyűléseit az első négy évben 
Budapesten tartották, legtöbbször a vármegyeház 
kistermében. Az erdővel egy időben megvásárol-
ták az abban álló favázas téglaépületet a „Park-
szállót”. 1894-ben Paulheim József kezdeménye-
zésére kétoldalt kibővítették a favázas épületet 
egy-egy 10 méter széles és 20 méter hosszú to-
ronyszárnnyal. A Pest felé eső oldalon kialakítot-
tak egy kb. 180 négyzetméter alapterületű szín-
paddal ellátott tánctermet. A cinkotai oldalon 
pedig egy nagy éttermet és söntést, az emeleten 
pedig kiadási céllal 5-6 szobát és a vendéglősnek 
lakást. Még a bővítést megelőzően, 1892-ben a 
vendéglői oldalon Mehlhoffer Károlyné fűszer-
üzletet nyitott. ugyanott Magyar János pedig 
vendéglőt, amit egy év múlva Németh Jánosnak, 
a budapesti „Nagy pipa” vendéglősének adott át. 

Az üzletek miatt alapszabályt kellett módosítani, 
mert az addig tiltotta az üzleti tevékenységet. A 
módosításkor viszont kimondták, hogy bármi-
lyen üzletet csak az egyesület engedélyével lehet 
Mátyásföldön üzemeltetni.

Az egyesületi tevékenységbe 1894-ben kap-
csolódott be Paulheim József budapesti építész, 
akinek tevékenysége az ezt követő időkben meg-
határozó lett Mátyásföld életében. Rövidesen 

követték őt a Mátyásföldre történő nyaralóépí-
tésben és az egyesületi életben testvérei János, 
István és Ferenc, majd vejeik, Diósy Lajos, 
Veninger Ferenc, Janczer Lajos és Hudetz János.

1894. májusában az egyesületnek már 120 tag-
ja volt, akik 179 telekkel rendelkeztek és a telke-
ken 45 villa épült fel. Ekkor a kialakított utcák 
száma már elérte a 30-at, a BHÉV pedig az Imre 
utcánál „csinos vasúti állomást” épített.

Az 1895. május 29-i közgyűlés elé beterjesz-
tett választmányi beszámoló végén olvashatjuk 
az azóta „szállóigévé” vált, latin nyelvű monda-
tot: „Extra Mátyásföld non est vita, si est vita, 
non est ita!” Anyanyelvünkön szabadon fordítva: 
Mátyásföldön kívül nincs élet, ha van, az nem 
az igazi.

Folytatjuk!
A szemelvényeket kiemelte: Széman Richárd

Mátyásföld 125 éves 2. rész
A mai Mátyásföld három elkülöníthető része a XIX. század utolsó negyedétől a XX. század első 
harmadáig jött létre. társadalmi összetételükben az egyes részek jelentősen eltértek egymás-
tól. Az elsőként létrejött Ó-mátyásföldi, előkelő nyaralótelep 1887-től a Nyaralótulajdonosok 
Egyesülete kezdeményezésére, az egyesület tulajdonát képező területen alakult ki. 

Szemelvények Lantos Antal készülő Mátyásföld története című könyvéből

A Corvin Helytörténeti Klub 
szeretettel meghív minden kedves érdeklő-
dőt május 31-én, csütörtökön 17 órára 

Budapesti Építészeti Központ FUGA kiál-
lítótermében (Budapest, V. ker. Petőfi Sán-
dor u. 5.) megtartandó könyvbemutatóra 

és kiállítás megnyitóra. Lantos Antal, 
Tóth Miklós, Széman Richárd: Kerületünk 
épített világa című könyvünket bemutatja 

és a kísérő kiállítást megnyitja: 
Ráday Mihály városvédő.
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Mátyásföld 125 éves 2. rész

Egészségmegőrzés

Az elmúlt hetekben már többször 
is élvezhettük a napsugarakat me-
legét. Ennek velejárója, hogy azok, 
akik azt gondolták, hogy a tavaszi 
napozás nem okozhat bajt, szó 
szerint saját bőrükön tapasztal-
hatták meg ennek ellenkezőjét. A 
bőrünk csodálatos takaróként óvja 
szervezetünket az ártalmas külső 
hatásoktól, ez a testünk első számú 
védelmi vonala. Érdemes tudni 
róla, hogy a legnagyobb méretű 
szervünk, amely nem csak hőszi-
getelő réteg, hanem a külső sérü-
lésektől is megvéd minket, illetve 
tompítja azokat. Szúrás, vágás, 
karmolás, csípés és harapás esetén 

megakadályozza, hogy a kóroko-
zók, veszélyes anyagok bejussanak 
a szervezetbe. A borongós, téli 

napok után mindenki örült, ami-
kor végre kisütött a nap, a meleg 
és fény mosolyt csalt az arcokra és 
jókedvre derítette az embereket. 
Ám eközben sem szabad elfeled-
keznünk a biztonságról és a vé-
delemről. A napozásra a bőrünk-
nek fel kell készülnie. A bőrben 
találhatóak a pigmentszemcsék, 
amelyek – amellett, hogy megha-
tározzák bőrünk színét – védenek 
a káros UV-sugárzásoktól is. Ezek-
nek a sejteknek azonban időre van 
szükségük a fokozott működéshez. 
Az UVA-sugarak hatására bőrünk 
melanint, azaz barna pigmentet 
termel. Ennek eredménye a szép, 
barna bőrszín. Az UVB-sugarak 
azonban károsak, mert a bőr fel-
ső rétegébe hatolnak be és leégést 
okoznak. Napozás előtt fontos a 
megfelelő bőrtisztítás, közben pe-
dig a bőrtípusnak megfelelő nap-

védő készítmény használata. A sze-
met is óvni kell a káros sugaraktól. 
Tegyünk fel UV-szűrős napszem-
üveget, viseljünk természetes anya-
gokból készült ruhát, lehetőleg 
világos színűt, a fejünket kendővel 
vagy kalappal óvjuk. Idősebbeknél 
figyelni kell arra, hogy bizonyos 
gyógyszerek hatására megnő a nap-
fény iránti érzékenység, ez a hasz-
nálati útmutatóból kiderül, ezért 
olvassuk el figyelmesen. Figyeljünk 
gyermekeinkre is, mert a túlzásba 
vitt napozás növeli az egyik leg-
veszélyesebb bőrrák kialakulásá-
nak veszélyét, ez a festéktermelő 
sejtekből kialakuló melanoma 
malignum. Idősebbeknek a szem-
betegségek kialakulására kell fi-
gyelni, az erős napfény elősegítheti 
a szürke hályog kialakulását, gyor-
sítja a bőr öregedését, az időskori 
pigmentfoltok megjelenését. 

A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever együtt-
működést kötött azzal a céllal, hogy a világ országa-
iban erősítse a fogászati egészség nevelést. Mindez 
lehetővé tette a fogorvosszövetségek számára, hogy 
prevenciós fogászati programokat szervezzenek saját 
országaikban. Magyarországon 600 első osztályos kap-
csolódhatott be az akcióba.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének köszönhető-
en, a XVI. kerületi Hermann Ottó Általános Iskola 

elsősei vehettek részt a programban, előzetes szülői és 
pedagógusi tájékoztatás után.

Ennek keretében az iskola fogorvosa és asszisztense 
segítségével évente két alkalommal játékos, csoportos 
megelőző foglalkozást tartanak. Emellett a gyerekek 
ajándékba kapnak egy fogmosó készletet (fogkefe, 
fogkrém), matricákat és kifestőket. A foglalkozások-
nak nagy sikere van a gyerekek körében.

Dr. Babay Marietta

élj, tanulj, nevess! - fogászati program 
indult a kerületben

Célkitűzések:
- Az egészséges fogazat megtartásának elő-

segítése
- Fogmosás naponta 2x fogkrémmel
- Jó szájápolási szokások megalapozása
- Az iskolai „fog-barát” környezet támogatása
- Gyerekek, szülők és iskolai pedagógusok 

célirányos motiválása

Napfürdő csak óvatosan
dr. Varga János

Nem feledjüK 
csáNgó testvéreiNKet! 

Idén 9. alkalommal szeretnénk moldvai csángó 
gyermekeket nyaraltatni Budapest XVI. kerületé-
ben. Befogadó családok jelentkezését várjuk, akik 
augusztus 14. és 21. között megnyitnák otthonukat 
a tőlünk 1000 km-re, Moldvában élő csángó gyer-
mekek előtt. Ők nehéz körülmények között őrzik 
ősi nyelvüket és kultúrájukat. Iskolán kívül vállalják 
a magyar nyelv tanulását. A programokról a Kovász 
Egyesület gondoskodik. 

Jelentkezés: 
Petrovics Sándornál 06-30/655-92-71 

Főtámogatónk: 
Budapest XVI. kerület Önkormányzata

Erzsébetligeti Színház

májUs 23. PéNteK 10.00-12.30
• Szerémi Andrea pszichológus: Beszélgetés az
   alvásról, altatásról és annak nehézségeiről. 
• Hordozási tanácsadás.

További információk: 
ligetibabaklub@gmail.com 

és a facebookon Ligeti Baba Klub néven.

MEghíVÓ
május 20-án este 6 órakor 

a rákosszentmihályi templomban 
a szentmise keretében az énekkar 

W. A. mozart 
Koronázási miséjét énekli. 

Szeretettel várnak 
mindenérdeklődőt!
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Bíró Roland a Kertvárosi SE birkózója. a 
13 éves fiú a Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskolában tanul. Tanárai szerint élénk 
gyerek, ám amióta birkózni kezdett, tel-
jesen megváltozott. Sokkal nyugodtabb, 
kiegyensúlyozottabb és fegyelmezettebb 
lett. Roland az iskola tornatermében mű-
ködő birkózóegyesületben, Forray Attila 
edző irányításával megtalálta önmagát, 
és azóta nem csak a szőnyegen, hanem 

a tanítási órákon is szárnyalni kezdett. 
Edzője szerint Roland nagyon ígéretes 
tehetség, amit jól bizonyít, hogy alig egy 
évnyi birkózást követően április 20-án, 
Tatabányán fantasztikus teljesítménnyel 
megnyerte az Országos Birkózó Diák-
olimpiát. A legjobb klubok versenyzőit 
felvonultató mezőnyben a rákosszentmi-
hályi fiú végig taktikusan és eredménye-
sen birkózott, ennek köszönhetően meg-
érdemelt győzelmet aratott. A döntő előtt 
azonban, már voltak figyelemre méltó 
eredményei: 2. illetve 3. lett országos 
rangsorversenyeken, és a Budapest-baj-
nokságon is bronzérmet szerzett. Az igazi 

nagy kiugrás viszont ez a diákolimpiai 
győzelem volt számára. Roland immár 
komoly esélyekkel indulhat a korosztá-
lyos magyar bajnokságban.

Kern Bianka egy másik iskola színeiben 
és egy másik sportágban jeleskedett. 
A Táncsics Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium 6. osztályos tanulója négy 
éve vív a Kertvárosi Vívó SE-ben. Edző-
je, Decsi István javaslatára a kardot vá-
lasztotta. Két éve rendszeres résztvevője 
a vívóversenyeknek, első döntős helyezé-
sét pedig tavaly Gödöllőn, a Gerevich-
Kovács-Kárpáti körversenyen érte el. 
Azóta többször bejutott már a legjobb 
nyolc közé, az eddigi legjobb eredménye 
pedig egy Balatonalmádiban elért 2. hely 
volt. Április elején ezt sikerült felülmúl-
nia azzal, hogy a Komlón megrendezett 
Országos Vívó Diákolimpián gyerek 
korcsoportban az első helyen végzett. 
Újdonsült diákolimpiai bajnokunk szin-
tén esélyesként indul majd a májusban 
megrendezendő országos bajnokságon.

Sport

Mindössze egy perc hiányzott ahhoz, hogy Szekeres 
Adrián, az U20-as labdarúgó-válogatottal 2009-ben 
világbajnoki bronzérmet nyerő rákosszentmihályi 
futballista ismét történelmi focisiker részese lehessen. 
A 23 éves középhátvéd ugyanis a csapatával, az NB 
II-ben listavezető MTK-val a Magyar-kupa döntőjébe 
jutott, ahol a 89 percig 3-2-re vezetett az NB I-es baj-
nokságot veretlenül vezető Debrecen ellen. Adriánék 
nem tudták kihúzni a meccs végéig, a Debrecen 
egyenlített, és mivel a hosszabbításban már nem esett 
újabb gól, ezért tizenegyesekkel döntötték el, hogy 
ki nyeri a kupát. A csapatok fej-fej mellett haladtak, 
a játékosok nem hibáztak, ha mégis, akkor abban is 
döntetlenre végeztek. Végül a kupa sorsa csak a 16. 
büntetőnél dőlt el, amikor is a debreceni játékos be-
rúgta, az MTK egyik fiatal reménysége pedig elhibázta 
a tizenegyest.

– Roppant bosszantó volt ez a vereség. Ha jobb az ellenfél, 
akkor attól kikapni is könnyebb, de ebben az esetben csak 
a szerencsén múlott minden. Az egész csapat nagyon el volt 

keseredve. Tavaly, amikor kiestünk az NB I-ből, mindenki 
bizonyítani szeretett volna. Egyetlen lehetőségünk maradt, 
a kupában próbáltuk megmutatni, hogy méltók vagyunk 
az MTK-hoz. Úgy érzem, ez sikerült is, hiszen több NB 
I-es csapatot, köztük a Pécset és a Videotont is sikerült elbú-
csúztatnunk. Utóbbit ráadásul emberhátrányban, és a saját 
pályáján vertük meg. A Debrecen ellen is nyerni akartunk, 
erre minden esélyünk meg is volt. Szép gólokat lőttünk, de 
az ellenfél is válaszolni tudott. Sajnos, ilyen a foci, nem 
mindig az a csapat győz, amelyik jobban játszik – mondta 
Adrián egy nappal a mérkőzést követően.

Az MTK csapatában azonban nem Szekeres Adrián 
az egyetlen kertvárosi. A csapat szakmai stábjában Ga-
rami József szakmai igazgató jobb kezeként dolgozik 
Pölöskei Gábor tizenötszörös válogatott labdarúgó, 
aki egykor a Rába ETO-val Magyar Népköztársasági 
Kupát, az MTK VM-mel és az FTC-vel pedig bajnoki 
érmet nyert. Az MTK pályaedzője több mint húsz éve 
lakik már a kerületben.

Ha az MTK nyerni tudott volna, akkor 1984 után a 
második NB II-es csapat lett volna, amelyik ezt a sikert 
eléri. Szomorkodnia azonban így sem kell a kék-fehé-

Egy percen múlt...
riersch taMás

reknek, hiszen a Debrecen nagy valószínűséggel meg-
nyeri a bajnokságot is, ezáltal bejut a Bajnokok Ligája 
selejtezőkörébe, így a kupamásodik MTK is indul-
hat majd az Európa-kupában. Adriánék tehát egy év 
száműzetést követően nem csak a magyar foci, hanem 
a nemzetközi labdarúgás térképére is visszatérhetnek. 
Hogy a rákosszentmihályi labdarúgó ott lesz-e ősszel is 
az MTK keretében, egyelőre nem tudni. Információ-
ink szerint több csapat is szerződtetné a kiváló focistát.

Sportcsillagok a kerületben

riersch taMás

A közelmúltban alakult sportegyesületeknek nem csak 
abban van nagy szerepük, hogy újabb sportolási lehe-
tőséget nyújtsanak a kertvárosi gyerekeknek, hanem 
abban is, hogy segítsenek a tehetségek felkutatásában.
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Zumba Party a sportcsarnokban! Zene, mozgás, 
sport és nagyszerű hangulat a kerület legjobb 

zumba oktatóival! 

Gyermek és felnőtt kickbox, a délután folyamán 
éles full kontakt meccsek a sportcsarnokban! 

Krumplishal vagy hagymásbab? A Bud 
Spencer-Terence Hill duó filmzenéit 

hihetetlen hangulatban előadó SpencerHill 
Magic Band koncertjét élvezheti a 

nagyérdemű 21.00-tól. Előtte, 17.00-tól 
Bud Spencer interjú, hagymásbab, sör-virsli 

verseny színesíti a rajongók hangulatát. 

Szereti a virágokat? Gyengéi a dísznövények? 
Dísznövény- és virágkiállítás a Sashalmi 

Piacon! 

Pünkösdköszöntő  
tánc- és dalfesztivál

májUs 19-éN 15 órAKor 
négy település részvételével néptánc- és népdalfesztivált rendez 

a Cinkotáért Közhasznú Egyesület. 
Helyszín a Szerb Antal Gimnázium díszudvara, 

rossz idő esetén a tornacsarnok. 
A fesztivált megnyitja Kovács Péter 

polgármester, országgyűlési képviselő. 
A vendéglátó cinkotaiakon kívül Rákoskeresztúr, Kerepes és 

Mogyoród mutatja be hagyományos énekeit és táncait.

A PROGRAM:
Cinkota: A Jövendő utcai óvodások 
„Pünkösdölő” műsora – Cinkotai 
Hagyományőrző Dalkör – Cinkotai 
Cinegék néptánccsoport. Rákoske-
resztúr: Keresztúri néptánccsoport – 
Keresztúri Hagyományőrző Dalkör. 
Kerepes: Kerepesi Pávakör – Kerepe-
si Kisvirág tánccsoport. Mogyoród: 

Jakab Mihály Dalkör
A rendező Cinkotáért Közhasznú Egyesület több alkalommal rendezett 
már fesztivált külön dalköröknek és néptánccsoportoknak, de most a 

települések együtt mutatkoznak be. 
A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Dernovics Mihály elnök

SZíNhÁZ 
május 16., szerda, 15.00 – KA-
MASZ PANASZ

Havonta jelentkező klubeseményünk célcsoportjai a 13-20 
évesek. A Duna Táncműhely: Ami a szívedet nyomja című 
táncelőadása a kamaszok mindennapjait idézi meg, amely so-
rán a felnőtté válás küszöbére érkeznek. A rendezvény szerves 
része a „Gyere inkább mihozzánk!” programsorozatunknak, és 
az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. A belépés előzetes regisztrációt 
követően díjtalan! 
május 24., csütörtök, 18.00 – HAVEROM A 
MESSIÁS - Turay Ida Színház Spirit Kamaraszínház előadása. 
Az előadás az igazi és feltétel nélküli Barátság létezését szeretné 
megmutatni a célközönségnek, ami jelen esetben a 13-20 éves
korosztályt jelenti. Mindenkinek kell egy barát, aki jóban-
rosszban kitart mellette. Ez alól miért pont a Messiás lenne 
kivétel? Ki tudhatná jobban, hogy mi történt Jézussal az elfe-
ledett 30 év alatt, mint Lévi Biff, a Messiás haverja? Az előadás 
szerves részét képezi a tavasszal induló két éves projektnek, 
mely a„Gyere inkább mihozzánk!” nevet viseli. A projekt az 
Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. Az előadás előzetes regisztrációt 
követően ingyenes!

gYERMEKPROgRAM  
május 13., vasárnap 11.00 – PALyA 
BEA GyEREKKONCERT - ÁLOM-

ÁLOM, KITALÁLOM
Ez egy énekelt mese gyerekeknek: dalai önállóak, de együtt - 
mint a gyöngyszemek füzére - mesévé válnak. Jegyek: gyerek 
1000 FT, felnőtt 1400 FT, családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 
4500 FT-os áron elővételben kaphatók.
május 27., vasárnap - GyERMEKMULAT-
SÁG - KOLOMPOS TÁNCHÁZ 

10.30-tól Táncház a Kolompos együttessel. 11.30-
tól Varázsműhely kézműves játszóház. 2-8 éves ko-
rúak részére ajánljuk. Jegyek: 800 FT-os áron elő-
vételben, 900 FT-os áron a helyszínen, 3000 FT-os 
áron családi jegyek (2 gyerek+2 felnőtt) csak elővé-
telben kaphatók.

ZENE
május 25., péntek, 20.00 – 
GEMINI HÁZIBULI

A népszerű zenekar buliján a rock‚n rolltól a mai 
slágerekig megszólal minden, amire táncolni jó.
Jegyek: 1500 FT-os áron a helyszínen kaphatók.

EZ+AZ 
május 13., vasárnap 9.00-14.00 – 
KINCSES LIGET - FÓKUSZBAN A JÁTÉK

A közelgő gyereknapra gondolva a játékoké lesz a főszerep. 
Várja gazdáját minden, amivel játszani lehet. Helyfogla-
lásra előzetesen regisztrálni 2012. május 12. 20.00-ig le-
het: 30/419-9214, vagy kertvarosibolhasagok@t-online.
hu [1] elérhetőségen.
május 23., szerda –  FOTÓMŰVÉSZET - BE-
MUTATÓ SZIPÁL MÁRTON ÉS TANÍTVÁ-
NyAINAK KÉPEIBŐL
Előadó: Kelkó Nikoletta. A fotóelőadás célja, hogy 
különleges magyar fotóművészeknek szerezzen na-
gyobb ismertséget, tanító jelleggel bemutassa a 
munkásságukat a résztvevőknek, mindez által jó 
irányba mozdítsa el a hazai fotós és kulturális köz-
ízlést. A rendezvény szerves része a „Gyere inkább 
mihozzánk!” programsorozatunknak, és az Európai 
Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. A belépés előzetes re-
gisztrációt követően díjtalan! 

NAgYRENDEZVÉNY 
május 13., vasárnap IKERTA-
LÁLKOZÓ

A gyermekprogramok közben a szülők megoszthat-
ják egymással az „ikernevelés” tapasztalatait.
május 18., péntek, 17.00 - SZERETET ÉS 
HŰSÉG NAPJA - A házaspárok, családjukkal, 
meghívott vendégeikkel, barátaikkal ünnepelhetik 
a jubileumi házassági évfordulójukat. A házassági 
hűségeskü ünnepélyes megújítását emléklappal iga-
zoljuk. A vacsorával egybekötött zenés este részlete-

iről bővebb információkat a 401-30-60 
telefonszámon kaphatnak.
KIÁLLíTÁSOK

május 27-ig – VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Válogatás a fiatal tervezőgrafikusok munkáiból. 
Megtekinthető a Corvin Galériában.
június 3-ig – ART 16 MŰVÉSZ CSOPORT
Portré - Önportré című kiállítása. Megtekinthető a 
Napfény Galériában.
június 12-ig – TOSZKÁNA BEMUTATKOZIK
Megtekinthető a Harmónia Szalonban.
május 14., hétfő, 18.00 – KŐMŰVES ANGÉ-
LA KIÁLLÍTÁSA. A kiállítást megnyitja: Gedeon 
Péter. Megtekinthető: 2012. május 25-ig a kovács 
Attila Galériában.
május 21., hétfő, 18.00 – ZUROVECZ ÉVA 
ÉS Z. RÉTI MÁRTA KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthe-
tő június 7-ig a Kovács Attila Galériában.

Jön - Jön - Jön!
június 14., csütörtök 
 NEMZETKÖZI DUNA KARNEVÁL

Programajánló
1165 BuDAPEST, huNYADVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 2012.05.14. – 2012.05.28.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés kezdeti 
időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására.
Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért! 
• Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra.  
• A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve.
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A per-
metezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor – plusz költséget nem okozva 
– eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

mUNKAterület UtcANevei:
Ajak, Anilin, Baross, Bekecs, Bény, Blaha Lujza, Bökényföldi, Centenáriumi ltp, Cibakháza, Csinsz-
ka, Csömöri, Csutora, Diósy Lajos, Erzsébet liget, Farkasfog, Farkashalom, Hunyadvár, Havashalom, 
Huszár, Irha, Irinyi János, Kerepesi, Kishalom, Kolozs, Koronafürt, Lajos, Lándzsa ltp, Lassú, Ma-
dách, Májusfa, Marcell, Margit, Mátyás Király, Mészáros J., Miklós, Mókus, Monoki, Művezető, Papír, 
Pirosrózsa, Prodám, Rádió, Rigó, Romhány, Rozsos, Sasfészek, Sashalmi, Sasvár, Sasszem, Szénás, Szilaj, 
Szlovák, Táncsics, Újszász, Vágás, Zsarnó, Zsélyi Aladár 

további iNformációK: 
Zubreczkiné Jármay Katalin, 40-11-599, zubreczkine@bp16.hu, kornyezet@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Mirage 45 EC 0,3-0,5 l/ha
30 0 Mérsékelten

veszélyes
Kifejezetten 
 veszélyes  Rimon 10 EC 0,75 l/ha

Decis Mega 0,25 l/ha

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Cibakháza u. 45–47.

Árpádföldi 
Civil Közösségi Ház 

• Május 13. Vasárnap: Táplálj egészségesen Édesanyám 
10-12 óráig
• Május 14., 21. Hétfő: Menő-Manó – Marcipánbaba 
játszóház foglalkozás 9.30-11.30 óráig 
• Május 15., 22., 29.: Felnőtt torna
• Május 18., 25. Péntek: Ringató 10-11 óra között
• Május 18. Péntek: Vegyes áru / cipő, ruha, stb./ 9-15 / 
• Május 19. Szombat: Piaci vásár (8-12 óráig/
• Május 21. Hétfő: Vöröskereszt Tisztújító Közgyűlés 
• Május 23. szerda: Szülő-gyermek kapcsolat, kötődés
• Május 25-26 : Kirándulás Kaposvárra
• Május 29. kedd: Részképesség-felmérés. Beszélgetés 
gyógypedagógussal a tudnivalókról.
Minden csütörtökön 15-17-ig számítástechnika oktatás. 

Legközelebbi összejövetelünket június 4-én hétfőn 
16 órakor tartjuk, melyre szeretettel hívunk minden 

tagtársunkat, és minden nem POFOSZ tagot is. 
ProgrAmUNK: Az egészség. Meghívott vendég 
dr. Varga János orvos, önkormányzati képviselő. Utá-
na aktuális ügyek megbeszélése, tagdíjbefizetés. Tag-

könyvét mindenki hozza magával!

POFOSZ XVI. kerületi 
szervezete

Veres Péter út 27. , Tel.: 06-70/239-5264 
Lovag, vitéz Palla László elnök

Táncsics utca 10. 
tel.: 407-2738, vagy 06-

20/52-53-054

Corvini Domini 
Egyesület

Szeretettel hívunk mindenkit a 
KisállAttArtás A KertvárosbAN 
című előadásra, és az azt követő beszélgetésre 

május 18-án pénteken este 18 órára a corvini domini székházába.
Az előadást Mezősi doktor, a Fővárosi Állat és Növénykert nyugalmazott 

főállatorvosa tartja, előadása után pedig válaszol a kérdésekre. 
témA: 

Elsősorban a kutyákkal, macskákkal kapcsolatos problémák, kötelező és 
ajánlott oltások, a speciális táplálás, a leggyakrabban előforduló állatbeteg-
ségek és a tenyésztés lehetőségei. Igény esetén kisállatok is szóba jöhetnek 

(papagájok, hüllők, görények stb.) Közegészségügyi szempontok. 

Dr. Onyestyák György 
Tel.: 06-20/395-3537

Déli Harangszó 
Baráti Kör

Májusi túrák a Déli Harangszó Baráti körrel!

májUs 17-21.  
Öt NAP bArANgolás KárPátAljáN 

Ungvár, Szinevéri tó, Tatár hágó, Körösmező, dzsipekkel a 
Tisza forrása, Rahó, Aknaszlatina, Técső, Munkács, Vereckei 
hágó /ebéd fennt a hegyek között/, Beregszász, stb. Útikölt-

ség: kb. 15 000.- Ft/fő és 100 euró szállás és félpanzió. 

nyári túrák a Déli Harangszó Baráti körrel!

júNiUs 10. - A dobsiNAi jeges bArlANg
és KÖrNyéKe /szlováKiA/

Útiköltség: 5300 Ft/fő

júNiUs 23.  
zágráb és és KÖrNyéKe /Horvátország/.

Útiköltség:. 5900 Ft/fő 

„ Szép tájaink és az irodalom „ sorozatból:
júliUs 7-8. - bArANgolás tolNábAN

Illyés Gyula, Babits Mihály, Garay János emlékhelyei, Dunaföldvár, Simon-
tornya, Felsőrácegres, Tengelic, Hőgyész, Bonyhád, Grábóc, Decs, Szekszárd 

stb. Útiköltség és félpanziós szállással 12 000 Ft/fő
AUgUsztUs 18-19-20. - bArANgolás somogybAN

Berzsenyi Dániel, Fekete István, Lengyeltóti, Buzsák, Nikla, Mesztegnyő, 
KAPOSVÁR , Szenna, Kaposszentjakab, Deseda-tó, Somogyvár, Mosdós, 

Tab, Zala stb. Útiköltség és félpanziós szállással 19 000 Ft/fő 

A SZÁLLÁS MIATT JELEnTKEZÉSEKET MÁr MÁJuSBAn KÉrünK!

Befizetések a Veres Péter 27. alatt hétfőként 17 - 19 között.
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél: 403-26-22 vagy 06-30/ 582-76-00

Programok:
Interaktív kerékpáros játék ajándékokkal és értékes 

nyereményekkel; kerékpáros akadálypálya; 
  kvíz; puzzle; szerencsekerék; 

bringa-szervíz; gyermekprogramok.
A rendezvény rossz idő esetén elmarad.

A XVI. kerületi Önkormányzat és a Ma-
gyar Kerékpárosklub együtt rendezi meg

 
május 26-án szombaton, 

9-14 óra között 
a Sashalmi Piacon 

a Helyben vedd meg! elnevezésű pikni-
ket. Az esemény célja a kerékpárral és 
a gyalogosan történő vásárlás népsze-
rűsítése. A rendezvényt Kovács Péter 

polgármester nyitja meg.



17 A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  2012. május 12. Ajánló

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

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

ingatlan

XVI. kerület Lándzsa lakótelepen 1 szobás, 34 
nm-es, téglalakás eladó 8,5 M Ft-ért. 20-232-
2661

Kiadó Rákosszentmihályon különálló, kom-
fortos kis ház házaspárnak 1 gyerekkel. 405-
0949

Mátyásföldön 53 nm-es társasházi lakás erkély-
lyel, garázzsal, jó közlekedéssel eladó. Irányár: 
17,5 M Ft. 30-630-7057

XVI. kerület Madách utcában 805 nm-es, két-
generációs, 10 éves, 88+60 nm-es ház 44 M 
Ft-ért eladó. 20-588-8048

Elcserélem 67 nm-es lakásomat a Jókain, kü-
lön bejáratú házrészre a környéken. 20-994-
6844

Eladó Vívó utcában felújított garzonlakás 
25 nm-es, 7,7 M Ft. 30-250-1054, 403-
2278

Ikerház mindkét része eladó. 30-449-1468

Árpádföldön családi ház 20 n-öles, 180 
nm-es lakóterület, 110 nm-es alagsor ipari 
árammal, vállalkozásra is alkalmas, eladó. 
30-319-3756

 Eladó Árpádföldön 1100 nm-es telek bontan-
dó épülettel. 30-431-5232

Rákosszentmihályon 706 nm-es telken, 255 
nm-es családi ház eladó. 30-526-7666

Fóton hétvégi telek gyönyörű panorámával 
eladó. Gyümölcsfák, épületek. 30-328-
9863

Csömörön 200 n-öles telek a Kálvária hegyen 
eladó. 405-3161

Vegyes

Eladó kihasználatlanság miatt Hellas pianinó 
és beltéri ping-pong asztal. 20-228-1128

Szakképzet hentest felveszünk a XVI. kerületi 
üzletünkbe. 30-207-8131

Fenyő konyhaasztal 80 x 80-as, 4,5 E Ft, antik 
Melodija rádió, lemezjátszóval 15 E Ft-ért el-
adó. 20-918-7317, 405-6484

ZEPTER légtisztító készülék jutányos áron el-
adó. 20-929-0035

DVD-k olcsón eladók. 70-247-2106

Olcsón eladó 3 éves Orion TV. 70-207-4040

Eladó 4 db 15 colos eredeti BMW acél felni, 
dísztárcsával 20 E Ft/ 4 db. 20-294-4551

Fűnyíró nem gyűjtős, 5 E Ft-ért eladó. 20-588-8048

Rekamié 2 db ágyneműtartós, 7 E Ft/ db el-
adó. 20-588-8048

Kinyitható kanapéágy két ülőkével és két ki-
nyitható fotelágy eladó. 20-266-6423

Biztonsági ajtó 100x98-as, ollós rácsos, bőrka-
bát 48-as barna, hosszú, férfi eladó. 409-1127

SWIFT 1300, új nyái KLEIBER 4 db felnivel 
eladó. 400-1050

Régiség adás-vétel- csere. 407-3447

Eladó 40 cm es TV, minikonyha, 190 x 270-es 
szőnyeg. 70-271-6041

Eladó Gepida Reptila 300-as, 28-as női ala-
csony átlépős, 21 sebességes, alu vázas, teleszkó-
pos, kerékpár 95 E Ft-ért eladó. 20-417-9600

Eladó 110 l-es kuka, szőlőprés, szegélynyíró, 
lombszívó. 30-244-9775

A KuMrÁnI TEKErCSEK II.
Kubinyi Tamás, az Echo tv népszerű műsorvezetője 

a Kumráni (Holt-tengeri) tekercsekről szóló előadásának második részét 
májUs 16-áN 17 órAKor tartja 

az erzsébetligeti színház Harmónia termében. 

Az XX. század legfontosabb régészeti leletének tartott tekercsekről szóló 
ismertető második része is rendkívüli érdekességeket tartogat a hallgatóság 
számára. Az előadás ingyenes, melynek végén megvásárolható a szerző összes 
eddig megjelent könyve, köztük a legújabb, a különleges Bartók-életrajz is.

Tavaszi nótaparádé
május 20-án 15 órakor 

Horváth zoltán szerzői koncertje 
az erzsébetligeti színházban!

Magyar nóták, csárdások és fergeteges cigány show. 
Fellép a Mátyásföldi Sztárzenekar a 100 tagú Ci-
gányzenekar virtuóz szólistáival. Prímások: Buffó 

Rigó Sándor, Lukács Tibor, Suki András. Énekes szólisták: Gránát Zsuzsa, 
Lugosi Kati, Szőlősi Emese, Szalontai Bori, Demeter Ági, Fazekas József, Bu-
dai Beatrix, Farkas Zsolt, Szeredi Kriszti, Koltay László, Rigó Mónika, Tóth 
János István. Humorista: Lukács Gábor Műsorvezető: Badi Laura és Kázmér 
József (Öcsi bácsi) Művészeti vezető: Horváth Zoltán. A műsort a Nóta tévé 
felvételről közvetíti. Jegyár 1400 Ft.

rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

csíKsomlyói zAráNdoKlAt
Közös zarándoklat különbusszal a Kárpát-medence legnagyobb 

búcsújáró helyére, csíksomlyóra május 24-e és 29-e között. 

Az utazás nem csak egy ökumenikus zarándok-
lat, hanem egy meghatározó közösségi élmény, a 
közös magyar múlt felidézése, és az összetartozás 
élményének megélése, amelyre a Kárpát-meden-
ce minden magyaroklakta zugából százezrek ér-
keznek a közös misére minden évben. Az utazás 
fő célja május 26-án a csíksomlyói búcsúmise. 

A progrAm röviden: 
Máj. 24. Indulás Rákosszentmihályról hajnalban, Kolozsvár, Tordai hasadék. 25-
én Gyilkos-tó, Békás-szoros, estére Csíkszentmihály. 26-án részvétel a búcsúmi-
sén. 27-én kirándulás Csernátonba, megemlékezés Nyergestetőn, szentmise 
Csíkszentléleken. 28-a Kegytemplom, Ezeréves határ, vacsora a Zsigmond Ma-
lom Panzióban. 29-én hazaút egész nap. A részvételi díj teljes ellátással várhatóan  

55 ezer forint (az üzemanyag árának függvényében). 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a rákosszentmihályi római katolikus plébánián hiva-
tali időben, vagy a szervezőnél a 06-20/955-68-40-es mobiltelefonon. Jelentkezést 

előleg befizetésével fogadunk el maximum 50 főig. Solymoskövi Péter szervező

száz eszteNdeje PiHeN HUllámsírjábAN A titANic 
Seremetyeff-Papp János restaurátorművész tart előadást 

május 15-én 18 órakor 
az erzsébetligeti színház Harmónia termében 

a Titanicról, arról, milyen is volt valójában ez az elsüly-
lyeszthetetlenek hitt úszó csodahajó, és mi okozta ka-
tasztrófáját. Ezekre a kérdésekre kapunk választ az előadó 
számos képpel illusztrált előadásában, melynek során  
megismerkedhetünk magával a luxushajóval, építésének 

és pusztulásának körülményeivel, valamint azoknak az expedícióknak munkájával, me-
lyek roncsait kutatják. Különösen érdekes történeti tény, hogy a túlélőket a Kárpátia 

nevű tengerjáró, és egy magyar orvos, Dr. Lengyel Árpád mentette meg. 
Előadásunkkal rá is emlékezünk. A részvétel díjtalan.

A mátyásföldi Baross Gábor utca – Veres Péter 
út sarkán a piros lámpánál várakozók  hozzá 
vannak szokva, hogy egy-egy önmagát a sorban 
állóknál különbnek képzelő honfitársunk meg-
elégeli a várakozást, és bőgő motorral végigelőzi 
a sort, hogy a várakozók mellett végigszáguldva, 
de még a síneken innen beforduljon az üzletek 
elé. De amit a minap a képen látható fiatalem-
ber engedett meg magának, az még a gyakori 

szabályszegések látványán edződött kerületlakókat is meglepte. A HÉV és a közúti forgalom-
irányító lámpa piros jelzését is figyelmen kívül hagyva átrobogott a síneken, és a Veres Péter 
úton haladók fékcsikorgásától – és anyázásától – kísérve befurakodott közéjük, és Cinkota 
irányába vette útját. Bizonyára nagyon kellett sietnie. De hogy nem élet-halál kérdésről volt 
szó, azt az bizonyítja, hogy a hajmeresztő manőver után kaján vigyor kíséretében nézett visz-
sza, és bizonyára nagyon macsónak érezte magát. Ezek után már csak egy kérdésre keresem 
a választ: ennyi szabályszegés mellett minek indexelt? Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a 
Veres Péter út szervizútjáról, az üzletsor elől tolatott a menetiránnyal szemben a szabályosan 
várakozók elé, és innen indult az ámokfutás. M. t.
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LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS. 
MINDEN MUNKA EGy KÉZBEN! 
–ács,- kőműves,- festő,- burkoló,- víz-
szerelő,- stb. 30-479-2776

Takarítást, bejárónői munkát keres 
megbízható, leinformálható, munkájá-
ra igényes, 38 éves hölgy. Nagy tapasz-
talattal, referenciákkal. 30-613-3833 
www.otthontakaritas.hu 

Xvi. kerületi AsztAlos ajtók, ab-
lakok javítását, szigetelését, zárcserét , 
egyedi bútorok készítését vállalja. In-
gyen kiszállás! HÉTVÉGÉN IS! Kiss 
Ernő 30-447-4853

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel, 
napellenzők szerelése, javítása. Bemutató-
termünk: Csömöri u. – Szlovák u. sarok. 
409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, FŰTÉS-
SZERELÉS. 402-4330, 20-491-5089

Bádogos-tetőfedő-tetőszigetelő, új 
munkát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20-510-0013

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával, közüle-
teknek is. 405-5184, 30-931-3927

Kéménybélelés, szerelt és turbós ké-
mények készítése, kémények átépítése, 
teljeskörű ügyintézéssel. Szabó Balázs. 
20-264-3553

2 db norvég gyártmányú, 3 fokozatban 
állítható, bőr gyógy fotel gerinc és láb-
fájdalomra orvosilag javasolt. Kedvező 
áron eladó. 30-942-2513

KertreNdezés, metszés, fAKi-
vágás, elszállítással is anyagi fele-
lősséggel. térKÖvezés, kertépítés, 
füvesítés, sövénynyírás. Olcsón, szak-
szerűen, lélekkel! 30-287-4348

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS 
garanciával, kedvezményekkel, ingyenes 
felméréssel. tisztAság, PoNtos-
ság! 20-994-7726, 256-4425

LAKATOSIPARI BT. vállalja: ZÁRAK 
cseréjét, KERÍTÉSEK, KORLÁTOK, 
RÁCSOK gyártását, szerelését, javítását. 
Kádár, 30-646-1935, 400-2396

ANGOL nyelvoktatás, vizsgafelkészítés, 
SKyPE óraadás okleveles nyelvtanártól 
Sashalmon. Kedvezményes havidíj. Bra-
un Klára, 70-941-4960

Egyetemi ANGOL nyelvszakos tanár-
nő oktatást vállal az Erzsébet ligetben. 
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. 
407-2137, 20-387-5450

Fonott bútorok és fonott áruk rende-
lésre készítése. 20-252-8993, 403-9827

Víz-gáz-fűtés-vízóraszerelés ügyinté-
zéssel, fürdőszobák felújítása, javítások 
garanciával. 30-251-4931

Festés-mázolás-burkolás-dryvitolás és eh-
hez kapcsolódó kőműves munkák. Mi-
nőségi munkát csinálunk. 70-620-3607

Tetőjavítások, beázás elhárítás, tetőszi-
getelés, kéménymunkák, gyors garázsok 
készítése. Kerek Dániel, 30-610-2382

ZÁRCSERE, AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS, 
SZIGETELÉS, BÚTOROK JAVÍTÁ-
SA, ASZTALOSMUNKÁK. 30-755-
2209

Esküvők, hivatalos és magánesemények, 
referencia és dokumentum filmek készí-
tése. 20-356-5954, 409-3715
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