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Szelektíven már otthon is

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapest-szerte megkezdte az
új, speciális szelektív gyűjtőedények kiszállítását, a jelenlegi formájukban működő szelektív hulladékgyűjtő szigeteket ugyanis hamarosan felszámolják. A Kertvárosba is megérkeztek ezek a tárolók, amit
sajtótájékoztató keretében jelentett be Kovács Péter polgármester,
Kovács Raymund alpolgármester, valamint Bokor István, az FKF értékesítési és projektigazgatója április 5-én. A 4,3 milliárd forintos,
európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2014 végéig fejeződik be, a lakosságnak pedig egy fillérjébe sem kerül.
Folytatás a 3. oldalon

Az 1960-as években az egészségügyi
szaktárca úgy gondolta, hogy tehermentesítik a kórházakat, és létrehoztak egy újfajta ellátási formát, a
járóbeteg-szakrendelőket, vagyis az
SZTK-kat. A kerületi Szakrendelő 50
évvel ezelőtt, 1963 tavaszán nyitotta meg kapuit. Állami beruházásból
készült el az akkoriban fejlődésnek
indult Kertváros egészségügyi intézménye, amely az akkori XVI. Kerületi Tanács irányítása alá került az
alapellátással és a gondozói hálózattal
együtt. Kezdetben a járóbeteg-szakellátás és a gondozói hálózat külön
szervezeti egységként és telephelyeken
működött, 1980-ban azonban egy
regionális átszervezés során a kerület

5 0 éves

a Szakrendelő
teljes egészségügyi ellátását a Fővárosi Péterfy Sándor Utcai Kórházhoz
csatolták. A rendszerváltást követően
először az alapellátás került az Önkormányzat feladatkörébe, majd 2003
júliusában a járóbeteg-szakellátás is.
Ezután kezdődött meg önkormányzati forrásból a Jókai utcai Szakrendelő
teljes körű felújítása, amely 2005 má-

jusában fejeződött be. A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
jelenlegi formájában 2007 júliusa óta
működik, ekkor vonták össze a kerület
egészségügyi alapellátását és a szakorvosi ellátást.
Azóta a korszerűen felújított és modern diagnosztikai eszközökkel felszerelt intézet a kerület több mint 72 ezer

lakosa részére 24 szakágban 38 féle
szakellátást nyújt, 2007 szeptemberétől pedig egynapos sebészeti beavatkozásokat is végeznek. A diagnosztikai
eszközparkot fokozatosan bővítik, így
a kertvárosi polgárok lakóhelyükhöz
közel vehetik igénybe a legmodernebb
orvosi vizsgálatokat.
A szakorvosi rendelő és a gondozók
betegforgalma meghaladja az évi 300
ezret, ami azt jelenti, hogy naponta
összesen több mint 1400 fő fordul
meg a különböző orvosoknál.
A jubileum alkalmából az Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálata ünnepséget
rendez, amelynek részletes programját
a 4. oldalon olvashatják.
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A testületi ülésről jelentjük
Az utóbbi idők legrövidebb tanácskozását tartotta
az Önkormányzat Képviselő-testülete március 27én. A legfontosabb napirendi pontokat az alábbiakban foglaljuk össze.
Munkatársunktól

A Fővárosi Önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást írt ki Budapest hiányzó szennyvízcsatornáinak kiépítésére. Ha mindez eredményes lesz, és a
kerületi önkormányzatokkal 2006 szeptemberében kötött megállapodásokat
sikerül aktualizálni, akkor a csatornaépítés 2013 végén, 2014 elején megkezdődhet. A Kertvárosban várhatóan 2015 első félévének végére készülnek el
a csatornák. A szerződést a többi között azért kell aktualizálni, mert abban
2010 végét jelölte meg befejezési határidőnek a Fővárosi Önkormányzat,
amely szerette volna, ha a XVI. kerület átveszi a szennyvízcsatorna építéséhez szükséges – esetleg még magántulajdonban lévő – területek megszerzését,
de ennek felelősségét az Önkormányzat nem vállalta. Ugyanakkor hajlandó anyagilag segíteni a fővárost ebben a munkában. A tanácskozás végén a
Képviselő-testület szinte egyhangúlag elfogadta a szerződésmódosítását, így a
XVI. Kerületi Önkormányzaton múló minden akadály elhárult a kertvárosi
szennyvízcsatornák építése elől.
A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetői álláshelyére a Képviselő-testület döntése értelmében pályázatot írnak ki, amely 5 évre szól. Bővebb információkat lejjebb olvashatnak.
Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány kérését Kovács Péter terjesztette elő.
Az Önkormányzat a szervezeten keresztül 2007 óta támogatja Kiss Dániel
gátfutót, aki ennek köszönhetően szerepelhetett a tavalyi londoni olimpián
is. Mivel a képviselők egyhangúlag megszavazták a javaslatot, így az atlétát
közel 3 millió forinttal támogatják, hogy biztosítsák megfelelő felkészülését
az idén augusztusban megrendezendő moszkvai világbajnokságra, illetve a
2016-os riói ötkarikás játékokra.
BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
pályázatot hirdet
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
(1165 Budapest, Demeter u. 3.)

intézmény vezetői álláshelyének
betöltésére.

A megbízás öt évre szól.
A megbízás kezdő napja:
2013. június 1.
A megbízás megszűnésének
időpontja: 2018. május 31.

A pályázat benyújtásának
határideje:
a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán történő
megjelenéstől számított 30. nap.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú műszaki végzettség;
• ötéves, műszaki területen szerzett
szakmai gyakorlat;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány;
• eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz;
• legmagasabb iskolai végzettségről
szóló oklevél másolata;
• vezetésre vonatkozó program, fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásánál előnyt
jelent:
• Vezetői vagy intézményvezetői tapasztalat
• a XVI. kerület megfelelő ismerete.

A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. május 31.
Bérezés:
A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján.
A pályázatot Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Intézményi
Irodájához kell eljuttatni. Cím:
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni:
Pályázat a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet intézmény vezetői álláshelyére.

A szülőkkel is konzultál
az Önkormányzat
A XVI. Kerületi Önkormányzat vezetése mindig is fontosnak
tartotta a Kertváros lakóival folytatott konzultációt. Programjuk
alapját ezek a megbeszélések adják, hiszen elsősorban a polgárok érdekeit tartják szem előtt. A konzultáció része volt az a
kérdőív is, amit február folyamán juttattak el a szülőkhöz, és
amelyben az iskolák működésével kapcsolatos véleményüket,
illetve javaslataikat várták. Az ötletgazda Kovács Raymund alpolgármester volt, az eredményről is vele beszélgettünk.
Sz. R. Zs.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, az oktatásügy átalakításának következtében január 1-jétől az iskolák szakmai irányítását átvette az állam
– ezen belül is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ –, az üzemeltetést azonban továbbra is az Önkormányzat látja el. Ez utóbbiban annyi a
változás, hogy nem az iskola igazgatója, hanem a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet felel az olyan feladatok végrehajtásáért, mint például az épületek
karbantartása, a közüzemi számlák fizetése, a takarítás, a portaszolgálat vagy
a gyerekek étkeztetésének megszervezése. Az intézményvezetőknek tehát
már nem kell ezekkel bajlódniuk, minden energiájukat a szakmai, pedagógiai munkára fordíthatják. Mindezek részleteiről Kovács Péter polgármester
tájékoztatta a szülőket egy levélben, amit a kérdőívhez csatoltak.
– Nagyon sok téves
információ keringett
a kerületben, ezeket
szerettük volna tisztázni. Ugyanakkor a
szülők véleményére is
kíváncsiak
voltunk,
mennyire elégedettek
az iskolák működésével, milyen problémás
területeket látnak. A
kérdőív végén egy nyitott kérdésre válaszolva
minden egyéb javaslatukat vagy kritikájukat megfogalmazhatták. Az eredmény pedig minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen a 4600 kiküldött levélből 2000 érkezett vissza, és minden második
szülő írt szöveges értékelést is – mondta Kovács Raymund.
A legtöbb kérdőívet a cinkotai Batthyány Ilona Általános Iskolából és a
Sashalmi Tanodából küldték vissza. A válaszokból kiderül, hogy az épületek
tisztaságával általában meg vannak elégedve a szülők, de van néhány olyan
feladat, amelyeket a legtöbb iskolában meg kell oldani: ilyen az étkeztetés, a
mellékhelyiségek és az iskolaudvar állapota. Szintén több iskolában kifogásolták, hogy a lányok mosdóját nem lehet bezárni, illetve nincs szappan és
toalettpapír a mellékhelyiségekben. Emellett voltak egy-egy iskolára jellemző észrevételek: sokakat zavar ugyanis a Jókai Mór Általános Iskola közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő, de volt, ahol a gyerekek előtt dohányzó
pedagógusokat tették szóvá a szülők.
– A felsorolt hiányosságokkal kapcsolatban most készül egy lista, és a lehetőségeinkhez mérten, a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk minden feladatot
elvégezni. Örülünk, hogy a „kajakommandót” jó ötletnek tartják a szülők, ezért
a következő hetekben ellenőrizni fogjuk az ételeket, és ahol nem megfelelő a
minőségük, ott fel fogják mondani a szerződést az étkeztető céggel. Többen szeretnék az ebédbefizetést banki átutalással rendezni, ezért nyáron ennek is megteremtjük a feltételeit. Emellett szeretnénk elérni, hogy az iskolákban napközben
takarítsanak, a mellékhelységeket egész nap tartsák tisztán, illetve legyen mindig
szappan és toalettpapír is a mosdókban.
Az Önkormányzat ezúton is köszöni minden szülő építő jellegű kritikáját
és támogató javaslatát, ugyanakkor bízik abban, hogy ez a kiváló együttműködés a jövőben is folytatódni fog.

Ö n ko r má n y za t

2013. április 11.

Az ember (...) a legnagyobb kártevő a természetben, pedig csak vendégségben,
átutazóként vagyunk a földön. Ehhez mérten kell viselkednünk. Tudnunk kell, hogy
minden, ami Isten ege alatt vízszintes, a természet tulajdona. Nem szabad zavarnunk ennek a világnak a harmóniáját. Az ember nem igázhatja le rabszolgamódra a
természetet.
Friedensreich Hundertwasser
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Olvasó!

Szelektíven már otthon is
Sz. R. Zs.

Környezetünk védelme nagyon fontos. A Földet
ajándékba kaptuk, ezért vigyáznunk kell rá, hiszen
az éltető vízre utódainknak is szüksége lesz, a tiszta
levegő hatására egészségesebbek lehetünk, a viruló
természet, az állatok szaporulata, vagyis a mi táplálékunk pedig annál jobb lesz, minél kevesebb vegyszert és mesterséges anyagot használunk.

csolatban áll az FKF munkatársaival, és elkötelezett
híve a környezetvédelemnek.
Kovács Péter megköszönte, hogy végre hozzánk is
eljutott ez az unióban már régóta használt szemétgyűjtési forma, hiszen a Kertvárosban is évek óta
gondot okoz a szelektív szigetek mellett felhalmozott, oda nem illő kommunális hulladék, használt
berendezési tárgyak és autóalkatrészek tömkelege.
A polgármester kijelentette: a kerületben való-

A háztartásokban felhalmozódott hulladék legnagyobb része csomagolóanyag, azon belül is műanyag vagy fémdoboz, fólia vagy zacskó. Ezek szelektív gyűjtése talán néhány perccel többet vesz el
az időnkből, de ha belegondolunk, hogy hány évvel
rövidítheti meg a mi vagy utódaink életét mindezek
környezetkárosító hatása, akkor mindenképpen
megéri az „áldozat”.
Bokor István, az FKF értékesítési és projektigazgatója elmondta: a szelektív hulladékgyűjtő szigetek nagyon hasznosak lennének, de nagyon sok
pénzbe kerül a fenntartásuk, a polgárok pedig nem
rendeltetésszerűen használják azokat. A társaság
ezért döntött az új
forma bevezetése
mellett. Néhány
szelektív szigetet
azonban továbbra
is üzemeltetni kell,
hiszen az üvegeket
továbbra is oda vihetik majd a lakosok. A szakember
kiemelte azt a példaértékű együttműködést, amely
Kovács Raymund
alpolgármesternek
köszönhető, aki
szinte napi kap-

színűleg a nagyobb közértek mellé helyezik majd
az üveggyűjtőket, hogy ezzel is megkönnyítsék a
polgárok dolgát, akik így a visszaváltható és a nem
visszaváltható üvegektől egyszerre szabadulhatnak
meg. Kovács Péter bízik abban, hogy az új szelektív
gyűjtők hatására a Kertváros még tisztább lesz.
Az esztétikus tárolók sötétkék színűek, ezért
nem rontják egy igényesen kialakított kert összhangját. Az egyik fedele világoskék, és papír tárolására szolgál, a másik teteje sárga, és műanyagot,
valamint fémet lehet elhelyezni benne. Így a műanyag zsák használatát teljes mértékben mellőzni
lehet. Háztartási vagy egyéb más jellegű hulladékot szigorúan tilos a kukákba rakni, aki azonban mégis
megszegi ezt a szabályt, azt
környezetvédelmi bírsággal
is büntethetik.
Az FKF munkatársai a társasházaktól hetente, a családi
házaktól pedig 4 hetente viszik majd el díjmentesen az
így összegyűjtött szemetet. A
Díjbeszedő Zrt. a közeljövőben, levélben értesíti a lakosságot arról, hogy a kukákat
mikor szállítják ki.
További információkat az
FKF honlapján találnak az
érdeklődők.

„A dolgok változnak. A vers örök.” József Attila szavai manapság különösen
aktuálisak, hiszen a világ állandó változása mellett lassan kezdjük elveszíteni
vagy még inkább elfelejteni, mit is jelent
a magyar kultúra, amelynek szerves része a vers is. A „tiszta szívű” költő születésnapja 1964 óta a magyar költészet
napja is. Van azonban a hazai irodalomnak még egy jelentős alakja, aki április
11-én látta meg a napvilágot: ő Márai
Sándor. Mindketten ugyanolyan változó
korban éltek, mint mi. Hatással voltak
rájuk a különböző politikai irányzatok,
Márai emiatt emigrált is. Munkásságukat azonban soha nem a politika, sokkal
inkább Magyarország és anyanyelvünk
szeretete határozta meg. „…felfedeztem, hogy az írás mágia. […] Keverék
szóból, álomból, jelképből, érzésből, keverék, bűvös jegyek egyvelege, melynek
visszaható ereje van az életre, éppen
úgy, ahogy az életnek szóalkotó, jelképelevenítő ereje is van.” Magyarul, és
nem csak középiskolás fokon.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Tordai Éva
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
Nyomtatás: Ringier Kiadó Kft. - Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Hirdetésfelvétel:
06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük
meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket
csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
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„50 ÉVE ÖNÖKÉRT”
2013. április 27-én, szombaton
10 és 16 óra között

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

VÉRADÁSSAL egybekötött EGÉSZSÉGNAPOT szervez
Helyszín: Szakrendelő (1163 Budapest, Jókai M. u. 3.)

Szakrendelő - aula
Megnyitó

felvilágosítás, tanácsadás, méhnyakrákszűrés jelentősége, a HPV terjedése,
szerepe a méhnyakrák kialakulásában,
a méhnyakrák megelőzése védőoltással

10 órakor

A rendezvényt megnyitja
Kovács Péter polgármester és
dr. Csomor Ervin alpolgármester

FOGÁSZAT

10 és 16 óra között

Szakrendelő - parkoló
MENTŐAUTÓ kerül kiállításra

Dr. Gergely Gabriella:
szűrés, tanácsadás felnőtteknek
Dr. Keresztes Nóra:
gyermekfogászati szűrés

-I. emelet

Magyar Vöröskereszt
közösségi helyiség

gyermekrendelő,
védőnői tanácsadó
VÉDŐNŐK

VÉRADÁS

10 és 15 óra között

Földszint
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

I. emelet

Csizmadia Zoltánné,
Szőkéné Bakó Gabriella
betegkoordináció, beteg-előjegyzési
rendszerek bemutatása, regisztrációs
lehetőség az internetes
ügyfélkapcsolati rendszerben

Mérések, szűrések
a Szakrendelő munkatársainak közreműködésével
10 és 16 óra között

Dr. Kéthelyi Mária
látásélesség, glaukóma (zöldhályog)
szűrés, szemszárazság-vizsgálat
10 és 13 óra között

ADDIKTOLÓGIA

KOLESZTERINÉS VÉRCUKORMÉRÉS

Péter Andrea, Czeczőné Nagy György

10 és 16 óra között

XVI. KERÜLETI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM
10 és 16 óra között

Dr. Galambosné Tomolya Irén
KEF tag, szakasszisztens,
Németh Lóránd pszichológus:
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
tanácsadás (drog, dohányzás, alkohol)

BŐRGYÓGYÁSZAT
10 és 14 óra között

Dr. Asbót Júlia
anyajegyszűrés, tanácsadás

GASZTROENTEROLÓGIA
10 és 16 óra között

Dr. Bíró Gizella
pszichoszomatikus betegségek,
stresszkezelés

KARDIOLÓGIA

10 és 16 óra között

Dr. Sperr Erzsébet
tanácsadás, vérnyomás-, vércukorés koleszterinmérés

A HÁZIORVOS VÁLASZOL
10 és 12 óra között

Dr. Varga János

DIABETOLÓGIA

10 és 16 óra között

Dr. Vass Viktor: életmód tanácsok, pszichés gondozás. Gáspár Judit: HgbA1C
szűrés. Kajáry Cecilia: dietetikai tanácsadás. Molitorné Sz. Éva: diabéteszes láb
vizsgálata (megelőzés)

PULMONOLÓGIA

10 és 16 óra között

Dr. Babinszky Eleonóra: légzésfunkció és CO vizsgálat, COPD szűrés,
tanácsadás

SZEMÉSZET

10 és 16 óra között

REUMATOLÓGIA

Dr. Pusztai Ildikó: tanácsadás

CSONTRITKULÁS-VIZSGÁLAT
10 és 16 óra között

DEXA mérővel – Waldmann Brigitta

UROLÓGIA

10 és 16 óra között

Dr. Kondér Gyula:
felvilágosítás, tanácsadás

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
KELET-PESTI RÉGIÓ

CSECSEMŐ-GYERMEKGYÓGYÁSZATI ULTRAHANGSZŰRÉS, TANÁCSADÁS

Egészséges életmódra való nevelés:
AIDS, drog, alkohol és dohányzás
elleni prevenció, egészség TOTO
kitöltése. Elsősegélynyújtás-oktatás
11 és 13 óra között folyamatosan.
A résztvevők között értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Dr. Imre Tamás

III. emelet

II. emelet

HALLÁSVIZSGÁLAT

ARTERIOGRÁFIA

Neiser Lászlóné

10 és 13 óra között

10 és 16 óra között

Dr. Horváth-Almaski Beatrix: az érrendszer állapotának vizsgálata, a 35
és 55 év közötti korosztály szűrése

10 és 15 óra között

NŐGYÓGYÁSZAT

10 és 16 óra között

Dr. Turcsányi Attila:

Anyatejet adó anyák köszöntése
10.30 és 11 óra között
Manótorna
11 óra és 11.30 között
Játszóház, kézműves foglalkozások, anyák napi készülődés
11. 30 és 14 óra között
Helen Doron Budapest 16 arcfestés.
Az egészség ötpróbája, játékos
vetélkedő 11.30 és 15 óra között.
Kiállítás a kerület óvodásainak,
iskolásainak rajzaiból.

Szakrendelő - parkoló
NORDIC WALKING
BEMUTATÓ

Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és
Életmód Egyesület zenés bemutatója
Bemutatók időpontjai:
10:30, 11:30, 12:30, 14:30.

GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK
10 és 16 óra között

vérnyomásmérés, tanácsadás,
felvilágosítás az eszközök
használatáról

KIÁLLÍTÁSOK

Egészségmegőrzéssel, egészséges
táplálkozással, egészséges életmóddal
kapcsolatos tevékenységet folytató
szervezetek, vállalkozások, cégek
kiállítása és termékeik vására.

Támogatóink:

ALCON Hungária Kft.
Helen Doron Budapest 16
FÉNYSZIGET Kft.
Synlab Hungary Kft.
Korrekt Nyomdaipari Kft

Ke r t v á r o s i a r c ké p e k

2013. április 11.
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Kiváló előadó, hiteles történész
„Parádés előadó, szellemes szórakoztató… nem hallgatója vagyok,
hanem a közönsége.” „Kiváló tanár… az egyetemre még több ilyen
oktató kéne.” Így jellemzik dr. Horváth Attilát diákjai. Gyakran szerepel a kertvárosi rendezvényeken műsorvezetőként és előadóként
egyaránt, ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szerzett az első köztéri Mindszenty-szobor felállításáért végzett munkájával. Az ELTE és a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogtörténészét – aki egyben a Hittel
a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke is – a XVI. Kerületi Önkormányzat 2013-ban a Kertváros díszpolgárává választotta.
Mészáros Tibor
– Nem vagyok őslakos a kerületben, de már elég
régen, 17 éve élek itt a családommal, és gyerekkoromban is gyakran megfordultam itt nagyszüleim
házában. Óbudáról költöztünk Rákosszentmihályra 1996-ban. Ám nem véletlen, hogy éppen ide,
hiszen nagyszüleim és dédszüleim az 1919-es csehszlovák hatalomátvételt követően a Felvidékről menekültek Budapestnek erre a részére. Feleségemmel
és két leánygyermekemmel élünk a nagyszülőktől
örökölt házban. Feleségem ügyvéd, ő is részt vesz
a közéletben. Tagja a Kovász Egyesület irodalmi
csoportjának is, amelynek komoly érdemei vannak
a Mindszenty-szoborhoz szükséges pénz összegyűjtésében. Lányaim mindketten a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskolába jártak, innen mentek
tovább a Szent Angéla Gimnáziumba. Reméljük,
ők is családi örökségként kezelik majd a vallásos,
hazafias szemléletet.
– Mit tudhatunk az őseiről?
– Őrizget a család egy régi helyi újságból kivágott,
megsárgult szentmihályi tudósítást, amely Szekeres
János és Szulák Gizella házasságkötéséről ad hírt.
Ők voltak a nagyszüleim. Felvidéki vagyonukból
sikerült annyi pénzt kimenteniük, amennyiből
megvehettek egy vendéglőt Rákosszentmihályon.
Ez volt a Vén Fiúk, úgy tudom, valamelyik HÉVmegálló közelében. A vendéglő nem élte túl a világháború és a kommunizmus megpróbáltatásait, csak
a ház maradt meg, amiben laktak. Én ott gyakori
vendég voltam, szívesen jöttem ki hozzájuk. Különben édesanyám is mindaddig a XVI. kerület lakója
volt, amíg férjhez nem ment. Egy évben született
Tóth Ilonával, iskolásként akár még ismerhették is
egymást.

XVI. kerületi
Vöröskereszt
Veres Péter út 27.
Tel.: 403-5562, délelõtt
JOGI TANÁCSADÁS:
Április. 24. 10-12 óráig
A tanácsadás ingyenes.
Előzetesen időpontegyeztetés szükséges,
hétköznapokon délelőttönként személyesen,
vagy a 403-5562-es
telefonszámon,
vagy e-mail-en a
16.ker@voroskeresztbp.hu
címen.

– Ez is közrejátszott abban, hogy jogtörténész lett?
– Engem a történelem érdekelt, de a szüleim lebeszéltek arról, hogy történelemtanár legyek.
Ugyanakkor eljutott hozzám a híre az ELTE jogi
karán kialakuló szabad szellemiség születésének. Ez
a nyolcvanas évek nagy változásokat ígérő, igen izgalmas időszakában történt. Ezért úgy döntöttem,
felvételizem a jogra. Nem mondtam le azonban a
történelemről sem. Beiratkoztam a Bölcsészettudományi Karra is – akkor még ezt meg lehetett tenni –
és párhuzamosan el is végeztem mindkettőt nappali
tagozaton. A diploma megszerzése után aztán ott ragadtam az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén, ahol azóta is tanítok.
– Ez már a reformok időszaka volt?
– Először még csak az óvatos reformoké, de akkor már látszott, hogy nagy változások előtt állunk.
Ez azért volt nagyon izgalmas időszak, mert az új
szemlélet kezdett megjelenni az egyetem életében,
és az oktatott anyagokban is. Ekkor én már kereskedelmi jogot tanítottam, igaz, jogtörténetként, de
már lehetett oktatni az 1945 utáni jogtörténetet is,
ami addig tabunak számított. Ezeken az előadásokon mindig rengetegen voltak, hiszen minden ilyen
alkalmat egy kicsit forradalmi tettként éltünk meg.
– Ilyen történelmi helyzetben az értelmiség szerepe
felértékelődik. Éreztek ebből valamit?
– Természetesen tudatában voltunk annak, hogy
ezek nem átlagos idők. Éreztük a felelősséget. Én
is igyekeztem részt vállalni a régi egyetemi rend lebontásában, és egy új szerkezetű oktatás alapjainak
lerakásában. Ehhez új tankönyvet kellett írnunk, és
örömmel láttuk, hogy kezd életre kelni, amit létrehoztunk.
– Az ELTE mellett hogyan lett párhuzamosan a
Pázmány tanára is?

Déli Harangszó
Baráti Kör

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

május 23. és 26. között

Hősök, szentek, magyar emlékek Dél-Lengyelországban (A Hősök napján az I. világháborús katonák nyomában Galíciában)
Átkelés az Alacsony-Tátrán, dunajeci tutajozás, Nedec vára, Magas-Tátra (tátrabükkösi szállás), krakkói városnézés, LimanowaGorlice-Przemysl térségében tisztelgés I. világháborús hőseink
emléke előtt (szállás Gorlicében, majd Przemyslben), a przemysli
erődrendszer (Magyarország kapuja), hazatérés a duklai hágón át
Bártfa, Eperjes, Kassa útvonalon. Félpanziós szállásköltség 250 ZL
előre (kb. 20 ezer forint). Útiköltség: 15 500 Ft/fő
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-582-7600-ás telefonszámon. Befizetések a Veres Péter út 27.
alatt hétfőként 17 és 18 óra között.

– A Pázmány egy újabb nagy kihívás volt. Az
egyetem beindulásával igény mutatkozott a katolikus jogászképzésre is. Ott valóban a nulláról indultunk. Csupasz falak, építési törmelék és falfúrás
zaja fogadott minket. Se szék, se asztal. Ilyen körülmények között kellett megtervezni a tanszék életét,
összeállítani a tananyagot. Még zajlott az építkezés,
de már folyt az oktatás is. Ez igazi hőskor volt. Így
lettem alapító tagja az ottani jogi karnak.
– Mindemellett még jutott energiája publikációkra
is. Feldolgozta a szocializmus időszakára eső egyházüldözések történetét, és ennek is köszönhetően Rákosszentmihályon felavatták a Mindszenty-szobrot.
– Nemcsak az egyházüldözéseket, hanem az egész
kor jogtörténetét feldolgoztam több kötetben, több
tucat tanulmányban. Ennek csak egy része szólt
Mindszenty Józsefről. A bíboros peréről azonban
valóban sok előadást tartottam. Édesapám és nagyapám nagyon jól ismerték az ő szemléletét, apám
találkozott is vele, nagyapám pedig, országgyűlési
képviselőjelöltként, sokszor mesélt az akkori viszonyokról. Bosszantott, hogy a tankönyvekben éppen
annak az ellenkezőjét lehetett olvasni, mint amit
tőlük hallottam. Akkor az a szemlélet uralkodott
kormánykörökben, hogy ha a hazugságot sokszor
elmondják, az emberek elhiszik. Ez nagy tanulság
a mi számunkra is, akik végre az igazi történelmet
tárhatjuk a tanulóifjúság elé. Ugyanis az igazságot
sem elég egyszer elmondani.

Sarkad Udvar
– Kézművelők
Egyesülete

Rákosi út 224.,
Sarkad utca sarok
06-70/242-6798

„Ő a fény, mi színei” címmel
Füleki Enikő üvegfestményeiből
nyílik kiállítás
április 20-án 15 órakor.
Megnyitja Gábor József grafikusművész.
Az érdeklődők kipróbálhatják az üvegre festést, a
gyöngyhorgolást, valamint lesz lepénysütés is.
Bővebb információk Trombitás Enikőtől a
06-70/519-7896 telefonszámon kérhetőek. A
program mindenkinek ingyenes, gyerekeknek 8
éves kortól ajánlott.
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Oktat ás

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A XVI. kerületi Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat március 21-én tartotta szokásos gyermekvédelmi tanácskozását, amelyen Kovács Péter polgármester és
dr. Csomor Ervin szociális ügyekért felelős alpolgármester is
részt vett.
Mészáros Tibor
Kovács Péter köszöntőjében elmondta: szívesen látogat a Napraforgóba, mert a szolgálat jól működik, és más településekhez képest nálunk jó a helyzet. Az itt dolgozók valószínűleg nem látják ennyire
felhőtlenül a dolgokat, de ők lényegesen nehezebb
helyzetben vannak, hiszen mindennap szembesülnek a rászorultak problémáival.
Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: 1987 óta szociális területen dolgozó szakemberként azt tapasztalta,
hogy akkor van kevesebb dolguk a családsegítőknek, ha a családok jól működnek, ha a szülőknek
van munkájuk, és jövedelmükből tudják finanszírozni a család életét. Ezt ismerte fel a kormány is,
és ezért tekinti a családot a társadalom kiemelten
fontos, támogatandó egységének. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy új jelenségre is, az egyre inkább terjedő technikai eszközöktől – számítógép,
mobiltelefon – való függőség kialakulására, amivel
szerinte sok dolga lesz a jövőben a gyermekjóléti és
családsegítő szakembereknek.
Halabuk Ágnes intézményvezető kiemelte: az
alapellátás három nagy területet foglal magába,
a gyermekjóléti és napközbeni ellátást, valamint
az átmeneti gondozást. A tanácskozás célja ezek
értékelése mellett a jelzőrendszer működésének
ellenőrzése is, hiszen az óvodákból, iskolákból, orvosokból, védőnőkből, óvodai és iskolai pedagógu-

sokból álló hálózaton múlik, hogy a gyermekjóléti
központ munkatársai értesüljenek a rászorultakról.
Ugyanakkor fel kell tárni a hiányosságokat is, hogy
az ellátás még jobban működjön.
Gáspár Magdolna, a Gyermekjóléti Központ vezetője beszámolt arról, hogy a szolgálat az alapellátáson kívül a tavalyi évre vállalta a Budapesti
Gomoku Bajnokság lebonyolítását. A népszerű
versenyen számtalan diák vett részt, ami többek
között Czakó Tibor szervezőnek köszönhető. Tarr
Andrea vezetésével valósult meg a Rólad van szó
című előadás-sorozat, amelynek keretében az iskolákban tartottak előadást a nevelési és a rendőrségi
tanácsadók. A szakemberek az iskoláskorú gyerekek
problémáinak megoldásában igyekeztek segítséget
nyújtani kommunikációs tanácsokkal, bűnmegelőzési és drogprevenciós útmutatással. A Nevelési
Tanácsadó munkatársai ugyanakkor folytatták a
Burnout-szindrómában szenvedők számára tartott
tréningeket. Ez a jelenség olyan munkaköröket
betöltő személyeknél gyakori (szociális munkások,
pedagógusok, ügyvédek, orvosok), akik más emberek problémáival azonosulva végzik munkájukat,
amelyre a fokozott érzelmi igénybevétel elleni védekezésképpen a szervezet fásultsággal, kiégéssel
válaszol. Erről a tevékenységről Faragó Anikó, a
Nevelési Tanácsadó vezetőhelyettese, az intézményi
pszichológusok vezetője tartott beszámolót.

Igazgató úr
Az Erzsébetligeti Színház széles kínálatában az ifjúság problémáira is igyekszik
válaszokat adni, ezért március 25-én ismét a gimnazista korosztályt szólították
meg egy úgynevezett beavató színházi előadással. Ez egy olyan élethelyzetet
mutatott be, amelyhez hasonlóval a felnőttkor küszöbéhez érve, majd azon túl
bárki bármikor találkozhat.
Mészáros Tibor

Az Orlai Produkciós Iroda
Igazgató úr című színműve
a Gyere inkább mihozzánk!
programsorozat része azért,
hogy a középiskolások számára nyújtson afféle gondolatébresztő, vitaindító
beszélgetést. Szép Ernő hasonló című, háromszereplős minidrámáját Vékes Csaba aktualizálta. Az eredeti
műben a vállalat igazgatója
elbocsátással zsarolja meg egyik női alkalmazottját,
hacsak nem lesz a szeretője. A direktor azonban egy
iskolába helyezte át az eseményeket, ahol az igazgató
(Katona László) a zsaroló, és egy nehéz helyzetben
lévő diáklány (Nagy Ilona) az áldozat.
A történet szerint az intézményvezető behívatja
az irodájába Idát, és közli vele, hogy a tanulók magas létszáma miatt számára már nincs hely, ezért el
kell hagynia az iskolát. A lány azonban ezzel gyakorlatilag az utcára kerülne, ami számára megold-

hatatlan helyzetet teremtene. Így a kezdeti ellenállás után látszólag enged a csábításának. Eközben
viszont folyamatosan a barátjára gondol, és undorodva fogadja a nála sokkal idősebb férfi érintését.
Az igazgató szándékait Ida kiszolgáltatottsága teszi
még visszataszítóbbá. A feszültség folyamatos annak ellenére, hogy a férfi olykor visszakozik, majd
újabb támadást indít, végül megpróbálja leitatni
a lányt, aki kétségbeesésében egymás után gurítja le a feszültségoldó konyakospoharak tartalmát.

A vezetők is tanulnak
Mészáros Tibor

Az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége (ÁIIOSZ) március 21-én ismét szakmai napot rendezett, amelyről az elnök, dr. Jeszenszkyné
Gallai Gabriella számolt be. A tematikát ezúttal a
változások határozták meg, hiszen most, amikor a
jogszabályok már elnyerték végleges formájukat,
inkább a jogalkalmazók tapasztalataira van szükségük az intézményvezetőknek.
– Először azt a kérdést jártuk körül, ki kit, hogyan,
mivel és miért ellenőriz. Előadónak pedig azért
választottam Cseh Györgyi értékelési és irányítási
szakértőt, mert az ő cégük nyerte meg az Oktatási
Hivatal pályázatát, amelynek során 50 intézményt
próbaértékelés alá vetnek. Ezt öt iskolán tesztelték, a
többi között a Mórán is. Az iskolaigazgató kollégák
egybehangzó véleménye szerint nagyon hasznos információkhoz jutottak. A másik fontos téma a hit,
vallás és erkölcstan oktatása, amely megosztja a pedagógustársadalmat. Az viszont biztos, hogy nekünk
az állam által fenntartott iskolában a Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerint kell eljárni. Meghívott előadónk, Kereszty Zsuzsa volt a NAT erkölcstan tantárgyának szakmai lektora. Átfogó képet adott arról,
hogyan lehet, és hogyan kell viszonyulnunk ehhez az
új tantárgyhoz.
Végül a Lapozgató, fontolgató, szabályozó című
előadás keretében Juhász Ildikó közoktatási szakértő a régi és az új oktatási rendszer összehasonlításában, a régi és új fogalmak tisztázásában, valamint az új jogszabályok értelmezésében volt a
pedagógusok segítségére.
Végül már majdnem teljesül az igazgató alantas vágya, de Ida az utolsó pillanatban ösztönös védekezésbe kezd, miközben majdnem megfojtja a támadóját. Az elkövető hörgésének a pedellus érkezése
vet véget, aki ugyan már egyedül találja irodájában
a csábítót, de a szétfolyt konyak, a lehúzva felejtett
slicc és a dulakodás nyomai mindent elárulnak a
történtekről. A csábító azonban másodpercek alatt
feltalálja magát, és miközben rendezi ruháját, a
hallgatásért cserébe szép karriert ígér az iskolaszolgának.
Az előadást a Táncsics Mihály Általános
Iskola és Gimnázium
három érettségiző osztálya tekintette meg.
A hatást fokozta, hogy
a diákok nem a nézőtéren foglaltak helyet,
hanem a színpadon,
így a drámának szinte
ők is részesei voltak.
A tanulók az előadás
után a színészek és a
rendező részvételével megbeszélték a felvetett erkölcsi problémát. Az esetből adódóan elsősorban a lányok adtak hangot felháborodásuknak, és többféle
megoldást is javasoltak. Tanulságként elmondható:
nem szabad elhallgatni, ha valaki ilyen helyzetbe
kerül, hogy az elkövető ne maradjon büntetlenül,
ugyanakkor hasznos lenne, ha a hasonló cselekedetek nem tartoznának a bocsánatos bűnök közé. Akiről pedig kiderül, hogy ilyet követett el, azt övezze
a társadalom súlyos megvetése, akár a kiközösítés is.

Ne v e lé s

2013. április 11.

Az ünnepek előtti készülődés tartalmas élmény lehet a gyerekek és szüleik számára is, ezért a Fecskefészek
Óvodában március 22-én délutánra
családi tojásfestést szerveztek. Több
olyan apróság is volt, akit apukája és
anyukája is elkísért azért, hogy együtt
vagdossanak, drótozzanak és fessenek
csemetéjükkel. Illésné Schrott Ildikó óvodavezető kiemelte: nem lehet
nem észrevenni, milyen örömet okoz
a gyerekeknek a szülőkkel folytatott
közös tevékenység. Aki azonban nem
csak a gyerekek arcán keresi az érzelmeket, csakhamar felfedezi ugyanezt
a szülőkén is. Otthon ugyanezt nem lehet megtenni, mert lejárna közben
a mosógép, és teregetni kellene, megfőne a vacsora, csöngene a telefon, és
számtalan más tennivaló szólítaná el a felnőtteket csemetéik mellől. Ha
viszont rászánják ezt a délutánt, és eljönnek az oviba, semmi nem zavarhatja meg őket az önfeledt szórakozásban. Megfigyelhető az is, mennyi okot
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találnak a gyerekek arra, hogy büszkék legyenek szüleikre a
többiek előtt. Akár azért, mert az apu erős, az anyu ügyes,
vagy csak egyszerűen azért, mert ő is eljött.
Az óvodavezető elmondta: a számtalan kelléket – ollót,
festéket, ecsetet, ragasztót, színes papírt, hurkapálcát, koszorúanyagot, drótot, virágot és a többi színes díszítőelemet – az óvoda előre kifizeti, majd amikor elkészülnek a
kis remekművek, a felhasznált anyagok árát kénytelenek
elkérni a szülőktől, mert az intézmény költségvetéséből
sajnos nem futná minderre. A néhány
forintos kiadás azonban a jelek szerint
senkinek nem okoz gondot, a családias
hangulat még ilyen válságos időkben is
megér egy kis áldozatot. Az az öröm pedig, amit az ünnep napján újra átélhet a
család cinkosan összekacsintva a közösen
festett piros tojás vagy egy nyuszifészek
fölött, egyébként is megfizethetetlen.

Közösségben lenni jó
Tavaly nyáron vonták össze a Fecskefészek Óvodát a két Pipitér tagintézménnyel, és már akkor
kiderült, hogy a pedagógiai programok között
sok hasonlóság van. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy számtalan olyan programot szerveznek, amelyeken a szülők is részt vehetnek.
Ezek azért fontosak, mert délután vannak, tehát
nem kell szabadságot kivenniük, mégis együtt
lehetnek gyermekükkel, közben pedig bele is
láthatnak az óvoda életébe.
A közelmúltban azonban nem az óvónők
szerveztek programot a családoknak, hanem a
lelkes anyukák és apukák fogtak össze, hogy a
Szülőfórum.hu elnevezésű internetes portál versenyében részt vegyenek. A Pipitér tagóvodákba
járó gyerekek szülei pedig annyira ügyesek voltak, hogy januárban az egyik, februárban pedig
a másik intézmény lett az első helyezett, így a
Csinszka utcában 165 ezer forint értékű koz-

metikai termékeket (folyékony szappant, kézvédő- és hámosító krémet, illetve magas faktorú
naptejet) tartalmazó csomaggal, a Farkashalom
utcában pedig egy egész napos kalandparkos
élménnyel gazdagodtak a kicsik. Az első nyereményátadón részt vett dr. Csomor Ervin alpolgármester, a második rendezvényen – ahol Lui
mágus szórakoztatta a gyerekeket – pedig jelen
volt Erdősné Kocsis Helga humán ügyosztályvezető és Müller Kinga irodavezető is.
Illésné Schrott Ildikó óvodavezető elmondta:
tavaly szeptemberben keresték meg őt a szülők
a regisztráció ötletével. Ő természetesen először
utánajárt annak, hogy érheti-e ebből bármilyen
hátrány az intézményt, és amikor megbizonyosodott arról, hogy a kicsiket semmilyen veszély
nem fenyegeti, akkor utat engedett a kezdeményezésnek. Mindhárom tagóvodát az óvodavezető regisztrálta, majd minden hónapban

Egy győzelem titkai
Aki csak hírből ismeri a könyvtárakat,
azt gondolhatja, hogy használatuk
nem több, mint odalépni egy polchoz,
leemelni egy könyvet a sok közül és
elolvasni. A gyakorlatban azonban rengeteg olyan kérdés merül fel, amelynek ismerete nélkül nehéz eligazodni
a számtalan, különböző témájú mű között. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban hirdette meg a
Bod Péter Társaság az Országos Könyvtárhasználati Tehetségkutató Versenyt,
amelyen Váradi Nikolett, a XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 5.
osztályos tanulója szerezte meg az első
helyet. Felkészítő tanára Frankó Orsolya könyvtár szakos pedagógus volt.

Mészáros Tibor
A 18. századi polihisztor tanárról elnevezett társaság részben azzal a céllal rendezett versenyt a
könyvtárhasználati ismeretekben járatos diákok
számára, hogy felkutassa azokat a tehetséges
gyerekeket, akik a jövő könyvtárosai lehetnek.
Az elsődleges cél azonban mégis az volt, hogy a
könyvtárhasználat segítségével a tanulókat meg-

kitettek egy plakátot az aktuális nyereménnyel,
amiről a szülők eldönthették, hogy szeretnék-e,
vagy sem. A verseny nagy volt, hiszen a játékra
országosan lehetett jelentkezni, és egy e-mail
címről naponta csak egy szavazatot lehetett leadni. Az eredmény azonban bizonyítja, hogy
összefogással bármit el lehet érni, a versenyszellem pedig ragadós, hiszen most már a Baross
Gábor utcai intézmény is beszállt a küzdelembe.
ismertesse az önálló ismeretszerzés módszerével.
A tanulmányi versenyek mintájára lebonyolított
vetélkedőn a sikeres szerepléshez szerteágazó ismeretekre volt szükség. Aki ugyanis nem akar eltévedni egy könyvtár polcai között, annak tudnia kell a
könyvek rendszerezését, mit hol érdemes keresni,
miként kell használni egy lexikont vagy egy enciklopédiát. Tudnia kell, hol találhat dokumentumokat, folyóiratokat, térképeket. Tisztában kell lennie
az olyan fogalmakkal is, mint a tartalomjegyzék
vagy a névmutató, de ma már az audiovizuális dokumentumok kezelésében is el kell igazodnia.
A jelentkezőknek először egy 11 oldalas tesztlapot
kellett kitölteniük a felsorolt ismeretekről, majd a
legjobb 16 diákot behívták szóbeli vizsgára.
Niki családtagjai és tanárai érdeklődésére csak
annyit mondott szerényen, hogy azokra a kérdésekre, amelyeket a szóbelin feltettek, tudta a választ.
Annyit azért megtudtunk, hogy a verseny témájául
Bod Péter, az első magyar térkép megalkotója tiszteletére az atlaszt választották a szervezők. A győzelemhez ismerni kellett a térképek fajtáit és azok
használatát, a rajtuk használatos rövidítéseket, valamint a vaktérképet is. A nyertesnek szívből gratulálunk!
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Zenés Virágvasárnap
A Szentmihályi esték előadás-sorozatának szervezői különleges produkcióval kívántak tisztelegni a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe,
a húsvét előtt. Virágvasárnap, vagyis március
24-én egy klasszikus kamarazenei koncerttel
lepték meg az ünnepre készülő szentmihályi

közösséget. Az együttes primáriusa Szabó Attila hegedűművész mellett felesége, Szabó Margit játszotta a brácsa szólamát, a másodhegedűs
Galja Danyilova, a Magyar Állami Operaház
első koncertmestere, a kvartett negyedik tagja
pedig Bartos Csaba, a Magyar Állami Operaház csellistája volt.
Az ünnepélyes alkalom ünnepélyes helyszínt kí-

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

vánt, ezért ezúttal a rákosszentmihályi katolikus templom adott otthont a rendezvénynek.
Szabó Attila és felesége 46 évvel ezelőtt Rijekán keresztül távozott Ausztriába, és azóta
is ott élnek. Nem sokkal később megalakították a Szabó kvartettet, amely azóta is működik. A kapcsolatot azonban nem szakították
meg az óhazával, így szívesen tettek eleget
Petrovics Sándor meghívásának, és magyarországi zenészbarátaik is örömmel csatlakoztak
hozzájuk.
Az előadók Josef Haydn több mint száz
kvartettje közül azt tűzték műsorra, amelyiket maga a szerző is élete egyik legfőbb
művének tekintett. A Megváltó hét szava
a keresztfán nem hasonlít a műfaj egyetlen
más darabjára sem. A klasszikus négytételes kvartettforma helyett kilenc tételből áll,
amelyek közül hét szonáta. A mű különlegessége a tételek között elhangzó prózai meditáció, amelyhez Krisztusnak a keresztfán
mondott szavai szolgáltak alapul. Ezeket
Urbán Gábor atya tolmácsolta éppen úgy,
ahogy azt az ősbemutatón tette a mű megrendelője, egy nagy tekintélyű spanyol bíboros. Végül pedig, amikor az utolsó akkordok hangját is elnyelték a falak, a kvartett
tagjai a templom elé vonultak, és koszorút
helyeztek el Mindszenty bíboros szobrának
talapzatán.

Egész napos big band ünnepet rendeztek az Erzsébetligeti Színházban március 24-én. Kora délelőttől késő estig szólt a dzsessz az intézményben, egymást váltották a zenekarok, a különböző
stílusok és dallamok. Este pedig a sztárvendégeket felvonultató gálaműsornak tapsolhatott a
zeneszerető közönség, ugyanis Malek Andrea színész-énekes, a Finnországból erre az alkalomra
hazalátogató Rajnai Csaba klarinétművész és a Kollmann Gábor vezette Budapest Jazz Orchestra
szórakoztatta a publikumot. A zömmel Gershwin és Bernstein dallamaira épülő műsor kiváló
alkalom volt arra, hogy az előadók egyértelművé tegyék, mi is az az amerikai big band muzsika.
Az Erzsébetligeti Színház egyre inkább fontos bástyájává válik a dzsesszmuzsikának,
hiszen március 22-én – nem sokkal a big
band nap előtt, amelyre minden jegy elkelt
– telt házas koncertet adott a sztárvendégekkel fellépő Spring Island dzsesszzenekar. Pély
Barna ezúttal improvizatív gitárjátékával bizonyította, hogy remek muzsikus, Jász András
szaxofonos pedig ismét elvarázsolta zenéjével
a hallgatóságot. A sodró lendületű előadás
hangulatához hozzájárult egy kiváló rendezési
ötlet is: a büfét beköltöztették a nézőtérre. Így
aki egy kis sörrel, üdítővel vagy kávéval kívánta teljesebbé tenni az élményt, nem maradt ki
egyetlen taktusból sem.

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Csáki Sándornét. Irénke néni Túristvándiban
született, ahol Móricz Zsigmond is végezte általános iskolai
tanulmányait 2 évig, és amelyről „jellemformáló kohóként”
emlékezett meg Életem regénye című művében. A település

a Kölcseyek birtoka volt, és nem messze található Szatmárcseke, ahol Kölcsey Ferenc a Himnuszt írta. Talán ezeknek is
köszönhető, hogy Irénke néni kislánykorától kezdve minden
nemzeti ünnepen szerepelt, és nagyon szépen mondott verset.
Budapesten a Lőrinci Vattagyárban, majd a Főnix vállalatnál
dolgozott varrónőként. Főként kötött áruval foglalkozott,
végig kiváló dolgozó volt és nyugdíj mellett még 3 évig vis�szajárt segíteni. Irénke néni első vőlegénye meghalt a fronton, a második pedig, aki a férje lett, határőrként dolgozott.
1968-ban költöztek a kerületbe, 3 gyerekük, 8 unokájuk és
14 dédunokájuk született. A szépkorú ünnepelt alig látszik 60
évesnek, hetente egyszer ellátogat a környékbeli piacokra és
a bevásárlóközpontokba, mert szeret saját maga válogatni a
portékák között. Manapság is süt-főz a családnak, szabad idejében pedig tévézik és kertészkedik. Szerinte a munka a hosszú
élet titka, hiszen ő is sokat dolgozott otthon a földeken és
kapálta az agyagos talajt, ami nem volt könnyű feladat. Isten
éltesse még nagyon sokáig!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség B26-os tagszövetsége
március 23-án tartotta hagyományos évértékelőjét, amelyre idén is meghívták Kovács Péter polgármestert. A rendezvényen kiosztották azt a közel negyven serleget, amelyeket
a klub versenyzői 2012-ben felhalmoztak. Takár Jenő elnök
először egyperces néma főhajtásra kérte a jelenlévőket elhunyt
sporttársuk, Czomba Miklós emlékére, majd elmondta, hogy a
klubból egyre többen érnek el eredményeket országos és nemzetközi versenyeken. Ennek okát az elnök elsősorban abban
látja, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a galambok egészségére, a madarak ápolására és a betegségek megelőzésére.
Mindez kiemelkedő változást hozott a teljesítőképességükben.

Kovács Péter beszédében elmondta: azért segítette eddig is a
galambászok működését, mert támogatásra érdemesnek tart
minden olyan tevékenységet, amely közösséget formál, értelmes céllal, folyamatosan nagy taglétszámmal, hosszú távon
működik, szakértelmet és lelkesedést igényel. Emlékeztetett
ugyanakkor arra, hogy a klubhelyiség felújításának előkészületei már folynak, így valószínűleg még ebben az évben megszépült környezetben folytathatja munkáját a patinás galambászklub. A serlegek, oklevelek és ajándéktárgyak kiosztása után
kellemes vacsora, majd izgalmas tombolasorsolás következett.

Ku ltú ra
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A régmúlt agyagban
Spanics Katalin keresztutat ábrázoló drámai erejű domborműso-

rozata, valamint légies angyalfigurái szellemi rokonságot mutatnak a
húsvét gondolatvilágával. Éppen ezért a keramikusművész alkotásaiból március 23-án, az Erzsébetligeti Színházban nyílt kiállítás is segítette a jelenlévőket abban, hogy ráhangolódjanak az ünnepre.
Mészáros Tibor
Szabó Csilla, a Corvin Művelődési
Ház igazgatója köszöntőjében elmondta: régi vágya volt, hogy Krisztus feltámadásának ünnepéhez közeledve egy
művészi stációsorozatot állítsanak ki
a Kertváros kulturális központjában.
Emellett mesélt
arról, hogy külföldi útjai során már
számtalan, angyalt
ábrázoló
fotót
gyűjtött,
tehát
Spanics Katalin
alkotásai is nagyon
közel állnak a szívéhez.
Kovács Péter megnyitóbeszédéből
kiderült, hogy a polgármester kisgyermekkora óta ismeri a kiállító művészt,
hiszen nyaralt Somogyszobon, Spanics
Katalin lakóhelyén. Nagymamája társaságában pedig többször meglátogatta
a művésznőt, aki megengedte, hogy a
kíváncsiskodó kisfiú kipróbálja azt a korongot, amin alkotott. A kerület vezetője kiemelte az egyes stációk részleteit,
azok drámai kifejező erejét, különösen
az I. állomáson látható római katona
arckifejezését.
A műsorban először az I. Kertvárosi
Tehetségkutató egyik felfedezettjének, a
még csak általános iskolába járó Fábián-

Faragó Botondnak táncában gyönyörködhetett a közönség. Ezután Dévai
Nagy Kamilla, a közismert Liszt Ferencés Kazinczy-díjas énekművész adott elő
három népdalt.
Amíg az érdeklődők a kiállított művekkel ismerkedtek, mi az alkotóval,
Spanics Katalinnal beszélgettünk.
– Hogyan lett
kerámiaművész?
– Sajnos én
nem
tudok
olyan hangzatos
történettel szolgálni, hogy már
a bölcsőben kerámiaszobrokról
álmodtam. Még csak nem is a saját ötletem volt, hanem a szüleim javasolták,
hogy olyan középiskolába jelentkezzek,
ahol megtanulhatom ezt a mesterséget.
Ez még olyan korban volt, amikor a
gyerekek szót fogadtak a szüleiknek.
– Hol találtak ilyen iskolát?
– A helyszín Pécs volt, és a kezdetek
nagyon egyszerűnek tűntek. Elvégeztem
az iskolát, létrehoztam egy műhelyt, és
dolgoztam benne.
– Hogyan értékesítette a műtárgyakat?
– Ennek akkor kialakult rendje volt:
kitaláltam valami szépet, bemutattam
egy zsűrinek, ha elfogadták, leszállítot-

tam, és gondoskodtak az eladásáról. Aztán ez a rend felborult, és semmi nem
működött úgy, mint addig. Ezután egy
építész ismerősöm javaslatára áttértem
az épületkerámiára, vagyis oszlopokat,
oszlopfőket, címereket, díszítőelemeket,
egyszóval kültéri épülettartozékokat készítettem fagyálló kerámiából.
– Ezek mellett jutott idő művészi alkotásokra is?
– Műveket készítettem, de huszonöt
évig nem volt kiállításom. Aztán három
évig tanítottam, végül elhatároztam,
hogy változtatok ezen. Először Fonyódon rendeztünk egy kiállítást, ez volt

Az anyag, az eszköz és az indulat
Tavaszváró címmel rendezte meg az ART 16 Művész Csoport hagyományos
tavaszi tárlatát. Valószínűleg a kiállító művészek sem gondolták, hogy ebben az évben március 21-én még a tavasznak csak a kiállított műveken
látjuk majd nyomait, hiszen a falakon kívül ekkor még semmi nem utalt
arra, hogy a télnek egyszer idén is vége lesz.
Mészáros Tibor
„Képekre, művészetre márpedig szükség van.” Egy
művészetbarát ferences érsek szájából hangzott el
ez a kijelentés, tőle idézte az örök érvényű mondatot A. Bak Péter, az ART 16 elnöke a megnyitón.
Szerinte változó világunkban minden átalakul, az
emlékezet véges, csak a művészi alkotások őrzik
meg az emlékeket a későbbi korok számára. Ezzel a
szemlélettel kell teljesíteni hivatásukat a tehetséggel
megáldott alkotóknak, akik sokszor maguk sincsenek tudatában saját küldetésük fontosságának. A jó
művész kritériuma az anyag, az eszköz, az indulat és
az alkotó szándék egysége. Ezek nélkül az alkotások
nem őszinték és hatástalanok.

Az ART 16 hét tagjának most kiállított művei
olyan alkotások, amelyek nemcsak a kortárs szemlélő figyelmére tarthatnak igényt, hanem
az utókor érdeklődésére is számíthatnak.
Mai világunk egy-egy
mozzanatát,
jelenségét, épületét, táját
örökítik meg, dacolva
az elmúlással, a feledéssel.
Jó Ilona fotográfiái
szinte napi témát dol-

az első lépés. Aztán „bemutatkoztam”
szülőfalumban, Somogyszobon is egy
nagyszabású tárlattal, ami összefoglalta
az elmúlt negyven évet.
– Hogyan állította össze a nálunk látható anyagot?
– Visszanyúltam a régi technikákhoz.
Egy kicsit erre utal a tárlat címe is: A
régmúlt agyagban. Erre az alkalomra készítettem el a stációk sorozatát,
amelynek az a különlegessége, hogy
az első állomásokon Krisztusnak még
van arca, a végén viszont már csak egy
maszk helyettesíti. Maszkokkal harminc évvel ezelőtt foglalkoztam, ehhez
szerettem volna most visszanyúlni.
– Láthatunk angyalokat is.
– Igen, kedvelt témáim egyike. Az
angyalok jósága, pozitív kisugárzása
felemelő, ugyanakkor foglalkoztat a
halál angyala is. Ezekből is kiállítottam
néhányat.
– Végül pedig beszéljünk azokról az itt
látható különleges, fémes felületű használati és dísztárgyakról, edényekről és
vázákról, amelyek nem olyanok, mint a
közismert kerámiatárgyak.
– Azok egy általam kidolgozott és szabadalommal védett eljárással készültek.
Felületük színes is, és fémes csillogású
is egyszerre. Ezenkívül még üvegbetétek is vannak bennük. Ennek lényege
a kerámia és az üveg összeházasítása kicsit erőszakos módon.

goznak fel, hiszen a hó alól felragyogó tűzvörös virágokkal fejezi ki az újjáéledés évszakának érkezését.
Kallai Sándor aranysárga napraforgótáblája már a
tavasz üzenetét hordozza, télbe dermedt fái között
pedig az ébredő természet első napsugarainak bizonytalan fénye szűrődik át. Krupa József sziklás tájképén a köveket már átmelegítette a lenyugvó nap
fénye. Terényi István nonfiguratív vásznán festőkéssel felhordott színfoltokkal jeleníti meg a rügyfakadás hangulatát. A. Bak Péter a balatoni tavaszt és a
cseresznyevirágzást idézi emlékezetünkbe. Zsuráffy
Mária csendéletén szintén egy cseresznyeág kap főszerepet, csakhogy nem
a szabadban, hanem egy
vázába állítva fürdik az
ablakon besütő napfényben. Zicho Gabriella pedig a kizöldült lábatlani
arborétum egy pillanatát
örökítette meg az akvarell eszközeivel. A tárlat
április 21-ig tekinthető
meg az Erzsébetligeti
Színházban.
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Mészáros Tibor
Szebeni András nem a fotózás technikai részleteivel kívánta megismertetni a hallgatóságot, sokkal inkább a fényképek alkalmazási területeiről,
az újság- és könyvkészítés körülményeiről osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. Szerinte a
nagy sikerekhez vezető életutak közös jellemzője
a véletlenszerűség. Nem kétséges, hogy minden
alkotói műfajban alapfeltétel a tehetség, közel is
kell lenni a történésekhez, de legalább ennyire
fontos a szerencse is. Lehet viszont valaki műfaja
legzseniálisabb tehetsége, ha nincs jókor, jó helyen, sohasem lesz belőle híres művész.
Szebeni András huszonévesen került a Nők Lapja szerkesztőségéhez, ahol a rendszerváltás előtt is
magas színvonalú munka folyt. Az újság nem volt
pártlap, így az akkor természetesnek tűnő korlátokat betartva hétről hétre szabadon készíthette
számait. A szerkesztőséghez élvonalbeli írók, publicisták és fotósok tartoztak, köztük több olyan,
akit lázadásra hajlamos egyénisége miatt máshol
nem engedtek volna publikálni. A munkatársak
pedig olyan feltételek között dolgozhattak, amelyekről ma csak álmodnak a kollégák. Ha két
hétre volt szükség egy-egy téma feldolgozásához,
akkor megkapták azt az időt. Ráadásul a riporter minden költségét a lap fizette. Ellenben, ha
a megadott idő letelt, egyetlen másodpercet sem
lehetett késni, ez becsületbeli ügynek számított.
Az újság stabil anyagi háttere a többi között a ma
szinte elképzelhetetlen, százezres példányszámnak volt köszönhető. Népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy címével ellentétben nem csak női
témákkal foglalkozott, hiszen talált benne érdekes olvasnivalót munkás, értelmiségi, kisiskolás,
nyugdíjas, és szívesen kézbe vették a férfiak is. A
Nők Lapja a rendszerváltásig egyet jelentett a minőséggel.

Jókor, jó helyen

Szebeni András március 27-

én, az Erzsébetligeti Színházban megtartott előadását olyan
érdeklődés övezte, hogy a 470
ülőhellyel rendelkező színházterembe tervezett rendezvényre közel 700-an regisztráltak. A
hóesés azonban megtizedelte
a jelentkezőket, így végül mindenkinek jutott ülőhely.
Szebeni András jókor volt jó helyen akkor is,
amikor a tervezett magyar nyelvű Playboy magazin kiadója megtalálta. Az újságra sokan elsősorban a meztelen nőket ábrázoló fotók miatt
emlékeznek, pedig sokkal több volt ennél. Nem
véletlen, hogy a megjelenő cikkeket élvonalbeli

újságírók jegyezték, és gyakran nyilatkoztak benne államfők, politikusok, és más ismert emberek
is. A Playboyban megjelenni rang volt szerzőként, riportalanyként és természetesen modellként is, hiszen a ruhátlan hölgyekről készült fotók
is igényességükkel, művészi kivitelükkel vívtak ki
elismerést.
A folyamatos megbízások mellett Szebeni András több könyvet is írt, amelyek kiadásának tanulságos történeteit a hallgatósággal is megosztotta.
Műveit többek között Eszterházy Péter, Kardos
G. György, Bella István, Gera Mihály és élettársa,
Sóvári Zsuzsa újságíró szövegei gazdagították.
Kezdettől fogva fotózta a rendszerváltás eseményeit, amelyekről szintén azt állítja, nem az
vezette, hogy látta a jövőt, csak érdekesnek találta az addig nálunk szokatlan eseményeket.
Ismét jókor volt
jó helyen, és így
vált a történelmi
változások egyik
krónikásává.
Az
előadás
szünet utáni részében
azután
előkerültek a fotók is. Ennek az
estének ugyan
inkább az újságés könyvkészítés, valamint az
írások
mellett
megjelenő fotoMészöly Miklós és Polcz Alaine gráfiák viszonya
1995
képezte a gerincét, a közönség azonban emellett megcsodálhatta
a művész aktjait, portréit, városképeit, eseményfotóit, vagy éppen a gasztronómia alkotásait ábrázoló, ínycsiklandó remekműveit is.

Programajánló
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.

GYERMEKPROGRAM

Április 14. vasárnap 11:00

ZENE

Április 14. vasárnap 15:00

Nyughatatlan
Micó
avagy a világ összes kincse - dzsesszmesejáték. A történetben Nyughatatlan Micó igazi
mesei környezetben él az Üveghegy tetején. Nevéhez méltóan nem bír nyugton várni, és kinyitja a
ládát, amiről úgy gondolja, hogy a papája kincseit rejti. A hirtelen támadt zűrzavarban a kislány
azt hiszi, elszöktek a kincsek. Rézcsőrű madárral a
kincsek nyomába ered.
Mesélő: Szabó Balázs. Énekel: Vörös Niki.
Zene: Sárik Péter, Szirtes Edina Mókus, Fodo
Belépő: gyerek 900 Ft, felnőtt 1200 Ft, családi
3200 Ft (két felnőtt, két gyermek)

JÖN A TAVASZ, JÖN MÁR …
Magyar nóták, operett részletek és fergeteges cigány-show. Prímás: Lukács Tibor. Jegyár: 1400 Ft

Kolompos táncház
Belépő: 900 Ft, családi jegy (2 felnőtt +2 gyermek)
3000 Ft. 2-8 éveseknek

Mátyásföldi Irodalmi Kávézó
Élet és költészet áthallásai, kölcsönhatásai az irodalomban, küldetéstudat és ars poetica.

Ligeti Baba Klub
Szeparációs szorongás és átmeneti tárgyak: elalvási
nehézségektől a kimoshatatlan plüssnyusziig (Tóth
Varga Violetta pszichológus, gyermekterapeuta)

Május 12. vasárnap 18:00

Április 28. vasárnap 10:30-12:00

Április 24. szerda 10:00

Április 19. péntek 19:30

Jazz Liget - Jász András Kulturfunk - lemezbemutató koncert. Lulu a moziban címmel jelent
meg idén februárban a zenekar első önálló albuma.
Az ősbemutató után ismét hallhatjuk a különleges
számokat, és a rendkívül igényes kiállítású lemez is
megvásárolható.
Vendég: Csemer Boglárka. Belépő: 1000 Ft.

EZ+AZ

Április 24. szerda 17:00

Müller Péter: Az Öröm - könyvbemutató
és dedikálás

„Légy derűs! És önfeledt. És éld át, hogy életed nemcsak feladat, de játék is. Játszd vidáman, ha néha
fájdalmas és nehéz is.”
Jegyárak: 2100 és 2400 Ft

KIÁLLÍTÁSOK

Április 14. – május 12.

Újragondolt hagyomány
A Derkovits Gyuláról elnevezett alkotói ösztöndíj immár több mint fél évszázada a fiatal művészgenerációk legfontosabb, a független alkotómunkát lehetővé
tevő támogatása. A kiállításon a 2011-es ösztöndíjasok munkáiból láthatunk válogatást.
A program az NKA támogatásával valósul meg.
Április 16. kedd 16:00

A humánum lovagja - A holokauszt
áldozatainak emléknapja
A kiállítás Raoul Wallenberg magyarországi embermentő tevékenyégét, valamint életét mutatja be. A
rendezvény a Raoul Wallenberg Alapítvány és Egyesülettel együttműködésben valósul meg.
Megtekinthető: április 28-ig a Corvin Galériában

S zín h á z

2013. április 11.
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Kell egy színház

Galambos Zoltán bizonyára azokkal ért egyet, akik maguk is úgy
gondolják, hogy kell egy színház. Különben aligha írta volna meg már
egészen fiatalon hasonló című színdarabját. Majd évekkel később ő is
színházalapító lett, kilenc éve vezeti a Körúti Színházat. Ennek ellenére saját darabját sokáig nem mutatták be, inkább más műveket tűztek
műsorra, mígnem – ahogy ő fogalmazott – elérkezett az elszemtelenedés éve, amikor színpadra állította saját alkotását.
Mészáros Tibor

– Az általam létrehozott magánszínház tulajdonosaként tisztában vagyok azzal, hogy olyan
darabot nem játszhatunk, amely nem sikeres,
hiszen akkor soha többet nem hívnak
meg. Gondoltam, egy próbát azért megér, és egy nagy elhatározással műsorra
tűztem a Kell egy színházat. Ennek hét
éve, és azóta is játsszuk. Az ország minden pontján szereti a közönség, beleértve
a rendszeres vajdasági és felvidéki fellépéseinket is.
– Anélkül, hogy lelőnénk a poént, miről
szól a mű?
– A közönség a nézőtér felől ismeri a
színházat. Ez a darab a teátrum színfalak
mögötti világába enged bepillantást sok
humorral, feszültséggel, szerelemmel,
intrikával, félreértéssel.
– Sokat kellett módosítani az ifjúkori
művön, hogy megfeleljen a mai ízlésnek?
– A történeten egyáltalán nem, a jelenetek,
párbeszédek azonban változtak.
– Kik a játszótársai a színpadon? Hiszen nemcsak szerzőként szerepel a neve a színlapon, ha-

nem a büfés, korrepetitor szerepét is Ön alakítja.
– Kautzky Armand barátom maga is alapító
tagja a társulatnak, Gyebnár Csekkára is mindig
számíthatunk, és reményeim szerint mára már

megszerette, és megtanulta a nevét a közönség
azoknak a fiatal, lelkes és nagyon tehetséges
színészeinknek is, akiket idestova három éve
láthatnak az Erzsébetligeti Színházban. Placskó

Én és a kisöcsém a ligetben
Az Én és a kisöcsém, vagyis az Eisemann Mihály
örökzöld slágereivel teletűzdelt klasszikus vígjáték a Körúti Színház előadásában egyszer már
megnevettette a XVI. kerület közönségét. A társulat március 21-én viszont ismét bemutatta a
XX. század 30-as éveiben született remekművet.
A „győztes csapaton ne változtass” elv, úgy látszik, a teátrumra nem mindig érvényes, hiszen
a színészek egy-egy szerepet felcseréltek egymás
között, ami csak javára vált a produkciónak. Az
már természetes, hogy az olyan ismertebb színészek, mint Gyebnár Csekka (Vadász Frici) és

Koltai Róbert (Kelemen Félix)„hozzák a formájukat”. Üdítő színfolt volt azonban egy ifjú tehetség, Placskó Emese játéka, aki Kelemen Katóként minden férfiszívet meghódított csilingelő
énekhangjával és bájos játékával, de kisöccsnek
sem volt utolsó, hiszen nála jobban senki sem
alakíthatta volna a férfiruhába bújt féltékeny
lány szerepét ezen az estén. Pecsenyiczky Balázs
már sokszor megcsillogtatta tehetségét, de most
felülmúlta önmagát: Zolestyák, a dúsgazdag
komornyik bőrébe bújva ugyanis olyan alakítást nyújtott, amely folyamatos nevetésre ingerelte a közönséget. Persze Oroszi Tamás (Sas) és Lipták Péter
(Vas) a történet két ügyeskedő,
csetlő-botló magánnyomozója
is kiaknázott minden poént, de
Udvarias Anna (Piri) valamint
Király Adrián (Andersen) is
mindent megtett azért, hogy a
publikum jól szórakozzon. Aki
esetleg nem ismeri a történetet,
az sajnálhatja, hogy lemaradt
erről a kiváló előadásról, de
némi vigaszt nyújthat számára,
ha megnézi a társulat Kell egy
színház című darabját április
28-án az Erzsébetligeti Színházban.

Emese, Angyal Anita, Király Adrián, Pecsenyiczki
Balázs, Oroszi Tamás, Lipták Péter már letett
valamit az asztalra. Mindnyájan itt élünk a
Színházban, néhányunkkal a tisztelt publikum
a büfében is találkozhat, mert amerikai
mintára a társulat üzemelteti az intézmény büféjét, amit pályázaton nyertünk
el. Azért annak megvan a maga diszkrét
bája, hogy olyan személy kezéből veheti
át valaki a pultnál a kedvenc sörét vagy
szendvicsét, aki előző nap a dívát vagy
a hősszerelmest alakította a színpadon.
Természetesen elsősorban színházi emberek vagyunk, de nem esik le a karikagyűrű az ujjunkról, ha a büfében is helyt kell
állnunk. Ez egyébként a világ számtalan
pontján bevált gyakorlat. Így színész és
közönsége szinte személyes ismerősökké válhatnak. Egy jó hangulatú színházi
büfé pedig csak hasznára válhat a befogadó intézménynek is. Valahogy így élünk
mi itt az Erzsébetligetben, és szeretettel várjuk
a közönséget az április 28-i előadásunkra. Mi
mindent megteszünk azért, hogy jól érezzék
magukat – mondta Galambos Zoltán.

A veréb. Ezt a nevet az a színházigazgató adta Edith
Piafnak, aki felfedezte őt
Párizs egyik utcáján mint
apja „utcaművészi” produkciójának mellékszereplőjét. A lány a főműsor után
ugyanis énekelt még
valamit a néhány tagú
közönségnek. A papa
mutatványa felejthető
volt, a 142 centiméteres, 40 kilós kis veréb
azonban olyan tűzzel
dalolt a néhány bámészkodónak, hogy
az őt hallgató Louis
Leplé azonnal szerződtette.
Edith Piaf tragédiákkal
övezett életét Vári Éva mutatta be az Erzsébetligeti Színház közönségének. A Kossuth- és Jászai-díjas művésznő a
francia énekesnő legismertebb dalaival illusztrált előadásából egy szomorú sorsú, magányos, csak percekre boldog
művészi élet rajzolódik ki. Miközben a kor legismertebb
közszereplőit mondhatta barátainak, valójában sohasem
találta a helyét a világban. Ezt a nagyrészt boldogtalan
életutat azonban világslágerek övezték. A Padam, padam,
a Nem bánok semmit sem, a Harmonikás, a Himnusz a
szerelemhez vagy a Milord a mai napig gyöngyszemek,
amelyeket Vári Éva előadásában emlékezetes élmény volt
újra meghallgatni.
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A Rákosszentmihályi Nagykaszinó 2. rész
Folytatjuk a részletek közlését a Rákosszentmihályi Nagykaszinóról, Balázsovich
Zoltán írásából, a Rákosi Hírlap 1940. július 11-i számából. A település elöljárósága
az önálló Rákosszentmihályon ideiglenes épületekben végezte munkáját egészen
1915-ig, amikor július 31-re Prokopp Imre tervei alapján Szabó József felépítette
az új községháza épületét, amiben helyet kaptak a Nagykaszinó helyiségei is. Az
épület földszinti részén a kaszinó mellett egy gyógyszertár és a Fogyasztási Szövetkezet is bérelt helyiségeket. Az épület 35 éven át volt a társadalmi élet színtere. Mint a cikkből is kitűnik, jól működött. A Hősök terén az épület ma a Kölcsey
Ferenc Általános Iskoláé.

Lantos Antal

kutatásaiból lejegyezte:

Széman Richárd

„A Nagykaszinó csakhamar virágzásnak indult.
Már két év múlva nagy lelkesedéssel ünnepelte
az ötszázadik tagjának felvételét. A nagykaszinó
egyetlen központja lett az egész társadalmi életnek. Háborús jótékonykodás, hazafias gyűlések,
ünnepélyek, helybeli célok támogatása, később
az ország helyreállításának munkája, a nemzeti szellem újjáélesztése, a sok nagy mozgalom
mind itt zajlott le, a Nagykaszinó tagjainak áldozatos munkájával, lelkesedésével.
Miként kezdetben, a telepes időkben, testvérként támogatta mindenki társainak közcélú törekvéseit,
ugyanúgy folytatta, ezt a szellemet
ápolta tovább a Nagykaszinó is. Mi,
régi szentmihályiak, büszkék vagyunk, hogy a ref. templom alapját
megvető tárgysorsjáték sorsjegyeit
ezerszámra vásároltuk és adtuk el
mi, katolikusok és szép telket táncoltunk össze a református testvéreinkkel, ugyanúgy az evangélikus
templom jó néhány köve katolikus
adományból került ki és az evangélikus estélyek mindig kedves alkalmul
szolgáltak a testvérbarátság tüntető
kimutatására. Rákosszentmihály fejlődésének egyik titka ez a minden
jó célért együttmunkáló, testvéries
közszellem és ennek azok voltak a
hangos és következetes hirdetői, akik a Nagykaszinót létrehozták.
Ennek az egyesületnek a falai között nincs
más, csak békés, baráti együttélés és amikor
kell, önfeláldozó munka. Mi mindenkit szívesen láttunk és látunk magunk között, aki ide
jó szándékkal közeledik. Nem kérdezzük, hogy
milyen templomban imádkozik, csak Istent
imádja, nem kérdezzük, hogy hova szavaz, csak
becsületes, igaz magyar hazafi legyen, nem nézzük, gazdag-e vagy szegény, mi a rangja, mennyi
az iskolája, csak tisztességtudó, és feddhetetlen
jellemű, tisztességes polgár legyen. (…)
A rákosszentmihályi műkedvelő kultúra negyvenöt éves. A csúcspontjára a Nagykaszinóban
jutott el, ahol túlzás nélkül, országos hírű előadásokat rendezett.
„A legszebb kaland” rákosszentmihályi előadásának együttesét a Belvárosi Színházba hívták

meg, hogy jótékony célra fellépjen. Évekig emlegetett siker emlékét hagyta ott hátra. Klimkó
István és Szlavkovszky Sándor írta be ezen a
téren nevét aranybetűkkel Rákosszentmihály és
a Nagykaszinó történetébe. A szentmihályi műkedvelés sikerének titka a tehetségek helyes kiválasztásán és felhasználásán kívül abban rejlett,
hogy mindig tudtunk irodalmi értékű és mégis
népszerű műsorról gondoskodni, anélkül, hogy
színházi összehasonlításra alkalmat adtunk volna. Ugyanis soha műsoron levő, vagy rövidebb
idő előtt színre került színdarabot nem játszot-

Egyetemista álarcosbál 1935
tunk és a műkedvelést nem a hivatásos színészet
versenytársának, hanem szálláscsinálójának és
hathatós támogatójának tartottuk és ilyen módon gyakoroltuk. (…)

A rákosszentmihályi műkedvelő zenekar,
Pollner Ernő, majd utóbb Csattogányi István
remek alkotása, szintén a Nagykaszinóban talált teret és fejlődött olyan hírszerűvé, amely
a fővárosban és egyebütt is dicsőséget szerzett
számára. (…)
Bizonyára nem csak szerencse, vagy a Gondviselés kegyelme, hanem az egyesület érdeme is,
hogy mindig méltó elnököt tudott a maga élére
állítani. Az áldott lelkű, galambepéjű csupaszív
Farkas Géza kitűnően teljesítette feladatát az új
közösségben egyesült tagok egybeforrasztása és
minden ellentét elhárítása terén. Utóda
Csabány Antal János, akinek arcképével most akarja feldíszíteni helyiségét a
Nagykaszinó, sima, előzékeny modorával, méltányos, de gerinces erélyével és
ügyes taktikájával a megsúlyosodott viszonyok és újraéledt nehézségek tömkelege között tudta kezében tartani a vezetést és megvédeni a végsőkig a kaszinó
érdekeit. Krenedits Sándor, a kaszinó
megteremtője, lelke és motorja az igazgatói tisztség után az elnöki székben is
következetesen folytatta munkáját és ha
lehet, még fokozta szeretetét,, mely őt
kezdettől fogva körülvette. Ma már látjuk azt is, hogy előrelátásának és a kaszinóhoz való törhetetlen ragaszkodásának
egyik legnagyszerűbb megnyilvánulása
az a cselekedete volt, hogy idejekorán
méltó utódról tudott gondoskodni.
Dibusz Sándort nem csak ő ajánlotta, hanem szívünkből kívántuk mindannyian.
Nem is csalódtunk benne, amit a Nagykaszinó
fejlődése kiválóan bizonyít. (…)”
Folytatjuk!

Könyvbemutató

Széman Richárd
Képeskönyv Fényképészek Budapest peremén

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 30. kötete
Április 23. 18 óra, Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem
Mint a cím mutatja, a könyv gazdagon illusztrált fotó- és helytörténeti
munka, lajstromba veszi a XX. század első felében Budapest XVI. kerületének elődtelepülésein működő fényképészműtermeket, fényképészeket.
A települések szerint felosztott, helyi fotográfiát ismertető írások mellett
több mint kétszáz fotográfia és több tucat korabeli hirdetés, újságcikk
mutatja be a kor fényképezési szokásait, a korabeli öltözködést, az emberek gesztusait a műtermekben, a fényképezőgép előtt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Csokinyuszi és ezüstérem

Szép játékkal, kapott gól nélkül második helyen végzett az
FC Budapest Sólymok U12-es
csapata az első ízben az Ikarus sporttelepen megrendezett
FC Budapest Mini Cup 2013 elnevezésű utánpótlástornán. A
rendezvény fővédnöke Kovács
Raymund alpolgármester volt.

Kellner Gergely

A Bátony utcai sporttelepen március 30-án megtartott viadalon négy ország öt csapata – az osztrák Sturm Graz, a szlovák Slován Bratislava, a cseh
Slavia Praha, a Videoton FC és rendezőként természetesen az FC Budapest Sólymok – mérte össze
tudását. A labdazsonglőr Sűrű FX Tamás, magyar
és holland bajnok pedig freestyler bemutatójával
szórakoztatta a nézőket. Ezúttal az időjárásra és a
pálya állapotára sem lehetett panasz, hiszen az új
műfűről kiválóan letakarították a havat a szervezők,
sőt olykor még a nap is előbukkant a felhők közül.
– A sporttelep az elmúlt években nagy változáson
ment keresztül Kovács Péter polgármester úrnak és a
kerületi vezetésnek köszönhetően. Jó dolognak tartom
azt is, hogy egy ilyen sportkomplexumon belül a labdarúgás, illetve az atlétika is megfér egymás mellett
– mondta Szekeres Adrián, az U20-as válogatottal
vb-bronzérmet szerző kerületi tehetség, a Sólymok
egyik alapítója.
Az FC Budapest már az első meccsen bebizonyította, hogy remek csapata és kitűnő játékosai révén
méltó ellenfele bármely nemzetközi együttesnek.
A fiúk magabiztos cselekkel és gyönyörű technikás
játékkal kezdtek a cseh Slavia Praha ellen. Ennek
eredményeképpen uralták is a mérkőzés első felét.
A hajtás azonban sokat kivett a játékosokból, aminek hatására kissé leengedtek, így a mérkőzés gól
nélküli döntetlennel ért véget.
Ezt követően a kerületi focisták a Sturm Graz
csapatával játszottak. A mieink szép játékkal
hosszú percekig a saját kapujukhoz szögezték a
tornát végül megnyerő osztrákokat. Az erős kezdés után végül sikerült betalálniuk, így 1-0-ra
meg is nyerték a mérkőzést.
A legnagyobb érdeklődés természetesen a két hazai

csapat, a házigazda FC Budapest Sólymok és a Videoton rangadóját kísérte. A kezdőrúgást Szekeres
Adrián végezte el. A kerületiek kiválóan küzdöttek,
több lövéssel is veszélyeztették a Vidi kapuját, de
gólt egyik csapat sem szerzett. Így a presztízsmeccs
egy izgalmas nulla-nullás döntetlennel zárult.
– Persze fontos a győzelem, de a lényeg, hogy jól
érezzék magukat a srácok, legyen minél több szép
megmozdulás. Úgy gondolom, hogy a 0-0 ellenére is
egy látványos és jó mérkőzést játszott egymással a két

magyar csapat – mondta Adrián, aki nem kötelezte
el magát egyik szurkolótábor mellett sem.
A tornát végül a Sturm Graz együttese nyerte.
Második helyen a házigazda FC Budapest Sólymok
gárdája végzett, akiket sorrendben a Slavia Praha,
a Slovan Bratislava és a Videoton csapata követett.
A torna legjobbjának a Sturm Graz játékosát,
Holzerbauer Moritzot választották. A legjobb kapus díját Oswald Dániel, a Sólymok hálóőre érdemelte ki, aki az egész torna során egyetlen gólt sem
kapott. Mivel minden gólszerző csupán egy talála-

tot rúgott, így a gólkirálynak járó kupát a legszebb
találat szerzője, Tóth Alexander, a Slovan Bratislava
játékosa vehette át.
Az FC Budapest Sólymok egyesülete idén lesz
ötéves. A klub 2008 novembere óta már számos
kerületi sportlétesítményben megfordult, mire az
Önkormányzat segítségével végleges otthonra talált
az Ikarus pályán.
– A rendezvény jól sikerült: kitűnő volt a pálya, és a
környezet is. Pozitív visszajelzéseket kaptunk minden
résztvevőtől, akikkel állandó a kapcsolatunk, és ők is
rendszeresen meghívnak bennünket a saját tornáikra.
Minden csapat maximálisan meg volt elégedve az itteni megmérettetés színvonalával, ezért jövőre is biztosan
megrendezzük a Mini Cupot, amelyből hagyományt
szeretnénk teremteni. A szervezéssel kapcsolatban már
az is biztos, hogy jövőre eggyel több csapattal egészítjük
ki a mezőnyt. Mi abszolút erőn felül teljesítettünk, de
ennek ellenére is úgy érzem, hogy maradt még bennünk energia. Természetesen nagyon meg vagyok elégedve a csapat teljesítményével – mondta Czuk Henrik, a Sólymok elnöke és vezetőedzője.
Kovács Raymund alpolgármester nagyon elégedett volt a szervezéssel.
– Örülünk annak, hogy ilyen rangos focitornát
rendezhettünk a kerületben, hiszen nemzetközi
szinten elismert csapatokat láttunk vendégül. Külön szeretném kiemelni, hogy az eseményhez a szervező FC Budapest egy forint támogatást sem kért az
Önkormányzattól. Lehet így is színvonalas tornát
rendezni. Az idősebb focirajongók még emlékezhetnek rá, hogy régen milyen hagyománya volt a
felnőtt húsvéti kupának, amelyen magyar, osztrák
és cseh csapatok játszottak telt házas mérkőzéseket.
Ennek is lehet a kertvárosi rendezvény a kicsinyített
mása.

Utánpótlás szumó Európa-bajnokságot rendeztek
március 23-án és 24-én a németországi Pönitzben,
ahol a Kertvárosi SE színeiben négy sportoló is
képviselte a kerületet, és mindenki dobogós helyen végzett. Ferencz Sándor az U16-os korosztályban 80 kilogrammban aranyérmes lett, ugyanitt
Hoksza Roland a 3. helyen végzett. Ferencz Brigitta az U14-es korosztályban, az 55 kilogramm alatti
kategóriában első lett, Ancsin Boglárka az U18as, 55 kilogramm alatti kategóriában ezüstérmet
szerzett, a Sárkány Vivien, Katona Enikő, Ancsin
Boglárka és Ferencz Brigitta összeállítású U21-es
csapat pedig felállhatott a dobogó legfelső fokára.
A felnőtt együttesnek – amely végül ezüstérmes
lett – tartalékosként szintén tagja volt Ancsin Boglárka. Ifjú sportolóinknak ezúton is gratulálunk!

A Kertvárosi Sport Alapítvány a kerületi sportoló
gyerekek javára várja az
Ön adója 1%-át!
Adószám: 18333848-1-42
A Kertvárosi SE diák II. korcsoportban (9-11 éves korosztály)
szabadfogású birkózó
országos bajnokságot rendez
április 27-én, szombaton
a Szerb Antal Gimnáziumban.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.
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Gertrúd a legfiatalabb rekorder
Nagy Gertrúd, a kerületi SzentGyörgyi Albert Általános Iskola
tanulója teljesítette a II. Országos Karate Maraton mind a 10
egységét és 30 ezer (!) technikáját március 9-én Szigetszentmiklóson. Ezzel az eredménnyel
ő is bekerült a Magyar Rekordok
Könyvébe.
Kellner Gergely
Dupla rekorder lett Gertrúd, hiszen sikeresen teljesítette a kihívást, és a közel háromszáz karatéka közül
9 évesen ő volt a legfiatalabb résztvevője a rekordnak,
amiért különdíjat is kapott.
– Ez egy majdnem 13 órás edzésprogram volt, amit reggel 10 órakor kezdtünk el és este 11 órakor fejeztünk be.
A végén persze fáradt voltam, de leginkább boldog. Jövőre
is megyek – hangsúlyozta a kertvárosi diák.
Gertrúd 2011 szeptemberében, 8 évesen kezdett el
karatézni Sensei Ács Károly klubjában, a KyokushinBushido Dojóban, ami a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában található. A heti háromszori karateedzés
mellett a kislány korcsolyázik és klasszikus balettre is jár.

Nagy Gertrúd edzőjével és édesanyjával
– Inkább a harcművészettel szeretnék foglalkozni, nem
pedig a tánccal – mondta a fiatal rekorder, akinek első
versenyén, a Shihan Halász Károly által szervezett
IKO Kyokushin Érd Kupán hét versenyző közül a
harmadiknak járó bronzérmet akasztottak a nyakába.
Legközelebb április 20-án Kiskunmajsán lép újra szőnyegre. Mindezek mellett a tanulást sem hanyagolja
el, hiszen a 3.a osztály jeles tanulója.
Az ifjú tehetség a karate előnyei közül az önvédelmi
képesség fejlesztését és a harcművészek között kialakult baráti légkört emelte ki. Nagyon határozott és
céltudatos, bevallotta, hogy mindenképpen fekete
öves szeretne lenni.
– Számomra az edzés kedvenc része a zsákolás, ami-

Nyerőszériában
a kerületi röplabdások
A Kertvárosi SE női röplabdacsapata egy
közel kétórás, igazi rangadón győzte le a
bajnokságot vezető Budai XI. A csapatát. A
Kastner Vera és László Éva vezette kerületi lányok nagyon jól kezdték a mérkőzést,
és a végére szorossá vált első szettet 25:22re meg is nyerték. Így lett az állás 1-0. A
második játékrészt Kastner Vera pontos és
bivalyerős lecsapásai ellenére is 19:25-re elveszítettük, vagyis az állás 1-1-re módosult.
Majd jött a hidegzuhany, és a mi hibáinkból
építkező ellenfél – néhány vitatható pont
segítségével – szoros csata után 26:24-re

a harmadik szettet is megnyerte. Ezzel már
1-2 volt a vendégek javára. A következő
játékrészben végre a szerencse is hozzánk
szegődött, és a csapat nagy küzdelem árán
25:23-ra megnyerte a negyedik, majd 15:8ra a mindent eldöntő utolsó szettet is. Így
a végeredmény: Kertvárosi SE – Budai XI.
A 3-2! Gratulálunk sportolóinknak, akik a
harmadik helyen állnak a tabellán, és a sérülések ellenére is minden esélyük megvan

arra, hogy még ennél is feljebb verekedjék
magukat.
– Nagyon nagy sikert értek el a lányok azzal, hogy az idáig stabilan veretlen Budai XIet legyőzték – hangsúlyozta a világ legjobb
röplabda-játékvezetőjének is megválasztott
Hóbor Béla. A következő hazai mérkőzés
április 12-én lesz a Sashalmi Közösségi Teremben.
A Ketvárosi SE férfi röplabda „A” csapata
egy 3-0-s sima győzelemmel 75:52 pontaránnyal zárta a legutóbbi hazai mérkőzését a Közgáz ellen. A kerület kiválóságai a
meccs egészét irányították játékukkal. Ezzel a győzelemmel
jelenleg a tabella ötödik helyén
állnak. Barnucz
Tibor, a gárda
játékosedzője szerint minden esélyük megvan bekerülni a legjobb
három közé, amiért természetesen
mindent meg is
fognak tenni.
– Rutinos, sokat
tapasztalt, egykori válogatott játékosaink
vannak, akiknek a célja egyértelműen az,
hogy elérjék a dobogót, hiszen már ott kopogtatunk az alján. Minden esélyünk meg van
rá, hogy jól zárjuk az idényt: hét mérkőzés
van még hátra, és csupán két győzelem választ
el minket a harmadik helyezettől – mondta
Barnucz Tibor. A következő hazai mérkőzést április 11-én este játsszák a Kervárosi
SE férfi röplabdásai.

kor a bokszzsákon különböző gyakorlatokat végzünk. A
kedvenc technikám pedig a fejrúgás. Az edzőm a példaképem, ő az, aki leginkább inspirál.
Mészáros Judit, a fiatal tehetség édesanyja elmondta: kislánya nagyon elszánt, ha a karatéról van szó,
egyetlen edzést sem hagyna ki. Elhivatottságát jelzi az
is, hogy a felnőttekkel együtt csinálta végig a 30 ezer
technikát.
A kislány még azt is elérte, hogy édesanyja megszeresse ezt a tradicionális keleti harcművészetet. Trudi
lehívta az egyik edzésre anyukáját, akinek annyira megtetszett ez a sport, hogy ottragadt, és azóta is
együtt járnak edzésekre, sőt a II. Karate Maratonon is
együtt indultak.
– Ez egy óriási teljesítmény és hatalmas erőpróba volt,
nemcsak neki, hanem a felnőtteknek is. Nagyon tehetséges a kis Trudi, és nagyon örülök neki, hogy már lassan
két éve a tanítványom. Hihetetlen precíz, és maximálisan megtalálható benne az a mentalitás, amit a karate
megkíván: minden technikai utasítást és edzésprogramot
szó szerint végrehajt – hangsúlyozta Sensei Ács Károly
edző.
Hivatalosan Gertrúd nem is indulhatott volna a felnőttek között, hiszen a versenykiírás szerint a tizennégy év alattiak csupán három etapos fél maratonon
vehettek volna részt. Azonban a kertvárosi sportoló
felkészülése nagyon jól sikerült – valamint profi orvosi stáb is felügyelte a rekord alatt a versenyzőket –,
így hibátlanul teljesítette a közel tizenhárom órás
kihívást.

Megvan az utánpótlás
A Kertvárosi SE legfiatalabb sportolói a BSE Röplabda Csarnokban március
24-én rendezett Röpisuli Tornán egy első, egy negyedik és egy ötödik helynek
örülhettek. A kerületi gyerekeket László Éva és Kastner Veronika edzők készítették fel a tornára, ahol három korosztályban – a 2002 és 2003-as szupermini,
a 2000 és 2001-es mini, valamint az 1998 és 1999-es gyerek korcsoportban –
versengtek ifjú tehetségeink.

– Játszunk még, Éva néni? Játszunk még? Kérdezgették a lurkók minden egyes
meccs után – kezdte az élménybeszámolót Kastner Veronika utánpótlásedző,
124-szeres magyar válogatott röplabdázó. Majd rögtön hozzá is tette, hogy
minden gyerekkel maximálisan meg voltak elégedve, hiszen egytől egyig nagyon ügyesen küzdöttek.
– Nagyon nagy lökés a kicsiknek ez a siker, és hatalmas pozitívum, de mi nem
azért mentünk, hogy nyerjünk. Sokkal lényegesebb, hogy a diákok megszeressék a
játékot, és még tanuljanak. Természetesen ehhez minél több hasonló rendezvényen
kell részt vennünk ezután, hiszen nagyon fontos, hogy a profi röplabdamérkőzéseket is megismerjék a gyerekek. Emellett kaptunk egy visszaigazolást arról, hogy
jó az az út, amin haladunk, és új impulzusokat is, hogy milyen irányba kellene
tovább mennünk a sikeresség érdekében – mondta László Éva.
Az edzők a jövőben már külön szeretnének foglalkozni a különböző életkorú
játékosokkal. Abban bíznak, hogy hamarosan két hálóval, osztott pályán és
több új időpontban tudnak edzéseket tartani.
Május 5-én, a Kastélydombi Általános Iskola termében, a Malév csapatának
szervezésében lesz a következő utánpótlásverseny, amelynek keretében a Kertvárosi SE összes csapata pályára lép majd.
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Arra mentek, amerre a labda gurult
Buzánszky Jenő a legendás Aranycsapat hátvédje, Novák Dezső – akivel a
Fradi megnyerte a Vásárvárosok kupáját – és Dragóner Attila – az eddig
utolsó, olimpián szereplő magyar válogatott tagja – volt a vendége a Varjú
Vilmos Olimpia Baráti Körnek március
21-én a Rátz Aladár Zeneiskolában.
Piros Cecil

Buzánszky Jenő negyvenkilencszeres válogatottként
tagja volt az 1952-es helsinki olimpiát megnyerő
hazai csapatnak, és az 1954-es svájci világbajnokságon ezüstérmet nyert együttesnek is. 1960 és 1972
között edzőként tevékenykedett, 1993 óta az MLSZ
tagja, jelenleg is aktívan részt vesz az utánpótlás-nevelésben. 2010 óta a nevét viseli a dorogi stadion.
Prima Primissima-díjas, a Nemzet Sportolója.
A Kazal becenévre hallgató, immár 88 évesen
is fiatalos egykori sportoló elmondta: a sors segít
annak, aki valóban profi labdarúgó akar lenni, de
akkor nem lehet léha életet élni, és keményen kell
edzeni is. A kiváló sportember néhány anekdotát is
mesélt az Aranycsapattal kapcsolatban. A legérdekesebb a világbajnokságon történtekről szóló volt.
Ebből megtudhatták a jelenlévők, hogy egy selejtező mérkőzés után a magyar csapat a döntőt is a
németekkel játszotta, akikről később kiderült, hogy
doppingoltak, ahhoz pedig, hogy a hazai együttes
csak ezüstérmes lett, az is jócskán hozzájárult, hogy
mindkét összecsapáson ugyanaz az angol játékvezető bíráskodott, aki szemmel láthatóan az ellenfélnek
kedvezett. Annak idején felmerült, hogy eladtuk a
meccset, de Buzánszky Jenő természetesen ezt cáfolta. Szóba került a legendás magyar–angol 6-3 is, hol
Hidegkuti Nándor már az első percben betalált a kapuba. Ezzel kapcsolatban a legenda kiemelte: a mostani focistáknak meg kellene érteniük azt, hogy a futball
viszi a közönséget a pályára, és nem fordítva, ahhoz
pedig, hogy valaki jó játékos legyen, nem elég csak a
tehetség. Ők sosem tudták előre, mennyi pénzért játszanak, csak az érdekelte őket, hogy a szurkolóknak
örömet szerezzenek.
A kiváló labdarúgót Puskás Öcsi csak bányásznak
hívta, mert egész pályafutása alatt vidéki csapatban játszott, a legtöbb időt Dorogon töltötte, hiszen az ottani
szénbányák felvételi irodáját vezette. Buzánszky Jenő
6 évnyi válogatottsága során mindig a kezdő csapat
tagja volt, és egyszer sem cserélték le. A játékosmorállal
kapcsolatban Buzánszky Jenő hangsúlyozta: voltak ütIngatlan
Szentmihályon csendes, panorámás, szeparált ikerház fél eladó. Azonnal költözhető!
Irányár: 20,5 M Ft. 20-487-1192
Magánszemély 50 nm-es eladó lakást keres
a XVI. ker-ben. Földszinti, v. első emelet,
erkélyes, max négyszintes házban. 30-2809273
Eladó Mátyásföldön I. emeleti, 2 szobás,
alacsony rezsijű lakás. Irányár: 12,45 M Ft.
30-422-2666
Petőfi kertben 2007-ben épült, 155 nm- es,
igényes társasházban 440 nm-es telekkel eladó. 70-335-0007

közések az ő idejében is, de akkor mindenki emberi
módon viselkedett a pályán, hiszen nem volt „divat” a
verekedés és a kakaskodás, sőt barátságok is kialakultak.
Ezt jól bizonyítja, hogy egy Honvéd-Dorog összecsapás
előtt Kazalnak megrúgták a sípcsontját, ami begyulladt,
következő héten viszont utazott a válogatott Portugáliába. Puskás Öcsi ezért megkérte a kispesti játékosokat,
hogy vigyázzanak a hátvéd lábára.
Novák Dezső labdarúgóként négyszer nyert hazai bajnokságot és egyszer szuperkupát, tagja volt az
1960-as római olimpián harmadik helyezett, az 1964es tokiói és az 1968-as mexikói ötkarikás játékokon

pedig aranyérmes magyar válogatottnak, illetve az
1964-es spanyolországi bronzérmes hazai csapatnak is.
Trénerként háromszor nyert bajnokságot a Ferencvárossal, 1974-ben a Fradi örökös bajnoka, 1981-ben pedig az év edzője lett. Novák Dezső elmondta: minden
játékosnak van egy példaképe, akire hasonlítani akar,
az Aranycsapat tagjai közül pedig mindenki olyan volt,
aki jól tudott rúgni, fejelni és cselezni is, vagyis ennek
az együttesnek nem volt gyenge pontja. A szakember
szerint világszerte azért tudják még mindig a neveiket,
mert egyéniségek voltak, és egy válogatott csak akkor
lehet jó, ha vannak benne világklasszisok. A világválogatottat Novák Dezső egy olyan együtteshez hasonlította, amely kiváló muzsikusokból áll, ugyanis ha valaki kimegy a pályára és ott tudja a dolgát, akkor annak
csak jó lehet a vége. Szerinte azonban ma Magyarországon sajnos nincsenek olyan játékosok, akikből egy
ütőképes válogatottat lehetne összeállítani.
A Zöld Sasok egykori edzője karrierjét csatárként
kezdte, majd hátvéd lett, kíméletlenül bevarrta a legtöbb tizenegyest és szabadrúgásból is számtalan gólt

szerzett. Novák Dezső kiemelte: akkoriban a vidéki klubok nagyon jó anyagi helyzetben voltak, de ő
1960-ban már a Ferencvároshoz szeretett volna igazolni, a szombathelyi klub azonban még nem engedte el.
Egy évet kellett egy másodosztályú klubban játszania,
különben nem juthatott volna ki az olimpiára. Ezután
az MLSZ tagjai rá akarták beszélni, hogy menjen az
MTK-ba, de ő akkor is a zöld-fehéreket választotta.
A szakember hangsúlyozta: most is vidéken vannak
a bázisok, azért van ott olyan sok külföldi játékos,
mert van rá pénz. Viszont ennek hatására a magyar
játékosok alsóbb osztályokba kényszerülnek, ahonnan már nem tudnak felkapaszkodni,
a tehetségesek elmennek külföldre, de
ott is csak tartalékosok lesznek, és mire
visszajönnek, már azt is elfelejtik, amit
addig tudtak. Novák Dezső szerint nem
szabadna hagyni, hogy a szakmai vezetés
helyett a szponzorok irányítsanak, illetve
fontos lenne, hogy a magyar klubokban
magyar labdarúgók játszanak, akik a
meccsek után ki is értékelik a történteket, ahogy annak idején ők is tették. A
pályán ugyanis csak így lehet egységes
csapatot alkotni.
Dragóner Attila több hazai klubnál is
játszott, és bár Kispesten nőtt fel, „a szíve
mindig zöld-fehér volt”, így egy németországi és egy portugáliai „kitérő” után
is visszatért a Fradiba. Amikor először
ment edzésre az Üllői útra, elsírta magát. Ezután sokáig csak sírós Dragi volt a beceneve, de
többek között Lipcsei Péter, ifj. Albert Flórián, Nyilas
Elek, Horváth Ferenc és Nagy Norbert azonnal befogadták. Többször nyert hazai bajnokságot és kupát,
egyszer pedig szuperkupát is. Huszonnyolcszor szerepelt a magyar válogatottban, tagja volt annak a Dunai
Antal irányította csapatnak, amely kijutott az 1996-os
atlantai olimpiára. Mivel hasonló sikereket azóta sem
tudott elérni a nemzeti együttes, ezért Dragóner Attila
szerint egy egységes koncepciót kellene kidolgozni, állandóságot teremteni, és a labdarúgók fejében rendet
tenni, akik a példaképeket követve hasonló magasságokba emelkedhetnének.
A még jelenleg is aktív labdarúgó a Fradiban az
utánpótláscsapattal foglalkozik, és neki is köszönhető, hogy a Dalnoki Labdarúgó Akadémia ismét
a Ferencvárossal áll együttműködésben. Ezen kívül
még azzal is büszkélkedhet, hogy fia, Dragóner
Filip az U15-ös utánpótláscsapatban már elkezdte
bontogatni zöld-fehér szárnyait, és sorra szerzi a
gólokat.

Mátyásföldön 2002-ben épült, 6 lakásos
társasházban 87 nm-es, kertkapcsolatos lakás, garázzsal, tárolóval eladó. 20-316-4547

3 lakás építésére alkalmas, összközműves telek, jó helyen, Major dombon eladó, XVI.
ker, 1129 nm, 31,5 M Ft. 30-231-2667

Mátyásföldön társasházi, 53 nm-es lakás +
garázs + tároló eladó. Fűtés egyedi, kis költségű. 30-291-5648

Eladó XVI. ker Varga József úti lakóparkban
III. emeleti lakás- felújított- jó közlekedéselső kézből. 48 nm. 30-384-7417 (péntekszombat, 9-14 között)

Rákosszentmihályon 805 nm-es telken 130
nm-es, kétgenerációs, 10 éves ház eladó
39,5 M Ft-ért. 20-588-8048
Árpádföldön 64 nm-es, extrákkal teljesen
felújított lakás 19,5 M Ft-ért eladó. 30-6616595
Pálya utcai lakótelepen 80 nm-es lakás eladó
16 M Ft-ért. 30-921-9584

A XVI. Sashalmon, eladó, kiadó kétszintes,
duplakomfortos, külön bejáratú. Irányár:
36 M Ft. 30-411-6648
Kiadó Árpádföldön külön bejáratú lakrész
80 nm-es, 60 E Ft/ hó + rezsi. 20-546-5453
A Centenáriumi ltp-en 58 nm-es, gázkonvektoros, felújított lakás eladó. 11,9 M Ftért. 604-4329, 30-678-1273

Kiadó két személynek: ebédlő, konyharés�szel, fürdőszoba, 1 szobás lakrész külön bejárattal, szeparált. 50 E Ft + rezsi. 70-3825731
Arany János u. 1 felújítandó kertes ház olcsón eladó. 20-596-3394

Természetgyógyászokat, okleveles
masszőröket keresünk. Jelentkezni
lehet önéletrajzzal! MASSZÁZS
OKTATÁSOK elméleti gyakorlati
képzések. Szentmihályi Egészségközpont, 1162 Budapest, Csömöri
út 206. 405-0900, 30-360-2289
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 20-491-5089
Külső hőszigetelés 2200 Ft, festés 800
Ft, tapétázás 1000 Ft. Gipszkartonozás 2000 Ft. Minőségi garancia! 70250-9132, festoguru@weebly.com

Víz-gáz-fűtés-vízóraszereléssel, dugulás elhárítás, fürdőszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS-PVC lerakás, kedvezményekkel, ingyenes felméréssel. Tisztaság,
pontosság! Antialkoholista szakember 20-994-7726, 256-4425.
Angol, német korrepetálást, fordítást, levelezést vállalok. 403-9198
Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótirtás, kerítésépítése, javítása.
Térkövezés-betonozási munkák. 7814021, 70-547-2584, 70-391-8976
Irodák, intézmények, társasházak,
magánlakások teljes körű napi nagytakarítása. Szőnyeg-, kárpit-, ablaktisztítás. 781-4021, 70-547-2584,
70-391-8976

Ingatlanok teljes körű felújítása, javítása: festés, burkolás, gipszkartonozás,
kőműves munkák, hőszigetelések.
Kerítések építése, javítása. 781-4021,
70-547-2584, 70-391-8976
Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelői
munkákat vállalok garanciával, közületeknek is. 405-5184, 30-931-3927

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel, napellenzők szerelése, javítása. Bemutatótermünk: Csömöri
u. – Szlovák u. sarok. 409-2229,
20-523-3801, 30-209-5987
KŐMŰVESMUNKÁK,
BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény,
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújításig. Díjtalan kiszállás. 10 % kedvezmény! 405-5769, 30-734-0411

VÍZSZERELÉST VÁLLALUNK
MEGFIZETHETŐ ÁRON! Kerületi szerelő vállal: csapok, mosdók,
WC tartályok, bojlerek, gázkészülékek javítását, szerelését, vízóracseréket ügyintézéssel, stb. (Akár az esti
órákban is) Fürdőszoba, konyha,
lakótér felújítás, anyagbeszerzéssel,
garanciával! Nyugdíjasoknak 10 %
kedvezmény! 06-30-432-3312

KERTÉSZETI
MUNKÁKAT
VÁLLALOK! Tavaszi kertrendezés, sövényvágás, gyepszellőztetés,
fakivágás, fűnyírás, ásás. Hívjon
bizalommal! 30-401-1633

MATEMATIKA, MAGYAR korrepetálás a közelben általános iskolásoknak. Egyéni bánásmód. 70-550-0090

Tetőfedés, beázás elhárítás, kéményjavítás, kőműves munkák, tetőjavítás. 30-610-2382, 30-610-2376

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új
munkákat és felújítást is vállal. 4092069, 20-510-0013

DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN
ISTVÁN 20-317-0843

ASZTALOSMUNKÁK: vállaljuk
konyhák, beépített bútorok galériák, bejárati ajtók, előtetők és
kocsibeállók készítését. Régi bútorok restaurálását, kópiák készítését
illetve fafaragást. 30-401-1633,
szeteyzoltan@freemail.hu

SZAKSZERŰ PEDIKŰR AZ ÖN
OTTHONÁBAN! BENŐTT KÖRÖM, TYÚKSZEM KEZELÉSE,
ESZTÉTIKAI LÁBÁPOLÁS, NYUGDÍJASOKNAK GYÓGYPEDIKŰR.
A KERÜLETBEN 2,5 E Ft-ért.
ANDREA 70-773-3576
VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT! Hiba elhárítás, villanybojler
javítás, háztartási készülékek bekötése,
biztosítótáblák cseréje. EPH, érintésvédelmi vizsgálatok. 20-976-0005

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL! Magas
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
hangszert, csillárt, könyveket, csipkét,
bizsukat, szőrmét, ezüstöt, ékszert (törtet is!) teljes hagyatékot díjtalan kiszállással! Hétvégén is. 20-597-8280
LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS.
MINDEN MUNKA EGYKÉZBENács,- kőműves,- festő,- burkoló,- vízszerelő,- stb. 30-479-2776
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