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»A kerület tanárai, tanítói és óvodapedagógusai ebben az évben is a Szerb Antal 
Gimnázium dísztermében gyűltek össze, hiszen pedagógusnap alkalmából Ko-
vács Péter polgármester, valamint dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármes-

ter ismét kiosztotta az arany, a rubin, a gyémánt és a vasokleveleket.

A 
Törődés 
Napja

3 | önkormányzat

Folytatás a 8-9. oldalon

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők 
dr. Környeiné 
Rátz Katalin

 4 |  közérdekű

A XVI. Kerületi Önkormányzat
a Délceg u. 33. szám alatti 
felnőtt háziorvosi 

renDelőt 
a Fejlődő Kertváros Program III. 

keretében
július 13-a és augusztus 28-a

között 
teljeskörűen felújítja.

Az orvosok a munkálatok 
ideje alatt a jókai Mór 

utca 3. szám alatt, a 
Szakrendelő melletti 

gyerMekorvosi 
renDelő épületében 

fogadják a betegeket.
Részletek a 11. oldalon.

Jó hivatást választottak
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Kéthetes nyári gyermekmegőrző program
A kerület egyik legnagyobb munkaadójaként 
a XVI. Kerületi Önkormányzat vezetősége 
megértően áll a gyermekeket nevelő szülők 
problémáihoz, hiszen a polgármesternek és az 
alpolgármestereknek is több csemetéje van. A 
munkahelyi szociálpolitika elemeként ezért az 
elmúlt években a nyári szünet alatt az Önkor-
mányzat két hétre biztosította a hivatalban dol-
gozó szülők számára gyermekeik felügyeletét, 
ezzel is tehermentesítve a családokat. A válto-
zatos programok a Hivatalon belül a házasság-
kötő teremben, azon kívül pedig a Cinkotai 
Tájházban zajlottak, de tavaly a szervezők elkí-
sérték a kicsiket egy gödöllői kalandparkba is. 
A gyermekmegőrzőt a Varázsműhely Művészeti 
Alapítvány segítségével szervezték meg, amely a 
felügyelőket és a szükséges anyagokat is bizto-
sította, ahogy a külső helyszínen megszervezett 

programok esetén az ebédet is. Tavaly kuglófot 
és tarkedlit is sütöttek, a táncházon és a kertmo-
zin kívül pedig különféle használati tárgyakat és 
ékszereket is készíthettek a nebulók.   

Nordic walking mindenkinek
Az ingyenes nordic walking oktatás és edzés 
biztosításával az Önkormányzat a kerületi lako-
sokkal egy olyan mozgásformát szeretne megis-
mertetni, amely bárki számára könnyen elsajá-
títható és gyakorolható. Az egészségmegőrzést 
célzó programmal főként a nyugdíjasokat és a 
kismamákat célozták meg, akiknek élethely-
zetükből adódóan is nehéz megfelelő mozgás-
formát találni. A tapasztalatok alapján ez a két 
társadalmi réteg az, amely a sokszor költséges 
egyéb sportolási lehetőségeket nem tudná ma-
gának megengedni. Az Önkormányzat vezetése 
éppen ezért már hat éve biztosítja térítésmen-

tesen hetente 6 alkalommal a nordic walking 
oktatást és edzést a kerületi lakosok számára. 
A foglalkozásokat hétfőn, szerdán és pénteken 
6.30-7.30 óra között a Havashalom parkban, 
szerdán és vasárnap 17.00-19.00 óra között a 
mátyásföldi repülőtéren, pénteken 10.00-11.30 
óra között kismamáknak, hordozókendősök-
nek és babáiknak az Erzsébetligetben tartják. 
Az ingyenes foglalkozások célja a szabadban 
való sportolás útján a kerületi lakosok egész-
ségmegőrzésének elősegítése. A program pedig 
rendkívül népszerű, sokszor 50 fő is összegyűlik 
a Havashalom parkban reggelente, hogy együtt 
mozoghasson. Akinek nincs felszerelése, az 
oktatók térítésmentesen biztosítanak számára 
eszközt ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot. A 
foglalkozások helyszíneit pedig úgy választották 
ki, hogy a talaj ne károsíthassa a mozogni vá-
gyók ízületeit. 

Felelős kertvárosi Önkormányzat
»A XVI. Kerületi Önkormányzat már második alkalommal kapott 

kiállítási lehetőséget június 4-én a vállalatok és szervezetek tár-
sadalmi felelősségvállalását bemutató, országos CSR Piacon. 

A pályázat útján megvalósult eseményen – amelynek fővédnökségét 
dr. Czomba Sándor munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár 
vállalta – Szász József alpolgármester, Valahovits Szilvia sajtó- és PR 
referens, illetve dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens a fe-
lelős foglalkoztatás kategóriában a kéthetes nyári gyermekmegőrző 
programot mutatta be, a CSR intézkedés kategóriában pedig Bisztrai 
György nordic walking edző tartott bemutatót.
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Kedves 
      Olvasó!

Végre eljött az ideje, amikor nagyot 
haraphatunk a zamatos eperbe, a 
kislányok cseresznyét akaszthatnak 
a fülükre, a fiúk pedig dinnyemagot 
köpködhetnek. A Nap sárga színe, az 
ég kékje és a virágok illata energiá-
val tölt fel, de talán még a zöld fű is 
gyorsabban nő. Szín- és ízkavalkád, 
ami körülvesz bennünket, szinte még 
a levegő is muzsikál, hiszen végre 
nyár van. Idén remélhetőleg hosszú 
és forró lesz a vakáció, amit egy víz-
parton élvezhetünk, de nem kell félni 
akkor sem, amikor villámok cikáznak, 
hiszen egy frissítő záportól nem csak 
a föld tud megújulni. Radnóti Miklós 
Június című versével kívánok csodás 
feltöltődést mindenkinek. „Nézz csak 
körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derüs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nő s a fé-
nyes levegőbe villogó jeleket ír egy 
lustán hősködő gyémántos testü nagy 
szitakötő.” 

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a 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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

A Törődés Napja

Horváth Zsoltné óvodavezető 
elmondta: a Budapest Bank által 
biztosított támogatáshoz az intéz-
mény saját költségvetéséből szintén 
100 000 forint értékben vásárolt 
az alapozáshoz szükséges murvát, 
betonszegélyt és homokot. Emel-
lett pedig az óvoda alapítványa is 
hozzájárult 30 000 forinttal a fel-
újításhoz. 

Tokai Mária, a pénzintézet ke-
let-pesti Vállalati Üzletközpont-
jának vezetője kiemelte: Horváth 
Zsoltnéval közösen egy olyan te-
ret szerettek volna kialakítani, ahol a kicsik 
nemcsak a testüket, hanem a szellemüket is 
tornáztathatják. Az ugróiskola révén ugyanis 
együtt mozoghatnak, a sakk- és malomtábla 
használatával pedig az óvodában tanult logikai 
készségeiket is fejleszthetik játékos formában.

A gumitéglák szakszerű lerakása nem egysze-
rű feladat, és elkelt még néhány dolgos kéz, 
ezért az átadóra érkezett Kovács Péter polgár-
mester, Szász József alpolgármester, valamint 

»A Napsugár Óvoda Cziráki utcai tagintézményét szépítették meg a Buda-
pest Bank kelet-pesti Vállalati Üzletközpontjának munkatársai a pénzinté-
zet Törődés Napja – amit az idén tavasszal és nyáron minden eddigi rekor-

dot megdöntve összesen 28 helyszínen rendeznek meg – elnevezésű önkéntes 
akciósorozata keretében. A munkatársak június 5-én reggeltől késő délutánig 
dolgoztak azon, hogy a homokozók körüli fa ülőkék megszépüljenek, megmet-
szették a fákat és a bokrokat, sőt még egy gumiból készült ugróiskolát, egy 
malmot és egy sakktáblát is leraktak. A bank az önkéntes munkaerőn túl 100 
ezer forinttal is hozzájárult a kivitelezéshez. 

ÁLLÁSHIRDETéS
 A Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal

költségvetési és pénzügyi referens (főkönyvi könyvelő) 
munkakör betöltésére keres munkatársat.

        Részletes információ a www.budapest16.hu honlapon található.
Az önéletrajzokat és a motivációs leveleket e-mail-ben várják a nyiri@bp16.hu címre.

Ács Anikó és Dobre Dániel önkormányzati 
képviselő is beszállt a munkába. Amikor pedig 
elkészültek, a gyerekekkel együtt örömmel vet-
ték birtokba a játékokat.

Köszönet illeti Glázer Gábor nagypapát, a 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és az in-
tézmény technikai dolgozóit is, akik szintén 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Napsugár Óvoda 
még szebb legyen.

» Sz. R. Zs.
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voltam az Oktatási, a Kulturális, 
a Környezetvédelmi és a Sport 

Bizottságnak is, 2014-től pe-
dig a Közbeszerzési Bizottság 

munkájában is részt veszek.  
– Mivel foglalkozik 

szabadidejében? 
– Főként a családom-

mal töltöm az időmet. 
Két fiam közül a fiata-
labb augusztusban fog 
megnősülni, az idősebb 

pedig már egy lány és egy 
fiú unokával is megör-

vendeztetett bennünket. A 
férjemmel jövőre ünnepeljük 

a 40. házassági évfordulónkat. 
A maradék időmben szeretek a 
kertemmel foglalkozni, és nagyon 
szeretek mozogni. Amikor csak 
lehet, sportolok, persze nem ver-
senyszerűen.  Ugyanakkor abban 
nagyon hasonlítok édesapámra, 
hogy én is sokat foglalkozom a 
környezetemben élőkkel, főleg a 
nyugdíjasokkal. Nem szeretem 
megvárni a hivatalos fogadóórá-
mat, inkább aktívan tartom a 
kapcsolatot az emberekkel. Mind-
emellett szívesen veszek részt a 

kerületi egyházak rendezvényein 
és minden kulturális eseményen, 
sőt, szervezek is hasonlókat a Cen-
tenáriumi Lakótelepért Egyesület 
keretében.

– Mik a tervei a jövőre nézve?
– Ebben a ciklusban sok munka 

vár ránk, mert magasabb lett az 
egyházak fenntartási támogatása, 
amit fejlesztésre fordíthatunk. A 
körzetemben az előző ciklusban 
voltak nagy felújítások, de a fejlő-
dés továbbra sem áll meg, hiszen 
folytatódnak az útépítések és ha-
marosan a szennyvízcsatornákat is 
beüzemelik a Szilas-patak melletti 
utcákban. Külön figyelünk a la-
kótelepi közterületek, játszóterek 
ápolására, illetve a fűnyírásra is. 
Emellett a lakótelepen vadászkerí-
téseket is telepítünk azoknak, akik 
igényeltek ilyeneket kiskertjük 
bekerítésére. Korábban úgy gon-
doltam, hogy ez lesz az utolsó cik-
lusom képviselőként, de most is 
érzem, hogy az embereknek szük-
ségük van rám és a munkámra, én 
pedig továbbra is szeretném őket 
támogatni. 

» VAN

közérdekű

jelöltje nyertem, és a Centenári-
umi lakótelep képviselője lettem. 
Ezen a területen már ismertek az 
emberek, bíztak bennem és tud-
ták, hogy kire szavaznak.

– politikusként is megmaradt 
pedagógusnak?

– Jelenleg is a Köznevelési, Ifjú-
ság- és Gyermekvédelmi Bizott-
ság tagja vagyok, és habár a KLIK 
végzi a szakmai irányítást, még 
mindig nagyon komoly szerepünk 
van a kerület iskoláinak életében. 
Nagyobb beleszólásunk van vi-
szont az óvodák feladataiba, ahol 
fontosnak tartom a pedagógusok 
képzését és a pedagógiai progra-
mok fejlesztését.

– Milyen bizottságban vállal 
még szerepet?

– Minden ciklusban egyre többet 
vállaltam. Először csak az uszoda 
felügyelőbizottságának voltam 
tagja, majd 2010-ben a Rehab-
XVI. Kft. – amely fogyatékkal 
élőket foglalkoztat – felügyelőbi-
zottságának elnöke lettem.  Emel-
lett két cikluson keresztül tagja 

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Dr. Környeiné Rátz Katalin

– Miért szeretett volna embe-
rekkel foglalkozni?
– Nemesgörzsönyben édesapám 
volt a református lelkipásztor, 
és édesanyámmal együtt mindig 
gondját viselték a falu lakosainak. 
Nekik köszönhetően alakult ki az 
a szociális érzékenység, ami mind 
a mai napig kihat a munkámra, 
és innen fakad a gyerekek iránti 
szeretetem is. Ezért jelentkeztem 
Sopronba az Óvónőképző Főisko-
lára. Amikor férjhez mentem, és 
a kerületbe költöztem, az akkori 
Ikarus, mostani nevén Mátyásföl-
di Fecskefészek Óvodában kezd-
tem el dolgozni. 2006-ban men-
tem nyugdíjba, akkor indultam 
először a választásokon.

– hogyan lesz egy óvónőből 
politikus?

– 2002-ben kezdtem el aktívan 
foglalkozni a közélettel, mert úgy 
éreztem, hogy a számomra olyan 
fontos értékek, mint a család, a 
gyerekek és az egyház veszélybe 
kerültek. A saját gyermekeim már 
elég nagyok voltak, így volt időm 
a politikával foglalkozni, és elő-
ször csatlakoztam a KDNP, majd 
egy év múlva a Fidesz kerületi 
csoportjához is. 2006-ban, mint 
a Keresztény Demokrata Néppárt 

»Érsekú jváron 
született, de családjával 

együtt a Benes-dekrétumok 
miatt kitelepítették, így a Pápához 

közeli Nemesgörzsönybe költöztek. 
Érettségi bizonyítványt a fertődi kerté-

szeti technikumban szerzett, majd úgy 
döntött, növények helyett inkább ember-
palántákat nevel, ezért Sopronban elvé-
gezte az Óvónőképző Főiskolát. 1972 óta 
él Budapesten, 1976-ban ment férj-

hez, és akkor költözött a kerületbe.  
2006 óta a Centenáriumi lakó-

telepen élők képviselője-
ként dolgozik. 
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Szatmáry Kristóf szerint 95 évvel ezelőtt egy olyan szerződést írtak alá, 
amely nem nekünk magyaroknak, hanem az akkori Európának a szégye-
ne. Az I. világháború – a front bármely oldalán is harcoltak az emberek 
– mindenkinek sok kínt és szenvedést hozott, ez mégsem magyarázza azt, 
ami 1920. június 4-én történt.  
Nekünk nem maradt más eb-
ből a szerződésből, mint a szé-
gyenkezés és az igazságtalanság 
érzésének a magyar nemzet lel-
kébe ivódása, valamint az örö-
kös kétség Európa felé, hogy ha 
ilyet tett velünk akkor, mit tesz 
velünk máskor. Ez viszont nem 
volt fátum, hiszen a magyarság 
95 év után is él a hétfelé sza-
kított Magyarország területén, 
bár megfogyatkozva, sokszor 
megtöretve, de felemelt fejjel, 
és ma már az összetartozás napjává szelídültek talán az akkori fájdalmak, 
de a sebek nem hegednek. 

A honatya elmondta: sokszor felmerül a laikusokban és a történészek-
ben is egyaránt, hogy mi lehetett az, ami idáig vezetett. Mi volt az, ami 
Magyarország 1000 éves történetében példátlan módon a nemzetet meg-
fosztotta attól a küldetésétől, hogy a Kárpát-medencében az államalkotó 
nemzet legyen. Vannak olyan történészek, akik szerint a 150 éves török 
miatti szétszakítottsággal kezdődött a magyarság felmorzsolódása, hiszen 
azelőtt 80 százalékban, a török hódoltság után pedig csak 35 százalékban 
éltek honfitársaink ezen a területen. Sokak szerint Rákóczival eljöhetett 
volna az az idő, amikor újra birtokba vesszük nyelvileg is a hazánkat. Má-
sok szerint Mária Terézia vagy az 1848-49-es szabadságharc idején kellett 
volna erősebbeknek lennünk, megint mások pedig úgy gondolják, hogy 
az 1867-es kiegyezés vezetett el a Habsburg-birodalom és vele együtt ha-
zánk bukásához. De talán történhetett volna másként akkor is, ha az I. 
világháború után más kormánya van Magyarországnak. A tény sajnos, 
mindenképpen ugyanaz: a trianoni diktátum mind a mai napig vérző seb 
hazánk szívén. 

Szatmáry Kristóf kiemelte: ez 
nemcsak magyar fájdalom, hanem 
megpecsételte egész Európa sorsát, 
mivel lehetett volna békés a rende-
zés, de már 1918-ban kijelentette 
az aláíró német tábornok, hogy az 
nem békeszerződés, hanem tűzszü-
net 20 évre. Az I. világháború igaz-
ságtalan békéjének következmé-
nyeként kitört a II. világháború, 
amely az eddigi legnagyobb borzal-
makat hozta Európára, amelynek 
nagyobbik felére az a kommunista 
szellem szabadult, ami a megma-
radt romokon is még nagyobb 
pusztítást végzett a lelkekben, és az 
öreg kontinens nyugati felében is a 

nemzetek tartásának felszámolásához vezetett. Vagyis Trianon nemcsak a 
magyar nemzet számára tragédia, mivel a békeszerződéseknek nevezett 
diktátumok egész Európa számára kudarccal végződtek. Az 1914 előtti ér-
tékeket, javakat és világraszóló terveket, amelyekkel rendelkezett, pedig az 
I. és a II. világháború, illetve a hidegháború teljesen felmorzsolta, éppen 
ezért Európa ma az identitásáért és a keresztény gyökereiért küzd. Kevesen 
szenvedték úgy meg Trianon következményeit, mint mi, de élünk, van 
tartásunk és tudjuk, mi a hit, a remény és a keresztény Európa. Azért is 
nevezték át június 4-t A nemzeti összetartozás napjává, hogy tanuljunk az 
akkori hibákból, amit ellenünk elkövettek. 

A honatya – aki rendszeresen kapcsolatban áll határon túli honfitársa-
inkkal – azt kívánta, hogy megerősödjön bennünk az a tudat, amellyel a 
következő 95 évben is megőrizhetjük ezt a napot.

„Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”

Kovács Péter ezzel a nagymamájától ta-
nult imádsággal kezdte beszédét, amelyben 
hangsúlyozta, hogy a 95 évvel ezelőtt aláírt 
diktátum célja kimondatlanul is az volt, 
hogy a magyar nemzetet tönkretegyék és ha-
zánkat letöröljék a térképről. Megfosztottak 
bennünket a területünk és lakóink kéthar-
madától, ásványkincseinket és vasúthálóza-
tunkat pedig szinte teljes egészében elvették 
tőlünk. Mindezt azért, hogy ha nemzetünk 
meg is marad, ne lehessen egy erős állam Kö-
zép-Európában. Hogy miért éppen mi voltunk az áldozatok, miért nem 
mondjuk az osztrákok, akiknek a trónörökösét lelőtték? A mai napig nem 
tudjuk, de A nemzeti összetartozás napja épp arra ad jó alkalmat, hogy ne 
a magyarázatot keressük, hanem azt, hogy miként tudunk ezen túllépni. 
Persze, nem a békediktátumon, hanem azon, hogy a miértet keressük.

A polgármester az elmúlt 95 küzdelmes évvel kapcsolatban hangsúlyozta: 
mi, magyarok annak ellenére, hogy el akartak tiporni bennünket, kitar-
tottunk hol hangosabban, hol mérgesebben, hol a kommunista diktatúra 

idején csak a szívekbe zárva csendeseb-
ben, és mégsem tűntünk el. Arra pe-
dig még van öt évünk, hogy megmu-
tassuk: Közép-Európa vezető nemzete 
leszünk. Magyarország feltámadásá-
ban azonban nemcsak hinni kell, ha-
nem tenni is érte mindannyiunknak. 
Ebben pedig nem számít a politikai 
hovatartozás, sem a vérmérséklet, sem 
az eszközök, sem a lehetőségek. Ko-
vács Péter végül arra szólított fel, hogy 
mindenki a saját eszközeivel bizonyít-
sa be, nem hagyjuk magunkat, mert 
hiszünk abban, hogy mi leszünk az 
erősebbek.

» Szigethy Margit

95 küzdelmes év
»Csendes gyertyagyújtással emlékeztek a kerületiek június 4-én, A nem-

zeti összetartozás napján Magyarország 95 évvel ezelőtti tragédiájára, 
vagyis a trianoni diktátum aláírására. A XVI. Kerületi Önkormányzat és 

az Erzsébetligeti Színház által szervezett eseményen Szatmáry Kristóf par-
lamenti képviselő és Kovács Péter polgármester beszéde után a politikai pár-
tok képviselői, valamint a civilek is elhelyezték virágaikat a Batsányi János 
utca – József utca – Budapesti út találkozásánál lévő mementónál. 
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80 éves a KALOT

Közbiztonsági fórum
Szász József kiemelte, hogy évek óta a XVI. a 
legbiztonságosabb kerület, ami annak is kö-
szönhető, hogy nem a belvárosban lakunk, 
nincsenek nagy közterek és aluljárók, ahol 
több bűncselekmény történhet. Mindehhez 
pedig az is hozzájárul, hogy az Önkormány-
zat és a kertvárosi rendőrség között nagyon 
jó a kapcsolat. Az alpolgármester kitért arra 
is, hogy mivel a belvárosban már régóta mű-
ködnek térfigyelő kamerák, ezért a bűnözők 
áttették a székhelyüket a külsőbb kerületekbe. 
Az Önkormányzat viszont időben megtette a 
szükséges lépéseket, és felszerelték a térfigyelő 
kamerákat nálunk is. Emellett a kertvárosiak 
biztonságát a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, a 
közterület-felügyelők és a polgárőrök is vigyáz-
zák, akik egymással is együttműködnek. 

Hajdú Károly elmondta: betöréses lopásokat 
és garázdaságokat követnek el nagyobb szám-
ban a kerületben, ezért megnövelték a közte-
rületi jelenlétet, ezzel pedig csökkent a bűncse-
lekmények száma, amelyhez az is hozzájárul, 

hogy a szolgálatvezetőt már közvetlenül is 
lehet hívni a 06-20/282-4650-as telefonszá-
mon. Mivel a kerület mellett halad el az M0-ás 
autópálya, ezért az egy kiváló menekülő utat 
jelent a bűnözőknek, de a kollégák mindent 
megtesznek az elfogásuk érdekében.

A beszélgetésen szóba kerületek az autólopá-
sok, a közlekedési szabálysértések és a graffitik 
is. Utóbbiakkal kapcsolatban az alpolgármes-
ter hangsúlyozta: az Önkormányzat 2007-ben 
alkotott egy rendeletet, amelynek értelmében 
több házat láttak el graffitivédelemmel, leg-
utóbb pedig a Szilas-patak menti bicikliút 
alagútján is elvégezték ezt. A közlekedési táb-
lák kihelyezésével kapcsolatban pedig elmond-
ta, hogy nem az Önkormányzat dönt, de 
megvizsgálják a lakossági bejelentéseket, és a 
Fővárosi Közlekedésfelügyelet jóváhagyásával, 
a rendőrséggel konzultálva, lakossági igényre 
kihelyezik a táblákat vagy a lámpákat. 

Ezután az egyik lakó konkrét helyi problé-
mával jelentkezett: az Egyenes utcai kisboltnál 

ugyanis rendszeresen randalíroznak a fiatalok, 
akik zavarják az ott élők nyugalmát. Ezzel kap-
csolatban a rendőrkapitány megígérte, hogy 
minél hamarabb az ügy végére járnak.

A rendezvényre eljött Varga Ilona önkor-
mányzati képviselő is, aki a termékbemutatók-
kal kapcsolatban arra kérte a rendőrkapitányt, 
hogy fokozottabban figyeljenek oda a hasonló 
rendezvényekre az idősek védelmében.  

Szóba kerületek még azok a bűncselekmény-
fajták is, amelyekkel főként idős embereket 
károsítanak meg a betörők, amikor közmű cég 
vagy az Önkormányzat munkatársának adják 
ki magukat, illetve amikor egy családtag ne-
vében telefonálnak azt állítva, hogy balesetet 
szenvedett és pénzre van szüksége. Mindezek-
ről június 3-i számunkban részletesen írtunk, 
és továbbra is kapcsolatban állunk a rendőr-
séggel azért, hogy minél sokrétűbben tájékoz-
tathassuk a kerület polgárait saját védelmük 
érdekében.

» Sz. R. Zs.

»Beszélgetős lakossági fórumot tartottak 
az Önkormányzat házasságkötő termé-
ben május 28-án. A kerület közbizton-

sági helyzetéről, illetve a legelterjedtebb 
bűnelkövetési módokról Szász József köz-
biztonságért felelős alpolgármesterrel, Haj-
dú Károly XVI. kerületi rendőrkapitánnyal 
és Patkó György rendészeti osztályvezető-
vel cserélhetett eszmét az a néhány polgár, 
aki eljött. Az eseményt ifj. Mizsei László, a 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizott-
ság elnöke szervezte.

A Szilas-patak közelében található közösségi kertet 
– amelynek vezetője Bányi Gyuláné – felkereste Né-
meth Mária országos főtitkár, valamint a nagykátai 
Népfőiskolai Egyesület elnöke, dr. Török Zsolt és he-
lyettese is. Mintegy félórás tapasztalatcsere után in-
dultak meghallgatni azokat az előadásokat, amelyek 
a sashalmi közösségi házban várták az érdeklődőket. 

Először dr. Benedek Dénes, a KALOT alelnöke 
ismertette a mozgalom mai helyzetét, és felvillan-
tott néhány részletet az alapító, Kerkai Jenő atya 
életéből is. Majd Sajgó Szabolcs jezsuita atya (kis 
képünkön), a Magyar Katolikus Újságírók Szö-
vetsége alapítója beszélt azokról a megpróbálta-
tásokról, amelyekkel a kommunizmus évei alatt 

»A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) 
80 évvel ezelőtt, 1935-ben alakult meg. Kerületünkben mások mellett a 
KALOT Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület viszi tovább a korábban meg-

hirdetett elveket. Az évforduló tiszteletére KALOT-napot tartottak az általuk 
fenntartott és megművelt Zsemlékes utcai közösségi kertben, majd a sashalmi 
Meszlényi Zoltán Közösségi Házban folytatódott a rendezvény május 30-án. 

kellett szembenéznie az 
erősen vallási alapokon 
szerveződött, az agrárifjú-
ságot megszólítani kívánó 
mozgalomnak. A KALOT 
azonban túlélte a nehéz 
évtizedeket, újraszervező-
dött, és talán soha nem állt 
olyan nagy feladat előtte, 
mint részt venni a most újjáéledő magyar mező-
gazdaság támogatásában.

A történelmi visszatekintést segítette az a kiállítás 
is, amely a közösségi ház egyik kisebb termében az 
alapítástól napjainkig beszélte el a KALOT törté-
netét.   

Az eseményen részt vett Kovács Péter polgármester 
is, aki a közösségi kertekkel kapcsolatban lapunknak 
elmondta: Bányi Gyuláné és csapata tevékenysége 
azért fontos, mert ők nemcsak kiváló közösséget 
alkotnak, hanem jó példával is elől járnak annak 
érdekében, hogy a kiskerti gazdálkodás újra megho-
nosodjon Magyarországon. Ennek érdekében pedig 
programokat is szerveznek a helyi iskolákban, hogy 
megismertessék a gyerekekkel, mennyivel egészsége-
sebb egy gyümölcs vagy zöldség, amikor valaki azt a 
saját kertjében termeli meg. Azt pedig, hogy a vete-
ményes műveléséhez minél többen kapjanak kedvet 
a kerületiek közül, az Önkormányzat is támogatja.

» Mészáros Tibor
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A nép ismét hallatta a hangját

A Templom tér közlekedésével és területgon-
dozásával kapcsolatban megtudhattuk, hogy az 
Önkormányzat szeretné megszerezni annak tulaj-
donjogát a Fővárosi Önkormányzattól – amelyre 
most már ingyenesen is van lehetőség – és ren-
dezni azt. 

Rákosszentmihályról többen is érkeztek, akik a 
KéV-Metro Sporttelep kerítésének rossz állapo-
tára hívták fel a figyelmet, és kérték a javítását. 
A válaszból megtudhattuk, hogy a sportegyesü-
letet már a polgármester is kérte arra, hogy te-
gyék rendbe a kerítést. Volt olyan is, aki az idősek 
számára kért tornaeszközöket a Szent Korona la-
kótelepre, amelyeket természetesen elhelyeznek, 
ahogy az egykori Cinkotai Strandnál és a Pálfi 
téren is. Szó esett még az ottani locsolási prob-
lémákról, amelyekkel a Kerületgazdához kell for-
dulni, illetve a játszótéri eszközök felülvizsgálatá-
ról, amit a Környezetvédelmi Iroda megvizsgáltat 
a kivitelező céggel.

Egy lakó elmondása szerint a János utca Rákos-
palotai határút felé eső részénél csak az egyik ol-
dalon van járda, és a nagy forgalom miatt nehezen 
lehet átjutni egyik oldalról a másikra, különösen 
gyerekekkel. Az ott lévő Terra Zebra lakópark 
azonban magánterület, ezért oda az Önkormány-
zat nem tud járdát építeni. A tulajdonos cég vi-
szont felszámolás alatt van, a Képviselő-testület 
pedig szeretné megvásárolni a területet. 

A Futórózsa utcából is többen jöttek, és a „Kat-
tints, Nagyi!” elnevezésű, az Önkormányzat által 
indított, ingyenes számítástechnikai tanfolyam-
ról, a Szakrendelőbe való internetes bejelentke-
zésről, valamint az új bicikliútról érdeklődtek. 
A „Kattints, Nagyi!” programmal kapcsolatos 
költségkeret rendelkezésre áll, a részletekről az 
Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu) 
lehet tájékozódni. Időpontot a Szakrendelő hon-
lapján  (www.szakrendelo16.hu) is foglalhatunk, 
amelyről sms-ben is  kaphatunk visszajelezést, 
ha megadjuk a telefonszámukat. A bicikliúttal 
kapcsolatban az Önkormányzat szeretné, ha egy 
kelet-pesti és agglomerációs kerékpársáv jönne 
létre, ezért tárgyaltak a XVII. és a XV. kerülettel, 
illetve Kistarcsával, Csömörrel és Nagytarcsával 
is. Jelenleg a Hermina utcától a Simongát utcá-

ig, valamint a Rákosi út és a Sarkad utca közötti 
szakasz készült el. 

Egy, a Bodnár utcában lakó hölgy a kerületi 
ebrendeletről, a lomtalanításról, illetve a repülő-
gépzaj mérsékléséről szeretett volna többet tudni, 
de egy Rózsa utcai polgár is ez utóbbi témával 
kapcsolatban érdeklődött. Mivel az ebtartást 
törvény szabályozza, így az Önkormányzatnak 
is ezt kell alkalmaznia, a lomtalanítást pedig az 
FKF Zrt. végzi, amely ragaszkodik az utolsó pil-
lanatban történő értesítéshez. A repülőgépzajjal 
kapcsolatban ismert, hogy három le- és felszállási 
útvonal érinti a kerületet, és a fapados járatokat 
egy állami szerződés miatt nem lehet máshova 
irányítani, mert nem építhetnek egy újabb repü-
lőteret. Kovács Péter és Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselő viszont már többször tárgyalt 
arról, hogy amikor szélcsend van, a városból ki-
felé szálljanak fel. 

Az egyik Mátyásdomb téri lakó szerint a Cen-
tenáriumi sétányon lévő szökőkút hetek óta nem 
üzemel, a kutyapiszok-gyűjtő szemetesnél pedig 
nincs zacskó, illetve az oda járó bölcsődés és 
óvodás gyerekek védelmében szükség lenne vala-
milyen védelemre, mert a biciklisek nagy sebes-
séggel közlekednek. Ugyanakkor felvetette, hogy 
helyezzenek ki mobilvécéket a lomisoknak. A 
szökőkutat egy szakcég üzemelteti, a kutyaürülék 
tároló kukák pedig civil kezdeményezésre kerül-
tek ki, nekik kellett volna karbantartani, de ezt 
nem végezték el, ezért ezt a feladatot is a Kerü-
letgazda látja el. A bölcsődéhez és az óvodához 
a polgármester egy figyelemfelkeltő felfestést 
javasolt. A lomisok száma jelentős mértékben 
csökkent az utóbbi években a Kertvárosban a 
rendőrség, a közterület-felügyelők és a mezőőrök 
hathatós munkájának köszönhetően, de mobilvé-
cék telepítését nem javasolta a kerület vezetője, 
ugyanis életvitelszerűen nem lehet az utcán tar-
tózkodni. Az Önkormányzat azt szeretné elérni, 
hogy főként a Centin vasárnap lehessen a lomo-
kat kirakni és hétfőn el is vigyék azokat. 

Egy József utcai lakó szerint a Béla utcában na-
gyon hangos az egyik család, a patkányok pedig 
elszaporodtak. A közösségi együttélést helyi ren-
delet szabályozza, a műanyagégetéssel szemben 

»Az idei közmeghallgatást a Szent-Györgyi Albert Általános Isko-
lában tartotta az Önkormányzat Képviselő-testülete június 3-án. 
Kovács Péter köszöntője után most is mindenki feltehette azokat 

a kérdéseit és elmondhatta javaslatait, amelyek közérdeklődésre tart-
hatnak számot, majd a polgármester mindenkinek egyenként válaszolt. 
A lakók közel két órán keresztül kérdeztek, és kaptak választ kerületi 
ügyekben.

pedig a rendőrség is fellép. A patkányokat a Bá-
bolna Bio ingyenesen kiírtja, illetve az ÁNTSZ-
hez is lehet fordulni. 

A Kerecsen utcából szintén többen érkeztek, 
akik elmondták: a Honfoglalás lakóparknál víz-
elvezetési gondok vannak, a fekvőrendőrök nem 
láthatók éjszaka, de érdeklődtek a játszóterekről, 
valamint a bölcsődei és óvodai férőhelyek bőví-
téséről is. Kovács Péter az árkokkal kapcsolat-
ban kiemelte, hogy azok be vannak tömve, ezért 
nem folyik el a víz. Erről már lakossági fórumon 
egyeztettek Szász Józseffel, a terület képviselő-
jével és a kivitelezővel együtt keresik a megol-
dást. A fekvőrendőröket megvizsgálják, a játszó-
tér legkésőbb jövőre elkészül, bővítést a Baross 
Gábor utcában és az Ostoros úton terveznek, a 
lakóparkban pedig szeretnének egy óvodát épí-
teni. 

A Csömöri útra egy lakó több szemetest sze-
retne, ahova a kutyapiszkot lehet dobni, illetve 
szerinte kutyafuttatóra is szükség lenne ezen a 
területen. Mindezek mellett még a Csömöri út 
felújításáról is érdeklődött. A polgármester el-
mondta, hogy a Szent Korona lakótelepen van 
kutyafuttató, de szeretnének Rákosszentmihály-
ra még többet is. A Fővárosi Önkormányzat ál-
tal megvalósuló Csömöri út felújítása várhatóan 
nyár végén kezdődik Kovács Péter javaslatára a 
János utca és a Szlovák út között, ahol megoldják 
a csapadékvíz-elvezetést, és parkolókat is építe-
nek úgy, hogy a zöldfelület megmaradjon. 

Egy Meszes utcai polgár a Caprera pataknál 
történt fakivágásokról és a kistarcsai kórház par-
kolója fizetőssé tételéről érdeklődött. A Környe-
zetvédelmi Iroda szerint az említett három fűzfa 
belülről már elkorhadt, és a lombja is elszáradt, 
a kivágásra tehát azért volt szükség, mert életve-
szélyessé váltak. Kovács Péter hangsúlyozta: nem 
örül a fizetős parkolónak, de megérti, hogy a 
kórháznak valamit már kellett tennie a sok ká-
tyú ügyében. Emellett azt is megérti, hogy az 
intézmény nem a sebkötőzőre és a gyógyszerekre 
kapott állami támogatásokból akarta felújítani a 
parkolót. A kórház állami, és nem önkormány-
zati tulajdon, sőt nem is a XVI. kerületben van, 
ezért a parkoló kérdése nem önkormányzati ügy. 
Javasolta, hogy a kérdező forduljon a magyar ál-
lamhoz. 

Végül egy lakó felvetette azt is, hogy az Önkor-
mányzat állhatná az idősek sportolási költségei-
nek felét 60 éves kor felett, 65 éves kortól pe-
dig ingyenessé lehetne tenni. Kovács Péter ezzel 
kapcsolatban elmondta: évek óta nagy népszerű-
ségnek örvend a Nyugdíjasok Segítő és Szállító 
Szolgálata, a Kertváros Kártyát pedig már min-
denki térítésmentesen igényelheti, amely számta-
lan kedvezményre jogosít. Az ingyenes sportolási 
lehetőséggel kapcsolatos ötleteket ugyanakkor 
szeretettel várja. 
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Jó hivatást választottak
Az eseményen – ahol Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselő mondott köszöntőt – részt 
vett Abonyi János, Antalóczy Csaba, Ács Anikó, 
Dobre Dániel, Horváth János, dr. Környeiné 
Rátz Katalin, dr. Sebők László és Szatmáry László 
önkormányzati képviselő, valamint Kovács Kata-
lin tankerületi igazgató is.

Szatmáry Kristóf megköszönte a kerületi peda-
gógusok munkáját, és arra hívta fel a figyelmet, 
hogy kizárólag a tudás lehet a magyar jövő zálo-
ga. Szerinte ezt viszont csak általános és középis-
kolában lehet megalapozni, ami a kormány és a 
pedagógusok közös felelőssége.

Kovács Péter kiemelte: a polgármester munká-
jának legjobb része az, amikor látja, hogy az általa 
vezetett település hogyan épül, szépül és fejlődik 
a Képviselő-testülettel közösen végzett tevékeny-
ség nyomán. A kerület első embere szerint a 
pedagógusok is hasonlóan éreznek, hiszen ők is 

akkor a legboldogabbak, amikor látják, hogy sze-
retett tanítványaik milyen sokra vitték az életben, 
vagyis jól választottak hivatást. 

Minden bizonnyal így gondolja ezt dr. Hor-
váth Péter, Nyújtó László, Nyújtó Lászlóné és 
Soós Zoltánné, aki arany, Angelmayer Gézáné, 
Berendi József, Holpert Lajosné, Ilcsik Imréné, 
Mátyás Sándorné, Nagy Lászlóné és Sebők Ist-
vánné, aki gyémánt, Takács Istvánné, aki vas-
oklevélben és Németh László-díjban, valamint 
Kovács Lászlóné is aki rubin oklevélben részesült.

Rajtuk kívül az idén nyugdíjba vonuló Bagdiné 
Seres Editet, Deák Ildikót, Drahos évát, Emri 
Erikát, Gibárszki Andrásnét, Hegedűs Zoltán-
nét, Hódi Zsuzsannát, Medvesi Editet, Kissné 
Moldován Rozáliát, Németné Takács Amandát, 
Nyolcas Péternét, Pethő Ferencnét, Szőkéné Küri 
Zsuzsannát, Tóth Mártát és Vargáné Sájer Gabri-
ellát is köszöntötték a kerület vezetői.

Nyújtóné Emőke Túrkevéről, férje, Lász-
ló Budapestről vágott neki annak az útnak, 
amely Jászberénybe vezette őket. 1963-ban 
találkoztak először, és már 51 éve élnek ki-
egyensúlyozott, boldog házasságban.

– Pedagógus családban születtem, sőt, anyai 
nagyszüleim is pedagógusok voltak Erdély-
ben. én viszont orvosként képzeltem el a 
jövőmet. Szolnokon érettségiztem a Var-
ga Katalin Leánygimnáziumban, de nem 
vettek fel az egyetemre. Így jelentkeztem a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolára kollégis-
tának, amit már csak azért sem bántam meg, 
mert ott ismertem meg a férjemet. Ha orvos 
lettem volna, valószínűleg sohasem találko-
zunk – mesélte Emőke.

– hogy ismerkedtek meg?
– A Tanítóképzőn rendeztünk egy kon-

certtel egybekötött bált, ahova ő is eljött, és 
felkért táncolni. Egy év múlva összeházasod-
tunk, de akkor őt a munkája Jászberényhez 
kötötte, viszont hamarosan sikerült egy bu-
dapesti állást kapnia, ezért a szüleim jóvol-
tából abba a házba költöztünk, ahol most is 
lakunk. 1965-ben diplomáztam, és akkor a 
pályakezdőknek legalább egy évre vidéken 
kellett munkába állniuk. Vácegresen kezd-
tem tanítani, majd a következő három évben 
már a IX. kerületben dolgoztam, egészen az 

első lányunk születéséig, akit 
egy év múlva követett a húga. 
Ezután a mostani Táncsics Mi-
hály Általános Iskola és Gim-
náziumba kerültem, ahol egé-
szen a nyugdíjba vonulásomig 
tanítottam.

Nyújtó László Budapesten 
született, kisgyerekként pedig 
gyermekparalízisben szenve-
dett, vagyis lebénult. édesanyja 
injekciókra hordta, amelyekkel visszanyer-
te a mozgáskészségét, de a bal bokájában 
végleg megbénult egy ideg. Ez sem tartotta 
vissza azonban attól, hogy a Fradi legendás 
edzőjének, Lakat Károlynak egy korábbi 
csapatában kapus legyen.

– A Maglódi Úti Általános Iskola után a 
mai Szent László Gimnáziumba jártam, 
ahol osztálytársam volt Reif Gyuri, aki ké-
sőbb Moldova György néven lett író. Utolsó 
évben külön franciára is jártam egy nyelv-
tanárhoz. Mivel elég jól ment a tanulás, 
jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemre, de helyhiány miatt nem vettek 
fel. Akkor egy évig dolgoztam a Kőbányai 
Konzervgyárban, majd egy évre elvittek 
katonának. Ezután azonban elkezdtem az 

egyetemet, ahol francia-magyar szakos tanári 
diplomát szereztem – mondta László.

– ön hogyan emlékszik a megismerkedé-
sükre?

– Az egyetem után nekem is vidéken kellett 
kezdenem, és megpályáztam egy állást a jász-
berényi Lehel Vezér Gimnáziumban. Azon 
a bizonyos bálon a feleségem zongorázott, 
ezért azt hittem, hogy egy csinos, fiatal zon-
goraművész. A barátom biztatása is kellett, 
hogy felkérjem táncolni.

– ön több iskolában is tanított. hol volt 
a leghosszabb ideig?

– Az Ecseri úton, a Gundel Károly 
Vendéglátóipari Szakmunkásképző és Szak-
középiskolában, a vendéglátó szakmában 
ugyanis a francia a nemzetközi alapnyelv. 
Ott azonban nemcsak tanítottam, hanem 

50 éve diplomáztak
»Akik 50 évvel ezelőtt lettek pedagógusok, arany dísz-

diplomát kaphatnak. Idén volt közöttük egy házaspár is. 
Nyújtó László és felesége egyszerre vehette át a díszes, 

jubileumi okmányt a pedagógusnapi ünnepségen. Pályájuk-
ról és közös életükről kérdeztük őket.
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Végetért az óvodai beiratkozás időszaka, 
amelyre összesen 870 fő jelentkezett. Közülük minden kerületi lakcímmel rendelkező 
óvodaköteles korú gyereket (aki augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévét), vagyis 732 
főt felvettek. Felmentési kérelmet öten nyújtottak be, és 133 főt utasítottak el, akik közül 
többen más kerület óvodájába vagy más intézménybe járnak. A szülők a határozat ellen 
fellebbezést nyújthatnak be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Erről pedig egy 
háromfős bizottság (amely a Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság tagjaiból 
áll) dönt július elején.

– Mit jelent a harmonikus személyiségfor-
málás?
– Összhang a testi, lelki és értelmi fejlesztés 
között úgy, hogy közben semmire sem köte-
lezzük a gyerekeket. Van olyan eset, amikor a 
kicsi képessége megfelelő, csak a benne lévő 
szorongás nem engedi kibontakozni. Ilyenkor 
egy feloldó játékkal lelki egyensúlyba hozzuk 
az apróságot, és nem csak az adott terület hiá-
nyosságaira koncentrálunk.

– hogyan jelenik meg ez a fejlesztőmód-
szer az ön munkájában?

– Néhány évvel ezelőtt kialakítottam egy 
olyan napirendet a gyerekek számára, amely 
során a mozgásfejlesztést helyeztem előtérbe. 
A reggeli tevékenységeket egyéni mozgás-
fejlesztéssel kezdtem, így az ebben lemaradt 
csöppségek könnyebben fel tudtak zárkózni, 
a kiemelkedő képességűek pedig magasabb 
szintre juthattak. Több továbbképzést is elvé-
geztem, ami az egyéni fejlesztésre helyezte a 
hangsúlyt, és igyekeztem az ott tanultakat egy 
mikrocsoportos rendszerbe átültetni. Ezekben 
képességeik szerint kapnak helyet a kicsik, és 
úgy irányítjuk a fejlesztésüket, hogy a külön-
böző részképességek területei egységes szintre 
kerüljenek. 

– hogyan épül fel egy ilyen mikrocsoportos 
foglalkozás?

– Mindig reggel tartjuk őket úgy, hogy az az-
napi tevékenységekhez kapcsolódjanak. Álta-
lában 4-5 gyerek tartozik egy csoportba, akiket 
így szinte egyéni formában lehet fejleszteni. A 
foglalkozásokon az „OkosKocka” játékcsalád 
eszközkészletünket használjuk, illetve ebben 
az időben a szabad játék is nagy hangsúlyt kap.

– Mennyit érzékelnek ebből az apróságok?
– Többnyire észre sem veszik, mert semmi 

sem kényszer számukra, és általában a hasonló 
képességű gyerekek egymás társaságát keresik. 
Ezek számukra játékok, amelyekben sikerél-
ményük van, legyen szó felzárkóztatásról vagy 
tehetséggondozásról. Ha pedig a már megkez-
dett játékba újabb kicsi csatlakozna, egyéb le-
hetőséget kínálunk fel a számára, hogy ne érje 

kudarc. A közös játék közben pedig a memó-
riájukat, a figyelmüket, a logikájukat, a testsé-
májukat vagy az észlelésüket is fejlesztjük. 

– Mi mutatja, hogy a módszer eredményes?
– Hónapról hónapra lehet látni az aprósá-

gokon a fejlődés ütemét, de mindezek mellett 
két különböző vizsgálati módszerrel is mérjük, 
hogy éppen hol tartanak. Ezek alapján évente 
vagy félévente – hiszen egy fejlesztés kifutási 
ideje 6-8 hónap – vizsgáljuk, hogy koruknak 
megfelelő szinten vannak-e a kisgyerekek. Az 
egyéni fejlődési naplóban pedig jól követhető 
a fejlődés felfelé ívelő haladása vagy éppen a 
stagnálás fázisa. Így mindig a megfelelő terü-
letet tudjuk fejleszteni, és az esetek többségé-
ben az egyik részterület ösztönző hatással van 
a többire.

– sokan alkalmazzák ezt a módszert?
– Az Ostoros úti óvodában már 3 csoport-

ban is bevált ez a gyakorlat, mert a kollégák 
is látják, hogy milyen eredményeket lehet el-
érni vele. A szakmai napokon pedig minden 
munkatársamnak próbálom átadni a tovább-
képzéseken szerzett tudást, hogy beépíthessük 
a Cinkotai Huncutka Óvoda összes csoportjá-
nak munkájába.

» VAN

»Siklódi Melinda, a Cinkotai Huncutka óvodavezető helyettese Németh 
László-díjat kapott a gyerekek harmonikus személyiségformálása ér-
dekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért. Az elismerést júni-

us 4-én vehette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől.

Harmonikus fejlődés

tanultam is, így volt alkalmam világhírű 
szakácsok közelébe kerülni, és néhány mes-
terfogásukat ellesni. Utolsó aktív éveimben 
pedig abban az intézményben oktattam, 
ahol kisgyerekként elkezdtem az iskolát, a 
Maglódi úton.

– a pedagógus hivatását szoros kötődé-
sek és nehéz búcsúzások kísérik. Milyen 
emlékeik vannak a tanítványaikról?

– Szinte mindegyikre emlékszünk név sze-
rint. Sokan ránk köszönnek az utcán, és ta-
lán rólunk is jó emlékeket őriznek. Az osz-
tálytalálkozókra is rendszeresen meghívnak 
a volt tanítványaim – mondta Emőke. 

– Mindkettőjük élete a katedrán telt, de 
nyilván van hobbijuk is.

– Kettőnk közül a férjem a hobbihalmozó. 
én nagyon szeretem a zenét, rendszeresen 
járunk az Operába, ahol gyakran találko-
zunk régi kollégákkal.  Ha itthon vagyok, 
igyekszem sok időt tölteni a kertben. Sok-
szor utazunk, mert mindkét lányunk kül-
földön él. Van egy unokánk is, de a távolság 
miatt őt is többet kell nélkülöznünk, mint 
szeretnénk.

– lászlónak viszont van egy különleges 
szenvedélye.

– Igen, szeretem a hegedűket. Játszom is 
rajtuk, gyűjtöm és javítom is őket. Több 
mint húsz darab van belőlük. Szeretek hor-
gászni, a festményeimet pedig jól ismerhetik 
a kerület tárlatlátogatói. Néha verseket is 
írok. Egy időben még hivatalos sakkoktató is 
voltam, de nyugdíjasként egy ideig tanítot-
tam a mátyásföldi vendéglátóipari szakképző 
iskolában is. Büszkék vagyunk az unokánk-
ra, aki szintén hegedül, és nem is akárhogy. 
Mi sohasem unatkozunk, és már csak öt évet 
kell várnunk a gyémántdiplománkra.

» Mészáros Tibor
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A korai indulás és a hosszú buszozás után az 
országhatárt átlépve megérkeztek Arad főte-
rére, majd a Vesztőhelyen koszorúztak, vé-
gül pedig Vajdahunyad váránál a kút mélyé-
be nézve felelevenítették annak legendáját, 
megismerték, hogyan éltek a Hunyadiak, és 
egy trubadúr felidézte számukra a reneszánsz 
udvar hangulatát is. A következő úticél Déva 
volt, ahol bepillantást nyerhettek a Dévai Ala-
pítvány munkájába, és átadták adományaikat 
is Böjte Csaba árváinak. 

A második nap Nagyszeben városát tekintet-
ték meg, a templomban imádkoztak és énekel-
tek, de lábuk alatt a Hazugok hídja sem ingott 
meg. A Petőfi-emlékműnél közösen szavalták 
el a Nemzeti dal-t és meg is koszorúzták azt, 
majd megérkeztek Székelykeresztúrra, ahol 
az első nagyobb megmérettetés következett. 
Miután bemutatták városukat és iskoláju-
kat, a fiúk focicipőt húztak, és egy barátságos 
mérkőzés keretében rúgták a bőrt. A kimerítő 
meccs után Petőfi körtefájánál dalolva pihent 
meg a kis csapat, végül a szállás felé vették az 
irányt, ahol a vendéglátók határtalan szeretet-
tel és segítőkészséggel fogadták őket. 

A harmadik nap Székelyudvarhely körbejá-
rása után Bibarcfalván állt meg a gyerekhad, 
hogy versenyt igyon a borvízből, és a refor-

Határtalanul
»A Határtalanul pályázat nyer-

teseként a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 7. 

évfolyama és négy pedagógus má-
jusban Benedek Elek útján járt Er-
délyben, hogy a meseíró szemével 
lássa a Kárpátok gyönyörű tájait. 

mátus templomban megfejtse a falra festett 
Szent László-legendát. Ezután meg sem áll-
tak Benedek Elek házáig, amely Kisbaconban 
található. Ott közelebbről is megismerhették 
a meseírót, találkoztak unokájával, személyes 
tárgyait forgatták a kezükben, és koszorút he-
lyeztek el az író és felesége kertben található 
sírján. Ezután megérkeztek Vargyasra, ahol 
határtalan barátsággal fogadták őket az ottani 
hetedikesek. A kölcsönös bemutatkozás után 
a nebulók az udvaron játszottak, míg a taná-
rok megosztották egymással oktatási és ne-
velési tapasztalataikat. A Vargyas-szorosban 
tett séta után a szállásra vitt az útjuk, ahol a 
„tehenek vándorlása” után következett a szo-
kásos esti kvíz.

A negyedik nap Csíkszentdomokoson a test-
vériskola programján vettek részt, ahol előad-
tak egy mondát, megnézték az ottani diákok 
műsorát, majd ellátogattak a Gyilkos-tóhoz és 
a Békás-szoroshoz, ahol határtalan bátorsággal 
sétáltak, majd kürtőskalácsot falatoztak. Ez-

után Csíkszeredára, a Mikó-várhoz érkeztek, 
de a szomszédos csíksomlyói kegytemplomot 
sem hagyták ki a dalos kedvű vándorok. A 
hosszú nap után rövid volt a pihenés, de a 
határtalanul túrázóknak meg sem kottyant a 
felkelés.   

Az utolsó nap egy korondi fazekasműhelyt 
tekinthettek meg a diákok, majd Marosvá-
sárhelyen a művészeti iskolásokkal közösen 
nézték meg a Kultúrpalotát, az iskolát és a 
cukrászdát. A hazatérés előtti állomás a körös-
fői református templom volt, ahonnan a busz 
egyenesen robogott haza. 

Az út mindenki számára felejthetetlen él-
ményt jelentett, az erdélyi iskolákkal és tanu-
lóikkal pedig szoros kapcsolat alakult ki, amely 
minden határon túl mutat. A Néri iskola di-
ákjai és tanárai ezúton mondanak köszönetet 
a program szervezőinek, az idegenvezetőnek, 
illetve vendéglátóiknak, és nem utolsósorban 
Istennek, akinek áldásos kegyelme kísérte ha-
tártalan útjukat.

Koncerttel egybekötött jótékonysági gyűjtést rendezett június 6-án Tomhauser No-
émi, a Rácz Aladár Zeneiskola csellótanára és a Lándzsa utcai lakótelep közössége Csehi Rózsa 
vezetésével Bogár János és testvére részére, akik a közelmúltban néhány hónap leforgása alatt 
mindkét szülőjüket elvesztették. János egyedül ápolja húgát, mindketten fogyatékkal élnek. A 
nagylelkű adakozók jóvoltából 131 385 forint gyűlt össze azon a rendezvényen, ahol ingyenesen 
lépett fel a Harmónia Csellóegyüttes, Vályi Viktória, Sipos Mariann, Miczinger Ilona, Faragó 
Eszter, Solymári Tímea, Gerlei András, Csomós Míra, Zelenyánszki Janka és Szegedi Dávid. Az 
eseményt Kovács Péter polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy természetesen az Önkor-
mányzat is hozzájárul a testvérpár támogatásához.

Fogadjon be Ön is egy csángó 
gyermeket otthonába!

A Kovász Egyesület 12. alkalommal 
rendez színes programokat a hozzánk 

érkező csángó gyerekeknek 
augusztus 18-a és 25-e között. 

Információ és jelentkezés Petrovics Sándor-
nál a 06-30/655-9271-es telefonszámon.

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen jelentettük meg 
Pálfi János unokájának nevét, aki dr. Pálfi 

István. A tévedésért elnézést kérünk.
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A zárórendezvényre Budapesten került sor a gyereknap eseményeivel 
párhuzamosan, amelyre a partnerországokból is érkeztek vendégek, 
így a népes hazai közönség mellett 12 német, 14 olasz és 11 török 

diák nézte végig azt a pantomim-előadást, amellyel 
a GeGulfi bábú kalandjai befejeződtek. A vendégek 
az egyhetes magyarországi tartózkodásuk alatt megis-
merkedtek a Kölcsey harmadikos, negyedikes és ötö-
dikes tanulóival és azok szüleivel, akikkel közös bográ-
csozáson vehettek részt. Az egyik hobbiszakács apuka 
angolul vezényelte le a nemzetközi kuktaseregnek egy 
teljes menüsor elkészítését, amelynek megkoronázása 
egy répatorta volt. 

A programban ugyanakkor szerepeltek a fővároson 
kívüli helyszínek is. Jártak Egerben, ahol elvarázsolta 
a csapatot az Eszterházy Károly Főiskola Varázsterme, 
majd ellátogattak Gyöngyösre a Mátra Múzeumba. 
Az itthon töltött napokon pedig a Kölcsey napközisei 
gyümölcssalátát kínáltak a vendégeknek, és közösen 

sportoltak a CSIVIT elnevezésű bajnokcsapatuk tagjaival. A búcsúes-
tet a Templom téri közösségi házban tartották, ahol Szatmáry László 
önkormányzati képviselő adta át az Önkormányzat ajándékát a kül-
döttségek vezetőinek, majd egy fergeteges táncházzal köszöntek el 
egymástól a Comenius-együttműködés résztvevői. 

A vendégek megdicsérték a magyarok vendégszeretetét, és nagyra ér-
tékelték a szülők segítőkészségét is. Büszkék lehetünk arra is, hogy a né-
met csoport egyenesen határtalan elhivatottságnak nevezte a kölcseysek 
hozzáállását a Comenius-programhoz.
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Az elmúlt két tanévben a XVI. kerületi oktatási intézménynek Német-
ország (Simmern Rottmannschule), Olaszország (Treviso Maddalena 
di Canossa) és Törökország (Icel Huzurkent Latife Hanım İlkokulu 
Mersin) iskolái voltak társai a programban.

A 12 éves múltra visszatekintő Comenius-együttműködés – amelyet a 
Kölcseyben Bánné Zöld Katalin vezet – keretében a mostani volt a ne-
gyedik alkalom, amikor a kertvárosi diákok több külföldi oktatási intéz-
ménnyel közös csoportban vettek részt az eseményeken. Állandó partne-
reiken, a németeken kívül pedig lengyel, román, cseh és bolgár iskolákkal 
is dolgoztak már együtt.

A GeGulfi mozaikszó nem-
csak a program címe és 
mottója, hanem a rendez-
vénysorozatot jelképező 
bábúnak a neve is, amit a 
Kölcsey indított útjára, és 
az országokat bejárva most 
érkezett vissza Budapestre. 

A rendezők célja a kezdetek 
óta az volt, hogy a résztvevő 
diákokkal megértessék, mi-
lyen fontos az egészséges étke-
zés és a rendszeres testmozgás, 
amelyek hozzásegítenek a jobb tanuláshoz is. Különösen azok a talál-
kozók voltak emlékezetesek és hasznosak, ahol a diákok és a tanárok 
közösen főztek olyan ételeket, amelyek a meghirdetett alapelveknek 
megfelelően az egészség megőrzését szolgálták. A program most zá-
ruló, kétéves időszaka alatt a Kölcsey tanulói közül tizenöten Német-
országba, tizenhatan pedig Olaszországba utazhattak el. A résztvevők 
angol és német nyelven tartották egymással a kapcsolatot, és míg előb-
biben Fodor Erika, utóbbiban Gyárfás Alida volt a nebulók segítségére. 

Nemzetközi Comenius-hét a Kölcseyben
»A nemzetközi Comenius iskolai együttmű-

ködés „GeGulfi” (Gesund essen, gut lernen, 
fit bleiben, vagyis Egészségesen étkezni, jól 

tanulni, fittnek maradni – a szerk.) elnevezésű, 
egészséges életmódra nevelő programjának záró 
hetét a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tartot-
ták május 19-e és május 22-e között.

a Délceg u. 33. száM alatti felnőtt háziorvosi renDelése 
a felújítás - július 13. és augusztus 28. között - iDőtartaMa alatt

Dr. zoltai erika
Telefon: 409-5711

július 13-án és 14-én,
július 20-tól augusztus 28-ig

H-SZ: 8 óra – 12 óra
K-CS: 16 óra – 20 óra

Dr. patkó katalin
Telefon: 409-1281

július 15-től augusztus 7-ig
H-SZ: 16 óra – 20 óra
K-CS: 8 óra – 12 óra

Dr. juhász krisztina
Telefon: 30/326-9864

július 13-án hétfőn és  
július 16-án csütörtökön: 

16 óra - 20 óra  
július 14-én kedden és 
július 15-én, szerdán:

8 óra - 12 óra 

augusztus 10-től augusztus 28-ig: 
H-SZ: 16 óra – 20 óra
K-CS: 8 óra – 12 óra

július 10-én pénteken a költözés miatt a 
rendelés elmarad, sürgős esetben a felnőtt háziorvosi 
ügyeletet kérjük felkeresni: Benő u. 3., tel.: 407-4045.

a többi pénteki napon a rendelő orvos 
mindhárom körzet betegeit ellátja 
váltott beosztással 8-12 óra között.

helyettesítés
Dr. Patkó Katalin és Dr. Juhász Krisztina 

a rendelési ideje alatt egymás betegeit is ellátja.
Dr. Zoltai Erikát Dr. Juhász Krisztina helyettesíti.
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A Centenáriumi Lakótelepért Egyesület hatodik alkalommal rendezett nyárköszöntő napot 
június 6-án. A csodaszép napsütésben sokan gyűltek össze a Centenáriumi sétányon, hogy 
megtekintsék az iskolás csoportok bemutatóit és meghallgassák a Málna zenekar fergeteges 
koncertjét, de lehetett lovagolni, kisvonatozni, kézműveskedni, és volt ugrálóvár is. A legna-
gyobb érdeklődés talán mégiscsak az arcfestést kísérte, ahol Horváth Ildikó, a Margaréta Óvoda 
pedagógusa hozzáértő szakértelemmel rajzolt pókembert a kisfiúk, illetve virágot, katicát, sőt, 
még koronát is a kislányok arcára és kezére. Az esemény – amit Kovács Péter polgármester nyi-
tott meg – főszervezője dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő volt, de részt vett 
rajta Vincze Ágnes, a lakótelep másik részének képviselője és Horváth János is. A műsorvezető 
szerepét ezúttal is Pétery Ildikó töltötte be. Külön köszönet illeti Bagdiné Seres Editet, aki 
nyugdíjas óvónőként is fáradhatatlanul segített abban, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. 

Már a Centin is nyár van

»Nyolcadik alkalommal hirdette meg a Budapesti Gazdasági Főis-
kola (BGF) a nemzedékek találkozóját, amelynek helyszínéül az 
MLTC pályát választották. A rendezvényre a jelenlegi oktatókon 

és hallgatókon kívül hivatalos volt mindenki, aki valaha tanult vagy 
tanított az intézményben.

Szemerkélő esőben köszöntötte Kovács Péter 
polgármester a találkozó résztvevőit, és mi-
vel a BGF oktatói és hallgatói zömmel nem 
XVI. kerületi lakosok, röviden ismertette az 
Erzsébetliget közelmúltjának történetét, a 
szovjetek jelenlétének következményeit, és az 
Önkormányzat erőfeszítéseit a terület átfogó 
helyreállítása érdekében, amelynek haszonél-
vezői a külkereskedelmi kar hallgatói is.

Dr. Dietz Ferenc, a BGF kancellárja azt 
emelte ki, hogy a Nemzedékek találkozója 
igazi közösségi rendezvény, hiszen az iskola 
összes fővárosi és vidéki tagintézménye részt 

vesz rajta, a legtávolabbi vendégek busszal ér-
keztek Zalaegerszegről. Dr. Zimányi Krisztina 
rektorhelyettes köszöntője után pedig követ-
kezett a közös, zenés bemelegítés a meghirde-
tett erőpróbákra.

A jótékonysági futáson elsősorban nem a 
győzelemnek, hanem a résztvevők létszámának 
volt jelentősége, mivel a rendezvény szponzo-
rai vállalták, hogy minden egyes rajthoz álló 
után 1000, jótékonysági célra fordítható fo-
rintot adnak át a rendezőknek. A 2,4 km-es 
ó-mátyásföldi távnak végül 250-en vágtak 
neki, így kereken 250 000 forint gyűlt össze. 

VIII. Nemzedékek Találkozója

Közben elkezdődött a főzőverseny, a színpa-
don pedig Dodó bohóc egy zenés kívánságmű-
sorral fokozta a jókedvet. A zöld gyepen tanár-
diák kispályás foci, a szőnyegen pedig sumó 
birkózás folyt a háromfős csapatok között. A 
többiek próbálkozhattak falmászással, bubo-
rékfocival, élő csocsóval, de lehetett csatlakoz-
ni valamelyik 20 fős kötélhúzó csapathoz is. 
A szellemi kihívások kedvelőinek vetélkedőt 
szerveztek „BGF, én így szeretlek” címmel, de 
sok vidám percet hozott a Tanár-drukk meg-
lepetés akadályverseny is. 

Amikor már mindenki jóllakott, színpadra 
lépett a Tanár-rock együttes és a hallgatókból 
is összeállt egy zenekar. Végül dr. Szemlér Ta-
más, a BGF Külkereskedelmi Karának dékán-
ja nyújtotta át a fizikai és szellemi tudáspró-
bák nyerteseinek az elismerő okleveleket.

» Mészáros Tibor
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– Az előző években általános helyettes voltam, 
így a gyerekeket és a pedagógusokat is jól isme-
rem. Mivel az elődöm kitűnő szakember, ezért 
csak annyit kell tennem, hogy az intézményt 
tovább vezessem azon az úton, amelyen koráb-
ban is sikeresen haladt. 

– Milyen feladatot látnak el?
– Középsúlyos, halmozottan sérült és autista 

gyerekek fejlesztésével foglalkozunk. Egy óvo-
dai és két iskolás csoportunk van, amelyekbe 
összesen 27 gyerek jár. A három csoport az 
óvodás kortól a 10. évfolyamig terjedő korosz-
tályoknak biztosítja a tanulás és a felzárkózás 
lehetőségét. A legnagyobb igény az óvodai 
csoport iránt mutatkozik, ők 12-en vannak. 
A további 15 fő két összevont csoportban ta-
nul. Most változás küszöbén állunk, mert egy 
központi rendelet értelmében a jövőben a 9. 
és 10. évfolyamosok már nem hozzánk járnak 
majd, hanem más intézményekben kapnak le-
hetőséget.

– Mik voltak az elmúlt év fontosabb tör-
ténései?

– A 2014-15-ös tanévet a színek évének nyil-
vánítottuk. Ez a pedagógiai munkánkban és 
átvitt értelemben is megvalósult. Nagyvonalú 
külső támogatóink hozzásegítettek bennünket 
ahhoz, hogy több alkalommal ellátogassunk 
az Állatkertbe és a 
Margitszigetre. Ezek 
az alkalmak nagyon 
meg s z ín e s í t e t t ék 
gyermekeink éle-
tét. De talán ennél 
is fontosabb, hogy a 
XVI. Kerületi Ön-
kormányzat Kerü-
letgazda Szolgáltató 
Szervezete egy teljes 
külső karbantartást végzett az épületünkön. Ez 
már nagyon időszerű volt, mert szinte a teljes 
falfelületről folyamatosan hullott a vakolat. 
A munkálatok után a szülők megköszönték, 
hogy az Önkormányzat vezetői figyelmet for-
dítanak a gondozásra szoruló gyermekeikre is.

– Milyen programot kínált a családi nap?

Apró csodák és nagy örömök
»Ha június első hétvégéje, akkor családi nap a Göllesz Viktor Óvoda, Általános 

Iskola és Előkészítő Szakiskola Érsekújvári utcai tagintézményében, amelynek 
vezetését Simonné Piroth Éva nyugdíjba vonulása után Beke Edit vette át. Az 

eseményen vele beszélgettünk az elmúlt év történéseiről.

– Ennek már hagyományai vannak. Idén 
is Kelemen Gábor, a Göllesz egykori igaz-
gatója állt az óriási bogrács mellett, de eljött 
elődöm, Piroth éva is, hiszen mi itt valóban 
olyanok vagyunk, mint egy nagy család. A sok 
szülő és gyerek megnézhetett egy mozgóké-
pes összeállítást az elmúlt év eseményeiről, és 
hangos ovációval kísérték a közös élmények 
felidézését. Mint minden évben, most is le-
hetett kézműveskedni, kavicsot és famanót 
festeni, homokképet készíteni, szőni, kosárra 
dobni akár kerekesszékből is, vagy részt venni 
egy nagy közös táncban. Külön köszönet ille-
ti a kollégáimat, akik mindegyike hivatásnak 
tekinti a munkáját. Számtalan tennivalójuk 
mellett még arra is volt idejük, hogy saját ké-
szítésű ajándéktárgyakból asztali vásárt rendez-
zenek becsületkasszával, ahol a vevő döntötte 
el, mennyit ad a megvásárolt tárgyért. Az egyik 
munkatársam pedig alkalmi riporterként vé-
gigkérdezte a többieket, miért szeretnek az ér-
sekújvári utcai intézményben dolgozni. Több-
féle válasz érkezett, de az mindegyikben benne 
volt, hogy azt a szeretetet, amelyben gondo-
zottjaikat részesítik, sokszorosan visszakapják. 
Az igazi jutalom számukra ugyanis az, amikor 
a fejlődés kis lépéseit látják a gyerekeken. Ezt a 

kis lépésekből álló, de nagyon fontos haladást 
eredményező munkát foglalja össze az intéz-
mény pedagógiai tevékenységének mottója: 
„Apró csodák és nagy örömök”. 

» Mészáros Tibor

Az árnyas fák alatt sok helyen 
pattogott a tűz, csattogott a bal-
ta, és szorgos kezek nagy szakér-
telemmel tisztították a zöldséget, 
aprították a húst és szaggatták a 
galuskát. Az egyik bogrács körül 
pedig a rákosszentmihályi lokál-
patrióták között ott serénykedett 
Horváth János önkormányzati 
képviselő is.

Borsay Jánosné elnök elmond-
ta, hogy a 20 éve megalakult 
polgári kör szervezi a Pálfi téri 
megemlékezéseket nemzeti ün-
nepeinken, de már a nyárköszöntésnek is évtizedes hagyománya van. A 
finom falatok, a néhány korty jóféle bor, és a kellemes, csevegős együtt-
lét pedig kora délelőttől egészen estig együtt tartja a polgári kör tagjait, 
és közben a gyerekek is jól szórakozhatnak a már egyéves Segesvár utcai 
játszótéren. 

Juniális polgári körben

»Kivételesen nem csak gyerekzsivajtól volt han-
gos június 6-án a János utcai napközis tábor, 
ahol Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári 

Köre tartott juniálist. 
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A kezdetek felidézése fotóvetítés-
sel indult: akkor 4 évfolyamon 4 
pedagógus tanította a diákokat, ma 
viszont már 8 évfolyamon 9 oktató 
segítségével ismerkednek a fiatalok a 
magyarlakta területek legszebb tán-
cai mellett a távoli kultúrák hagyo-
mányaival. A Liget Táncakadémia 
nívós oktatói csapata és a szakmai 
védnökséget vállalók reprezentatív 
névsora tehát garancia arra a minősé-
gi oktatásra, amely fél évtizede zajlik 
az Erzsébetligeti Színházban. A tuda-
tosan tervezett képzés célja az aktív 
közösségben megvalósuló, a tánc és a zene sze-
retetére történő nevelés, illetve a művészeteket 
befogadó életforma megalapozása. 

Az évzárón Kovács Péter polgármester kö-
szöntőjében a gyerekeket körülölelő aktív 
szülői közösség példaértékű erejére hívta fel 
a figyelmet, Szabó Csilla mint a Minősített 
Közművelődési Címet viselő intézmény igaz-
gatója pedig a minőségi oktatás fontosságáról 
beszélt.

PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BudaPEst, HunyadVár utca 43/B. 

tElEfon: 401-3060.

Június 19. péntek 18:00 
DANTE 750

A Corvin Művelődési Ház-Erzsébetliegti 
Színház és a Törley Szalon Alapítvány 
kiállítása
Kiállítók: R. Törley Mária és Balás Esz-
ter szobrászművész, Bárdócz Lajos és 
Károlyi András grafikusművész, vala-
mint Mihályfi Mária és Szakács Imre 
festőművész.

A kiállítást megnyitja: Jankovich Júlia 
művészettörténész.
Előadást tart: Jókai Anna író, költő.
Közreműködik: Vígh Andrea hárfamű-
vész.
Július 5-én, vasárnap 18:00 órakor tár-
latvezetést tart: P. Szabó Ernő művészet-
történész.
A kiállítás megtekinthető július 9-ig a 
Harmónia teremben.

Ötéves a Liget Táncakadémia
»Két nagysikerű teltházas est során mutatta be a Liget Táncakadémia évzáró vizs-

gaelőadását június 5-én és 6-án az Erzsébetligeti Színházban. Amíg öt évvel ez-
előtt még „csak” 60 gyerek állt a színpadon, idén már 170 csillogó szemű, felké-

szült növendék köszöntötte a nézőket. 

Az ovis és kisiskolás csoportok produkciói 
a precíz technikai alapképzés mellett azt bi-
zonyították, hogy a kicsik derűs, játékos for-
mában sajátítják el a magyar néptánc alapjait, 
a felsőbb évfolyamoktól látott koreográfiák 
pedig már teljes értékű, művészi előadásként 
jelentek meg. Foltin Jolán, Kricskovics Antal 
– aki a XVI. kerület díszpolgára – és Juhász 
Zsolt koreográfiái a hivatásos együttesek re-
pertoárján szerepelnek, az alkotók pedig csak 
olyan csoportoknak engedik át, akiket szak-

mailag erre méltónak találnak. Kará-
csonyi éva vezető táncpedagógus és 
Mucsi János művészeti vezető szemé-
lye viszont garancia volt a méltó meg-
jelenítésre.

A közönség a többi között láthatott 
egy magyarbődi lassú és friss csárdást, 
egy finn menüettet és polkát, valamint 
rábaközi, matyó és indiai táncokat. 
A sok színes kosztüm között fontos 
megemlíteni a továbbképző évfolyam 
előadásában bemutatott, Küküllő-
menti táncok jelmezét is, a Kertvárosi 
Tehetségkutató versenyek fődíjainak 

nyerteseiként ugyanis az Önkormányzat je-
lentős támogatásával és szülői hozzájárulással 
olyan autentikus ruhákat viselhettek a növen-
dékek, amelyekhez még a fülbevalókat is egyé-
nileg tervezték.

Aki most lemaradt, ne csüggedjen, hiszen 
a kertvárosi rendezvényeken láthatja a Liget 
Táncakadémia előadásait, sőt, szurkolhat ne-
kik a Páva népzenei és néptánc tehetségkutató 
versenyen is, mivel táncolni jó.
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Szívből jövő mosolyok és a meghatódott-
ság könnyei keverednek minden alkalom-
mal a mindenki ritmusérzékét megmozgató 
táncshow-val, amelyben már évek óta egyre 
több lelkes szülő – köztük Szász József alpol-

gármester – is részt vesz. Amíg kint esett az eső, 
addig a színházteremben forrott a hangulat és 
zúgott a tapsvihar, az edzők, Teszák Mariann 
és Kosovics Anita ugyanis most is gondoskod-
tak arról, hogy senki ne unatkozzon.

Jótékonysági sztárparádé 
a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény javára.

Június 28.vasárnap 15:00, Erzsébetligeti Színház
A Magyar Köztársasági Arany érdemkereszttel kitüntetett Cselényi-díjas, 

eMeRToN- díjas és kétszeres Magyar Rádió-díjas énekművész, 
tarnai kiss lászló és barátai jótékonysági hangversenye: 

a műsorban magyar nóták, operettek és könnyűzenei számok hangzanak el, 
sok-sok vidámsággal!

SZTÁR FELLÉPŐK: Nagy Ibolya primadonna, Déryné-díjas énekművész, Farkas Bálint 
Jászai Mari-díjas, Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszttel kitüntetett színművész
FELLÉPŐK: Dócs Péter, Gáspár Anni, Kalina Enikő, Kasza Szilvia, Kerti Ági, Ko-
vács Böske, Kökény Andrea,  Lőrincz Roland, Nemes Ildikó, Oláh Kati, Príger Brigit-

ta, Szegedi Szűcs Judit, Szomszéd Ildikó, Tarnai Marcell László, Vinczy Zsuzsa
A zenekAr tAgjAi: Tarnai Dániel basszusgitár (P. Mobil együttes), Szebelédi Zsolt dob 

(P. Mobil együttes), Tarnai Kiss László zongora, billentyűs hangszerek
jegyek 800 forintos áron kaphatók az erzsébetligeti színház jegypénztárában. 

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060)
töltsük Meg iDén is a színházat 

a göllesz viktor általános iskola javára!

»Fehér ruhába öltözött szépség-
királynőket talált a színpadon 
Ancsin László jegyző idén, ami-

kor a Mazotti Fitness SE évzárójára 
érkezett az Erzsébetligeti Színházba 
június 9-én. Természetesen a hölgyek 
mindegyike világbékét szeretett volna. 
Hogy a mazottisok ezt hogyan képze-
lik el, azt a növendékek John Lennon 
Imagine című számára alkotott koreo-
gráfiával mutatták be. Az eseményt 
ezúttal is Kovács Péter polgármester 
nyitotta meg, aki a sport közösségte-
remtő erejéről beszélt, amelyből ez a 
csodálatos káosz is kialakulhatott.

Szórták a bógnikat

Magyaros népviselet, latinos lendület, kari-
bi hangulat. Hangjegyek, gésák, gengszterek. 
Ősemberek és cowboyok, na meg a hamisítat-
lan New York, New York. Mindez csak ízelítő 
azokból a produkciókból, amelyeket a 6 és 14 
év közötti növendékek előadtak.

Aki szeretné, hogy gyermeke megkedvelje a 
mozgást és fejlődjön az önbizalma vagy csak 
egy fantasztikus közösség tagja legyen, az hív-
ja a 06-20/935-1197-es telefonszámot, hogy 
jövőre már együtt skandálhassák: “Mazottis 
lányok vagyunk juhé, Fitnessben nagyok va-
gyunk juhé, Szórjuk a bógnikat, két edzőnk 
bólogat, Mazottis lányok vagyunk juhé, Mar-
csi, Csuri, na meg MI...Hajrá, hajrá Mazotti!”

» Sz. R. Zs.
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Képes híradás Budapest pereméről
A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 30. kötete, a Képeskönyv a helyi fényképezésről szólt. Akkor, „ifjonti” lelkese-
désből azt hittem, egy kötetbe mindent bezsúfolhatok. Hála azoknak, akik hozzám hasonlóan szeretnek lomolni a 
régi történetek között, a képanyag akkorára növekedett, hogy abba a kötetbe csak a helyi fényképészműtermek 
története fért bele. Akkor csak reménykedtem, most eljött a lehetőség, hogy az előző könyvből kimaradt 10 feje-
zet képeit egy újba rendezzem. A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 39. kötete a Képes híradás Budapest pereméről 
címet kapta, amin sokat gondolkodtam, de a Képeskönyv visszatér képregényes változatát rögtön elvetettem. A 
végtelenül egyszerű Képes híradás mellett maradtam, és hogy érezhető legyen a kapcsolódás, átvettem az előző 
kötet alcíméből a Budapest pereme helyzetjelzőt. 

A kor, amiről az új kötet 
oldalainak képei adnak 
híradást, bő fél évszázadot 
ölel át, és a helyszín szintén 
a Budapest XVI. kerület 
elődtelepülései, Cinkota, 
Rákosszentmihály, Mátyás-
föld, Sashalom. Az időszak 
tehát nem sokkal a század-
forduló előtt kezdődik, 
utólag visszavetített arany-
kort mutat, megtörténik az 
első világháború, az ország 
szétszabdalása, válság, majd 
újabb háború következik. 
A „nagy” történelem nem 
mérte fukar kezekkel az 
eseményeket, ami nyilván 
kihatott a helyi történelem-
re is, de itt, ebben a könyv-
ben erről legfeljebb csak 
közvetve lesz szó. Itt a hét-
köznapok, a jelen pillanatai 
ragadtatnak ki. A polgárok 
fényképezkedni járnak, a 
fényképészek kalitkába zárják a pillanatokról 
visszavert fényt, az újságírók kérdeznek: telik 
a század, pillanatok rakódnak pillanatokra. 
Bőrkötéses albumok telnek meg fényképek-
kel, benne a profi, műtermi fotók keverednek 
az amatőr, családi képekkel. Az újságok kép-
riportokat közölnek, a XIX. század utolsó év-
tizedétől már nem elégednek meg a fénykép 
után rajzolt metszetekkel, a nyomdatechnika 
fejlődésével a részletgazdag fotográfia kap fő-
szerepet. Egyre többet utaznak az emberek, a 
mi nyaralótelepeinkre, Mátyásföldre, Rákos-
szentmihályra is, a nyaralásból képeslapokat 
küldenek, a képeslapokon rendezett utcák, 
díszes nyaralók köré róják tintával az üzene-
teket. A polgárok az utazásokra arcképes iga-
zolvánnyal a zsebükben indulnak el. Az iga-
zolványok képein ekkor még nincs kordába 
szorítva a fotográfusi fantázia. élénk a civil 
kulturális élet, műkedvelő színészek a fény-
képezőgép előtt is megrendezik előadásaik 
egy-egy pillanatát. A fototechnika is fejlődik, 
egyre többeknek van fényképezőgépe, meg-

hittnek rendezett családi fotókat készítenek 
a tehetősebbek, az esendőség megható bája 
lebeg a kópiákon. Az elhunytak emlékét pe-
dig „időtálló” porcelán fotográfiák idézik a 
temetők sírkövein.

Ahogy már megfogalmazták előttem: ez a 
„privát történelem”. 

Ebben a kötetben, mint az előzőben, a Ké-
peskönyvben is, elsősorban nem a szavak be-
szélnek. A képeké a főszerep, benne a képek, 
mint a kaleidoszkóp üvegcserepei: forgatjuk, 
mindig más és más képet ad, de elvarázsol a 
pillanatnyi látvány, amit elénk idéz. 

A régi korok felfedezőit folyamatosan hajt-
ja a vágy, hogy a múlt rétegeit újra és újra 
felbontsák, új titkokat találjanak, profánul 
hangzik, de a megfejtettek már kevésbé érde-
kesek. Járjuk a levéltárakat, poros, repedezett 
szélű iratokból olvassuk ki az időrendet, vagy 
az ősök tetteinek nagyszerűségét, netán si-
lányságát. Újságokat lapozunk, mások gon-
dolatait fejtegetjük másokról.

és lassan kétszáz éve képeket is nézegetünk. 

Képeket, ezüstre, papírra 
rögzült fotográfiákat, ame-
lyekről azt tartják, megra-
gadják a pillanatot. 

Ezeken a képeken pedig 
megjelennek a levéltárak-
ban talált iratok aláírói, a 
hírlapokban olvasott dicső 
és dicstelen tettek elkö-
vetői, ismerősnek tűnnek 
a leírásokból, de a titkok 
a képek által még mé-
lyebbek: miért mosolyog 
az egyik és miért karikás 
a másik szeme, és az idő 
csak színezi, karcolja, töri 
az arcvonásaikat. Száz éves 
pillanatok, és mi csak köze-
lítjük a folyamatot, amely-
ből a pillanatzár kiragadta 
őket.

Örök, madáchi dilemma 
ez és a megoldása is ilyen, 
a titkokat nem fejthetjük 
meg végleg soha, de valami 

folyton arra lök, hogy mégis keressük a meg-
fejtésüket. Ez a keresés a feladat maga. To-
vábbra is vendégei leszünk a levéltáraknak, 
könyvtáraknak, antikváriumoknak, leverjük 
a port a sárgult lapokról (milyen gyönyörű 
az arany kavargás, ahogy a szálló porszemek 
megcsillannak az ódon épület színes abla-
kán beszűrődő napsugárban!) Kutatunk föld 
alatt, kövek közt, nehezen érthető szövege-
ket betűzünk, ismeretlen arcokat próbálunk 
megismerni.

és továbbra is beletúrunk papírdobozokba, 
ahol fényképet sejtünk, örülünk minden fel-
iratnak a hátoldalon, ami magyaráz, nevet, év-
számot ad az ismeretlennek. Szakadt bársony-
fedelű albumokat lapozgatunk, nagyítóval 
pásztázzuk a csoportképeket, és minden apró 
résztitok megfejtése határtalan örömöt okoz.

Így változik folyton a mi helyi kaleidoszkó-
punk és így készült ez a könyv, sok titokkal, 
felfedezéssel és a feltárt pillanatok okozta 
örömmel.

» Széman Richárd

Mai digitális kópia Zettner Vilmos családi albumában megtalálható 
fénykép eredeti negatívjáról.
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Az ünnepségen – ahol jelen volt Kovács Péter polgármester is – Szatmáry 
László önkormányzati képviselő üdvözölte a megjelenteket, majd a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói, Bánki Viktor Leó és 
Vass György adtak elő a magyar katonákra emlékező verseket. Ezután 
dr. Horváth Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, kerü-
letünk díszpolgára mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte: az I. 
világháború kitörésekor a lakosság abban a súlyos tévhitben élt, hogy 
a közelgő harci cselekmények ugyanolyanok lesznek, mint a dicsősé-
ges Tavaszi hadjárat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. 
1914-re viszont az ipar óriási fejlődésen ment keresztül, megjelentek a 
tömegpusztító fegyverek, a tankok, a repülőgépek, és az egyéni hősies-
ség szerepe parányira zsugorodott. A katonákra mindkét oldalon olyan 
szenvedések vártak, amelyekkel a hadvezetés is akkor szembesült először. 
A katonák hősi elszántságát felváltotta a rettegés, egyetlen cél vezette 
őket, túlélni a harcokat. Az egyénnek már nem volt esélye a tömegpusz-
tító technikákkal szemben. Amikor a Hadtörténeti Levéltár munkatár-

Itt a nyár címmel rendezte meg hagyományos tavasz-
végi seregszemléjét a Mohácsi Regős Ferenc Asztal-
társaság (MAT) a Maconkai Orosz László Galériában. 

Az eseményt most is 
Kovács Péter polgár-
mester nyitotta meg, 
aki elmondta: a MAT 
a kerületi művészek 
olyan csoportja, amely 
az együttműködésnek, a 
törekvések összehango-
lásának lehetőségeit ke-
resi, ezért akár más civil 
szervezetek példaképe is 
lehet.

A kiállító művészek 
névsorát dr. Fraknói Mária művészettörténész ismertette, a tárlatról 
pedig most sem hiányozhatott a zene. A táncdalok világába Endrődi 
éva kalauzolta el a hallgatóságot, aki egy produkcióval megemlékezett 
tanítómesteréről, Kovács Erzsiről is. A pergőbb ritmusokat ezúttal is 
Váckisújfalu polgármes-
tere, dr. Sajó Gyula, és 
helyettese, Szilágyi Gá-
bor alpolgármester szol-
gáltatta. Az ő előadásukat 
is nagy taps kísérte. A 
tombolasorsolást köve-
tően a közönség az alko-
tókkal is beszélgethetett 
a kiállított művekről. Az 
eseményt Takár Emőke 
rendezte.

Nem csak a sportban 
voltak hősök
»A XVI. Kerületi Önkormányzat és a rákosszentmihályi 

sportbarátok közös rendezésében hatodik alkalommal 
emlékeztek a kertvárosiak a Csömöri út és a János 

utca sarkán álló hősi emlékműnél azokra a sportolóinkra, 
akik nemcsak a pályán, hanem a harcmezőn is helytálltak, 
és hősként áldozták életüket a hazáért.

NyaraljoN 
a történelmi Magyarország

legszebb vidékén, a festői szépségű

Tusnádfürdőn, 
ErdélybEN!

Kedvezményes pihenés a XVI. Kerületi Önkormányzat 
felújított, minden igénynek megfelelő panziójában.

A szállás költsége 
3 ágyas szobában 8000 forint/éjszaka,

5 ágyas apartmanban 12 000 forint/éjszaka. 
Minden 5. éjszaka után 1 éjszaka ingyenes. 

A további részletekről érdeklődni kizárólag 
a vagyoni@bp16.hu e-mail címen lehet.

Bővebb felvilágosítást az apartmanról Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat honlapján kaphatnak.

www.budapest16.hu

sai 1927-ben megpróbálták összeállítani a magyar veszteséglistát, a kö-
vetkező megdöbbentő adatokkal kellett szembesülniük: a Trianon előtti 
Nagy-Magyarország 5,5 millió hadköteleséből 3 millió 581 ezer férfit 
vonultattak be. Közülük mindössze 524 ezren tértek haza épségben. 
Fogságba esett 833 ezer, megsebesült 1 millió 492 ezer és hősi halált halt 
530 ezer honfitársunk. A veszteségek azonban ennél sokkal nagyobbak, 
hiszen a háborús sérültek állapota egész családjukra plusz terheket rótt, 
mivel csonka végtagokkal nem tudtak dolgozni. Az épségben hazatértek 
is csak külsejükben maradtak sértetlenek, halálukig cipelték ugyanis a 
fronton átélt idegtépő megpróbáltatások következményeit. Emlékez-
zünk tehát rájuk tisztelettel, és ne csak a Hősök napján.  

» Mészáros Tibor
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A rend atléta őrei

Május közepén Esztergomban kadet előválogatót rendeztek, ahol Baaken 
Mátyás meggyőző vívást mutatva szerzett ezüstérmet, de Kern Bianka sem 
igen kapott találatot, míg az aznap megállíthatatlannak bizonyuló Koós 
Gréta útját nem állta. Bianka így végül a hatodik helyen végzett.

Május végén négy kertvárosi kardozó állt rajthoz a Nagykanizsán rende-
zett serdülő országos bajnokság egyéni küzdelmeiben, ahol Baaken Mátyás, 
Kovács Marcell és Mogyorósy Márton is bejutott a nyolcas döntőbe. Vé-
gül csak Mátyásnak sikerült továbblépnie, aki ezüstérmet szerzett. Kovács 
Marcell a hetedik, Mogyorósy Márton pedig a nyolcadik helyen végzett. 

A csapatküzdelmekben a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület kétszeres baj-
nok serdülői évről évre bekerülnek a döntőbe, és ez idén sem volt másként. 
A fináléban azonban ezúttal az ellenfélnek jött ki a lépés, így a Majzik 
Máté, Baaken Mátyás, Kovács Marcell és Mogyorósy Márton összeállítású 
csapatnak az ezüstéremmel kellett beérnie.

Majd egy héttel a serdülők sikereit követően egy egyéni országos bajnoki 
címnek örülhetett az Egyesület apraja-nagyja. Szigetszentmiklóson ugyan-
is Baaken Mátyás végre aranyat szerzett. Ezzel a sikerrel és az egész eddigi 
teljesítményével pedig kiérdemelte a 2015-ös év legeredményesebb KVSE 
versenyzője címet. Ugyanitt a tavalyi győztes Kern Bianka a junior mezőny 
tagjaként bejutott a fináléba, ahol a nyolcadik lett. A kertvárosi csapatok az 
újoncoknál a hatodik és a hetedik helyen végeztek.

» Kellner Gergely

A kertvárosi vívók 
újra remekeltek

Itt a nyár, és sok szülőnek jelent gondot, hogy a több-
hetes vakáció ideje alatt hogyan oldja meg gyermeke 
felügyeletét. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani 
a kertvárosi szülőknek azzal, hogy összegyűjtöttünk 
néhány hasznos információt a kerületi táborokról.

foglalkozások egész nyáron az 
önkorMányzat nyári táborában 

általános iskolás gyerekeknek
A térítési díj napi összege 1600 forint/fő, amely tartalmazza a napi há-
romszori étkezés mellett az úszás és egyéb sportolási lehetőséget, vala-
mint a színvonalas, sokrétű és tematikus programokat is. (A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákoknak 1115 forint/
nap, a három vagy többgyermekes családban élőknek, illetve a tartó-
san beteg gyerekeknek 1357 forint/nap térítési díjat kell fizetniük.) 

A program hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óra között tart, 
a felügyeletet 7.00-17.00 óra között biztosítják.

Helyszín: János utca 141-153.
Telefon: 405-0478, 0620/575-9855.

nyári táborok az okosjáték szervezésében
6-12 éves gyerekeknek
• Készségfejlesztő tábor 

(25 000Ft/fő/hét, az ár tartalmazza az ebédet, tízórait, uzsonnát). 
• Foglalkozások és Háztartásvezetés tábor 

(20 000Ft/fő/hét, az ár tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát). 
A program hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óra között tart.

Jelentkezés az Okosjáték Boltban (Veres Péter út 99.).
Telefon: 06-20/514-1904 vagy 06-20/433-7841.

angol nyári tábor a helen Doron nyelviskolában
4-10 éves gyerekeknek

A tábor ára öt délelőttre tízóraival: 17 990 forint.
A program hétfőtől péntekig 9.00-12.00 óra között tart.

Helyszín: Hősök tere 11. 
Bővebb információk és jelentkezés: 

budapest16.helendoron.hu/angol-tabor

kacifánt élménytábor az életfa egészségházban
kis létszámú csoportokban óvodás és iskoláskorú gyerekeknek.

A tábor ára 20 000 forint/5 nap, 
testvérkedvezmény: 20%, 2 hét esetén: 30 % kedvezmény. 
A program hétfőtől péntekig 7.00-16.30 óra között tart.

Helyszín: Csenkesz utca 45.
érdeklődni a 06-70/347-5077 telefonszámon lehet. 

nyári kalandok a jógaligetben
5-12 éveseknek, hétfőtől péntekig tartó turnusokban.

Az egy hetes tábor ára étkezéssel 26 900 forint.
• Egészséges életmód • Képességfejlesztés • Aktív angol • Zumba

Jelentkezés: jogaliget.wix.com/nyaritabor 
vagy személyesen: Újszász u. 106-108.

Tel.: 06-20/952-1155, e-mail: tabor@jogaliget.hu

A hideg és esős idő ellenére is rendezett sorokban hallgatták a csapatok 
Simon Sándornak, a Készenléti Rendőrség ezredesének, és Vincze P. 
Mártonnak, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ igazgató-
jának megnyitóját, közben pedig a Készenléti Rendőrség Zenekara adta 
meg a verseny ünnepélyes hangulatát. 

A rend őrei az olyan hagyományos atlétikai számokban mérték össze 
tudásukat, mint a száz és négyszáz méteres síkfutás, a távolugrás, a súly-
lökés, de a nőknél 35, a férfiaknál pedig 55 dekagrammos kézigránát 
hajítás is volt. A győztesek az egyéni számokban érmet, a váltó szá-
mokban serleget vihettek haza az országos belügyminisztériumi bajnoki 
címük mellé. 

» VAN

»Második alkalommal tartotta meg a Belügyminisz-
térium Országos Atlétikai Bajnokságát az Ikarus 
pályán június 4-én. Az esemény – amely 24 éves ha-

gyományra tekint vissza – idei szervezője is a Készenlé-
ti Rendőrség volt, és mivel a megmérettetés évről évre 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így most már 
520 induló volt.



2015. június 17. «   ❘   19sPort

A sort még a március végén megrendezett 
budapesti diákversenyen és Engrich Mariann 
Emlékversenyen kezdték: az Egyesület kilenc 
versenyzője nyolc érmet gyűjtött. Juhász Mar-
tin, Pásztor Máté bronz-, Egyházas András, 
Padla Dominik, Teleki Blanka, Stuber Tama-
ra ezüst-, Padla Orsolya és Polgár Virág pedig 
aranyérmet nyert. Mindenki nagyon dereka-
san küzdött, Takács Gábor mester, valamint 
a két segédedző, Egyházas Gergő és Pásztor 
Zsolt pedig sok segítséget nyújtott a szőnyegre 
lépőknek.

A Sárga-tenger kiválósága, Egyházas András 
egyedül képviselte hazánkat az április közepén 
Moldvában rendezett G1-es szintű küzdő-
versenyen, ahol aranyérmes lett. A sportoló 
nagyon keményen edz, és a válogatottban is 
helytáll. Ő a klub legfiatalabb feketeövese, aki 
rengeteget dolgozik azért, hogy ilyen eredmé-
nyeket érjen el. 

Ezt követően a Sárga-tenger rekordlétszámú 
nevezővel, összesen 21 fővel indult a május 

16-án Nagykátán megrendezett taekwondo 
Forma OB-n. Ott ugyan kalandos módon, de 
végül már harmadszorra a kertvárosiak nyer-
ték el a koreai nagykövet vándorkupáját. Né-
meth Attila mester egyéniben és csapatban is 
aranyérmet szerzett Tamás Gáspárral és Egy-
házas Gergővel karöltve. Illés Krisztina egyé-
niben szintén aranyérmes lett, Fekete Szabolcs 
egy arany-, Fekete Ákos két arany-, illetve egy 

bronzérmet nyert. Prohászka Máté egyéniben 
egy aranyig, és Kranz Abigéllal párosban ezüst-
éremig jutott. Polgár Virág egyéniben bronz-
érmes lett, míg Fekete Ákossal párban arany-
érmet gyűjtött, csapatban – Fekete Ákossal és 
Czifra Rebekával – pedig szintén aranyat szer-
zett. Virág még az egyéni zenés kreatív gyakor-
latával is szoros küzdelemben ugyan, de első 
lett. Czifra Rebeka egyéniben ezüstérmet szer-
zett. Takács Anita egyéniben második helye-
zést, testvérével, Viktóriával párosban harma-
dik, csapatban Padla Orsolyával pedig szintén 
második helyezést ért el. Padla Orsolya kreatív 
gyakorlatban korosztályában első lett, Petchál 
Levente pedig a bronzéremig jutott élete első 
formaversenyén. 

Az Egyesület továbbra is nagy szeretettel 
vár minden érdeklődőt edzésein a Sashalmi 
Közösségi Teremben kedden és csütörtökön 
17.00-19.00 óra között.

» Kellner Gergely

Tavaszi érem-tenger
»A Sárga-tenger Taekwondo Klub sportolói az elmúlt időszak-

ban minden versenyről éremmel tértek haza. Alig három hó-
nap alatt ugyanis egy híján harminc medált szereztek.

Dohog: 
hangutánzó ige. Jelentése: magában morgo-
lódik. Rokon értelmű a dühöng kifejezéssel, 
ám szelídebb értelemben. Barátaim, egy kis 
szünet után ismét dohogok, és megpróbálok 
a szokásos módon tárgyilagos maradni, ez-
úttal bölcs zsörtölődésem nem okító 
jellegű.

Sőt! Választ várok egy furcsa, de 
egyáltalán nem vicces kérdésemre. 
Őszintén bevallom, számomra is-
meretlen vagy inkább meglehetősen 
egyedi a helyzet. Előrebocsátom, vég-
telenül zavar, hogy zaklatom Önöket 
a kíváncsiságommal. Elnézést érte. 

Nos, nézzük a tényeket. Újsághír: 
Budapest legkevésbé fertőzött terü-
lete a XVI. kerület a bűnözés terén. 
Magyarán szólva, még nem egészen 
kifogástalan, inkább úgy mondanám, 
a legkevésbé rossz. Igen, véleményem 
szerint így pontosabb. Erre is vigyáz-
ni, felügyelni kellene, megbecsülni 
ezt is.

Furcsa iparág nőtte ki magát napjainkban 
a fővárosban. Jó megjelenésű, nett hölgyek, 
talpig fess férfiak portyáznak remek helyis-
merettel felvértezve. Pazar "kabinetalakítást" 
nyújtva játsszák el, hogy ők vöröskeresz-
tes szanitécek, önkormányzati tisztviselők, 

rendőrök, pizzafutárok, és még a jó ég tud-
ja, ezek az emberek mikkel nem hakniznak, 
hogy pénzhez jussanak. Jobb esetben gyűj-
tenek, beteg gyerekek, elaggott útkaparók, 
tűzkár, vízkár, vagy Oszkár, a kétfejű kutya 
számára. Igazolványukhoz képest a valódi 
szánalmas hamisítványnak tűnik, benne az 
UNICEF pecsétje, az ENSZ elnökének alá-

írása, hogy öt földrészen, és hétvégenként az 
Antarktiszon is kéregethetnek. 

Ez sajnos a szerencsésebb eset, mert ez álta-
lában erőszakmentes. Előfordulhat azonban, 
hogy a kedves, jó svádájú idegen a lakás-

ba jutva leveti kevéssé díjazott alakítását, és 
maga áll neki soványka színészi díja kiegészí-
tésének. A bérezést többnyire testi erő beve-
tésével tudja érvényesíteni, ha a színjátszásba 
hiba csúszik, vagyis nem elég hiteles. (Egy 
ismert színészünk mondta egyszer: „Aki este 
héttől tízig kiáll a színpadra, és azt hiszi ma-
gáról, hogy ő Hamlet, az nem normális. De 

aki nem hiszi ezt el magáról, az 
nem színész.”)

Visszatérve: hogy az alakítás 
megérje a haknizó művészeknek, 
mindenképpen kénytelen a ki-
szemelt áldozat pénzéhez hozzá-
jutni. Vagy így, vagy úgy. A Géza 
utcában Hegedűs néninek há-
romszázezer forintja bánta, hogy 
a rendőröknek kinéző fellépők 
alakítása hiteles volt.

A nagyon szerény kérdésem 
csupán annyi, hogyan lehetne 
ezeknek a pojácáknak a kedvét 
elvenni attól, hogy egy életre 
elmenjen a kedvük a mások ki-
zsebelésére szakosodott csepűrá-
gásból? Ezenkívül pedig van egy 

még szerényebb kérésem: figyeljünk kicsit 
jobban egymásra és a Hegedűs nénikre, hogy 
minél kevesebb ilyen fordulhasson elő az ut-
cánkban, utcájukban, szerte a Kertvárosban!

» -Szák
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A FŐGÁZ 2009-ben tette lehetővé az előrefizetős gázmérő használa-
tát, amelynél a gázdíjak kifizetése nem utólag, hanem a kártyás tele-
fonokhoz hasonlóan a fogyasztást megelőzően történik. Előrefizetős 
mérőt elsősorban a szociálisan rászoruló védendő fogyasztók eseté-
ben szerel fel a szolgáltató, amivel lehetővé válik a földgázfelhasználás 
jobb tervezése és megelőzhető a gázdíj tartozás növekedése.

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. szakmai irá-
nyítása alatt a FŐGÁZ annak érdekében, hogy növelje ügyfelei 
elégedettségét és szolgáltatásának hatékonyságát, új értékesítési 
csatorna bevonásával bővítette feltöltőkártya-értékesítési helyeit. 
A bővítésnek köszönhetően a FŐGÁZ a meglévő ügyfélszolgálati 
értékesítési helyén túl az ország számos pontján a Lapker Zrt.-hez 
tartozó üzlethálózat egységein keresztül is biztosítja az előrefizetős 
mérő feltöltésének lehetőségét. Az ügyfelek így már számos for-
galmas helyen lévő újságárusnál, többek közt a Relay és Inmedio 
üzletekben is feltölthetik kártyáikat. Az új elfogadóhelyek kényel-
mes, gyors feltöltést tesznek lehetővé. 

A bővítés óta az új terminálok segítségével az előrefizetős mérővel 
rendelkező ügyfelek már több tízezer sikeres feltöltést hajtottak 
végre. A FŐGÁZ-nál jelenleg országszerte több ezer felhaszná-
ló rendelkezik előrefizetős gázmérővel, akik korábban kizárólag 
a vállalat ügyfélszolgálati irodáiban tölthették fel kártyáikat. A 
vásárlás történhet bankkártyás vagy készpénzes befizetéssel az üz-
letek nyitvatartási idejében, de legfeljebb 6-18 óra között. 

A FŐGÁZ a jövőben tovább kívánja növelni a feltöltő helyek szá-
mát, ezáltal kényelmesebbé és hatékonyabbá tenni a szolgáltatást.

az új feltöltő pontok listája és a feltöltési feltételek elérhetőek 
a főgáz honlapján (www.fogaz.hu), valamint az ügyfélszol-
gálati irodákban.

Kapcsolat: 
e-mail: kommunikacio@fogaz.hu
telefon: +36 1 482 1853

Sajtóközlemény 
Budapest, 2015. június 4.

Közel 400 értékesítési ponttal bővült 
a FŐGÁZ előrefizetős gázmérőinek 

feltöltő hálózata

2015 januárjától a fővárosban 123, vidéken további 267 
értékesítési ponttal bővült az ENKSZ-hez tartozó FŐ-
GÁZ előrefizetős gázmérőinek feltöltő hálózata. A nemze-
ti közműszolgáltatási rendszer részeként működő társaság 
egyetemes szolgáltatása a lakosság számára 2015 áprilisá-
tól elérhető az ország teljes területén.

A FŐGÁZ-ról
A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő FŐGÁZ Zrt. országos kiterjedésű gázkereskedelmi és egyetemes szolgáltatási tevé-
kenységével magas színvonalon biztosítja ügyfelei számára a folyamatos gázellátást. Az állami tulajdonban lévő vállalat az ENKSZ Első 
Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-hez tartozik és a hazai földgázipar meghatározó szereplőjeként több alkalommal elnyerte a Magyar 

Energiafogyasztók Díját, valamint a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands díjakat.
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Ingatlan
Cserepartnert keresek! XVI. Kerületi 
ingatlant szeretnék 100 nm felett. Cse-
rébe kerületi, kis ingatlant és budapesti 
lakást adnék. 20-936-0554
Eladó Kerepesen 150 n-öl telek. Irány-
ár: 3,5 M Ft. 20-329-0037
4 lakásos társasház építésére is alkal-
mas, 1137 nm-es telken lévő, azonnal 
költözhető 90 nm-es családi ház eladó. 
29,5 M Ft. 30-231-2667

Kiadó Árpádföldön tulajdonostól tégla 
épületben 87nm-es, 3 szobás, erkélyes, 
első emeleti  lakás. 30-582-5471

Rákosszentmihályon 551 nm-es telken 
eladó kétlakásos, külön bejáratú 153 
nm-es családi ház 29,9 M Ft-ért. 20-
500-2289

Cinkotán, a Szilas patak mellett 
5201nm-es szántó eladó. 70-299-3400

40-es házaspár egy gyerekkel kiadó al-
bérletet keres 40-50 E Ft között. 20-
322-6220

XV. Rákospalotán, Régi Fóti út közelé-
ben 4 lakásos társasház építésére is al-
kalmas telken lévő 90 nm-es családi ház 
eladó 29,5 M Ft-ért. 30-231-2667

Vegyes
60 literes fagyasztószekrény, jól termő, 
virágokkal teli citromfa, mikrohullámú 
sütő eladó. Tel.: 409-1267

Egész nyáron, folyamatosan vásárolnék 
mátyásföldi, sashalmi kertben termő 
permetmentes gyümölcsöt, zöldséget. 
70-341-8819

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT! 
ZÁRNYITÁS, ZÁRSZERELéS, RÁ-
CSOK, KAPUK, KERÍTéSEK KéSZÍ-
TéSE. EGYéB LAKATOSMUNKÁK. 
30-299-1211

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása.  XVI. 
ker Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

Duguláselhárítás. fal-
bontás nélküli, szak-
szerű, gépi tisztítás. 
fábián istván 20-317-0843

Régi és új könyveket, teljes könyvtá-
rakat, papír régiségeket, DVD-ket, 
hanglemezeket, CD-ket készpénzért 
vásárolunk. 266-3277, 20-922-0001

Duguláselhárítás fal-
bontás nélkül. víz-gáz-
fűtésszerelés. 402-4330, 20-
491-5089

lakásfelújítás, építkezés, 
MinDen Munka egy kéz-
ben. ács, kőMűves, festő, 
burkoló, vízszerelő, stb. 
30-479-2776

üvegezés, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! nyit-
va: 8-20-ig, sz. 9-14-ig. 407-
0410, Xvi. ijász u. 3/a

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony módszer a 
CSONTKOVÁCSOLÁS. Gerincterápia, 
masszázs, nyirokmasszás, talpreflexoló-
gia. 70-347-5077. Akár otthonában is.

XIX-XX. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. Tel.: 06-30-
949-29-00 Email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 
1024. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Kert- telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, bozótirtás, gyepe-
sítés, térkövezés, kerítések építése, 
javítása, támfalak kialakítása. Egyéb 
kertészeti és kőműves munkák válla-
lása reális áron! 781-4021, 20/259-
6319, www.telekrendezes.hu

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-931-3927

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, 
új munkákat és felújítást is vállal. 
409-2069, 20-510-0013

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTéPÍ-
TéS/ rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

VILLANYSZERELéS és 
HAJDÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045, 406-5775

Hívjon fel, ha Ön még nem múlt 
el 60 éves és az államtól szeretné 
visszakapni a befizetett személyi 
jövedelemadójának egy részét. 
A tanácsadás ingyenes. 30-470-
3701. dr. Marosi Viktória 

Családokhoz keresünk, aján-
lunk megbízható idősgondozó-
kat, bébiszittereket, takarítónő-
ket. 336-1094, 70-380-5650

Nyugdíjas, pedagógus hölgyet 
keresek külföldi – iskolába 
menő gyerek mellé, magyar 
nyelvtudás továbbfejlesztésére 
egész napos elfoglaltsággal. 30-
475-0751

asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, keríté-
sek stb. építését. 30-265-9477

Tihanyi levendula csokor -kb. 
200 szál, francia, sötétlila virá-
gú, frissen szedett- rendelhető 
300 Ft/db áron.30-924-9284

Gorenje keveset használt hűtő 20 E Ft-
ért eladó. 403-1090 

Eladó bontott és tisztítot B30-as tégla 
kb 100 db, kb 500 db tetőcserép, eresz-
csatorna és tartóvasak. 30-952-0675

Olcsón eladó 2 db használt, összecsuk-
ható, camping kerékpár. 30-952-0675

Eladó ó német stílusú, gazdagon fara-
gott, felújításra szoruló íróasztal. Több 
mint 200 éves. 30-952-0675

Jó állapotú villanytűzhely 6 E Ft, be-
főttes üvegek tetővel, háztartási gépek, 
edények eladók egyben 15 E Ft-ért. 20-
918-7317

Eladó szekrény, harmónika ajtó (új), 
csillár (3 águ), 9 csat. színes TV-kábel-
hez  csatlakozó. 400-1515

Használt, 4 égős Zanussi gáztűzhely el-
adó. 30-971-4578

Bontott, hagyományos tetőcserép el-
adó. 30-959-3293

XVI. kerületi uszodákba érvényes 29 
alkalmas bérletemet kedvezményesen 
eladnám. 70-636-9247

Pillangó heverő (90x200) és Ifjúsági 
heverő (80x185) jelképes összegekért 
eladók. 70-984-6294

Nyugdíjas bébiszitter heti 2-3 alkalom-
mal gyerekfelügyeletet, takarítást, vasa-
lást vállal délelőtt. 20-268-9869

Konyhabútor 5 E Ft, női bőrcipők, für-
dőruhák 5 E Ft, festmények, hollóházi 
porcelánok 6 E Ft-ért eladók. 20-918-
7317; 405-6484
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Önkéntes munkára keresünk JOGÁSZT,
aki havi 3-4 alkalommal telefonos tanácsadást 

tartana idősödő embereknek.
Jelentkezés: 21-71-821 vagy info@delutan.hu
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