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Kedves 

Olvasó!
Az elmúlt héten azokat kö-
szöntöttük, akiktől az életün-
ket kaptuk, akik megtanítottak 
az első lépésekre, akik segítet-
tek új dolgokat felfedezni, akik 
minden este meséltek nekünk, 
akik mindig a kedvenc ételein-
ket főzték, akik jobban izgultak 
a vizsgáinknál, mint mi ma-
gunk és akik mindig büszkék 
voltak ránk. Hálával tartozunk 
nekik mindezért, hiszen édes-
anyának és nagymamának 
lenni egy olyan életre szóló 
köteléket jelent, amely semmi 
mással össze nem hasonlítha-
tó vagy helyettesíthető. Szo-
morú, hogy vannak, akik soha 
nem érthetik vagy érezhetik át 
mindezt. Nagy Ferenc verse 
köszöntse azokat, akiknek si-
került: „Van egy szó, van egy 
név ezen a világon, Melegebb, 
színesebb, mint száz édes 
álom. (…) Mehetsz messze 
földre, véres harcterekre, Ez a 
szó megtanít igaz szeretetre. 
Bánatban, örömben – ver az 
Isten vagy áld, Hogyha elrebe-
ged, már ez is imádság. (…) 
Van egy szó, van egy név, való-
ság, nem álom, Nekem a leg-
drágább ezen a világon. Ez a 
legforróbb szó, az én legszebb 
imám, Amikor kimondom: 
anyám, édesanyám.”
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A rendezvény célja ezúttal 
is az volt, hogy még több 
kertvárosi polgárt ösztö-
nözzön arra, hogy leg-
alább jó idő esetén két és 
ne négy keréken menjen 
munkába vagy iskolába, 
esetleg vigye gyermekét 
az óvodába, hiszen ezzel 
nemcsak óvja a környe-
zetet, de még egy finom 
reggelire is marad ideje. 
Péksüteményeket ezúttal 
is a Sashalmi Piac jóvoltá-
ból falatozhattak a bicikli-
sek, az asztalokat pedig a 
Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet munkatársai 
szállították a helyszínre.

HATOdIK ALKALOMMAL VENdégELTE MEg EgY FINOM REggELIVEL A MAgYAR 
KERéKPÁROS KLuB A KERüLETI BRINgÁSOKAT, AKIKET KOVÁcS PéTER POLgÁR-
MESTER, SZÁSZ JóZSEF ALPOLgÁRMESTER éS dOBRE dÁNIEL ÖNKORMÁNYZATI 
KéPVISELő IS KÖSZÖNTÖTT. AZ ESEMéNY FőSZERVEZőJE cSANÁdI gYÖRgY VOLT.

AZ ERZSéBETLIgETI uSZOdÁ-
BA MÁJuS 5-éN éRKEZETT A 
MÁSFéLMILLIOMOdIK LÁTO-
gATó, AKIT KOVÁcS PéTER POL-
gÁRMESTER AZ INTéZMéNY 
MuNKATÁRSAINAK JELENLé-
TéBEN EgY éRTéKES uSZOdA-
BéRLETTEL AJÁNdéKOZOTT 
MEg. A KERüLET VEZETőJE VI-
RÁgcSOKORRAL IS KéSZüLT, 
AMELYRE AZONBAN NEM VOLT 
SZüKSég, MERT EgY ÚRNAK, 
PAPP TAMÁSNAK KEdVEZETT 
A SZERENcSE, AKI HETENTE 
JÁR ÚSZNI ELSőSORBAN EgY 
TéRdSZALAg-SéRüLéS REHABI-
LITÁcIóJA MIATT, dE SZíVESEN 
VESZI IgéNYBE A JAKuZZIT éS 
A SZAuNÁT IS.

Időtakarékos kerekezés
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A megjelenteket dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntöt-
te, aki elmondta: a kerület vezetése arra törekszik, hogy anyagi 
lehetőségeihez mérten a Szakrendelőben mindig fejlődjön va-
lami, ami a betegek jobb ellátását, az épületen belüli kényel-
mesebb mozgást vagy a technikai felszerelések korszerűsítését 

szolgálja. Éppen ezért új gép működik a gasztroenterológián, 
lecserélték az ultrahang készüléket, a sterilizáló pedig már 
műanyag eszközök fertőtlenítésére is alkalmas. Idén az 
erzsébetligeti tüdőgondozó egy új tüdőszűrő, átvilágító készü-
lékkel, a Jókai utcai intézmény pedig az emeleti rendelők köny-
nyebb megközelítése érdekében egy új lifttel gazdagodik. Az 
épület egyébként két év múlva egy emelettel magasabb lesz, 
ahol olyan egészségügyi szolgáltatások is helyet kapnak, ame-
lyekre már most is szükség lenne, de jelenleg nincs rá hely az 
intézményben.

Dr. Kiss Marianna, a 
KESZ igazgatója kiemel-
te: ez egy olyan különle-
ges nap, amikor zömmel 
nem betegek jönnek a 
Szakrendelőbe, hanem 
olyanok, akik meg sze-
retnék előzni ezt az álla-
potot. Ennek pedig már 
a gyermekvállalás ter-
vezésekor meg kellene 
kezdődnie, és végig kel-
lene kísérnie az emberek 
teljes életútját. Hiszen 
ma már tudjuk, hogy 
ha idejében felismerik a 
bajt, akkor olyan beteg-
ségek is leküzdhetők, 
amelyeket korábban gyó-
gyíthatatlannak hittünk. 
Napjainkban a születés-
kor várható átlagéletkor 
egyre növekszik, ezért a 
Szakrendelő is feladatá-
nak tekinti az idős em-
berek életminőségének 
javítását. 

A vállalkozók jóvoltából 
táplálék-kiegészítőket 
és gyógyhatású termékeket lehetett vásárolni, az érdeklődők 
megismerkedhettek a Vöröskereszt XVI. kerületi szervezeté-
nek munkájával, a zumbát Ferenci Noémi, a nordik walkingot 
Bisztrai György, a gerinctornát pedig Temesi Szilvia vezette 
és a Decathlon támogatta. 

Mivel ma-
napság az óvo-
dákban és az 
iskolákban min-
denhol nagy 
hangsúlyt kap 
az egészséges 
életmódra való 
nevelés, a gyere-

kek rajzpályáza-
ton mutathatták 
be az erről szer-
zett ismereteiket. 
A legügyesebbek a gyermekorvosi rendelőben megtartott 
eredményhirdetésen egy hasznos ajándékokat tartalmazó 
hátizsákot kaptak.

MéSZÁROS TIBOR

Egészségnap 2017
KERTVÁROSBAN EgéSZSégESEN cíMMEL AZ ÖNKORMÁNYZAT éS A XVI. 
KERüLET KERTVÁROSI EgéSZSégügYI SZOLgÁLAT (KESZ) IdéN IS MEg-
TARTOTTA NYíLT NAPJÁT A SZAKRENdELőBEN, AHOL ÁPRILIS 29-éN BEJE-
LENTKEZéS NéLKüL, éRKEZéSI SORRENdBEN FOgAdTÁK A POLgÁROKAT. 
AZ INTéZMéNYT MOST KéTSZER ANNYIAN KERESTéK FEL, MINT TAVALY.

  Fogászat
  ...............

  Gerinctorna
  ....................

  Szemészet
  ....................
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– Az Öntől megszokott 32 pontból 18-
at mát teljesített az Önkormányzat 
mostanra, de a többi is folyamatban 
van. A 2014-2019 közötti ciklus leg-
fontosabb területe az egészségügy, 
amelyről az első négy pont is szól. 
Mennyire csökkent a várakozási idő a 
Szakrendelőben és mikor újulnak meg 
a még el nem készült háziorvosi ren-
delők?
– Egy tízéves tárgyalássorozat után tavaly 
végre elértük, hogy bővítsék a XVI. Kerü-
let Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának 
finanszírozási körét. Ennek köszönhető-
en jelentősen csökkent a várakozási idő a 
legtöbb szakrendelésen, és mostanra már 
csak három olyan terület maradt, ahol 20 
napnál többet kell várni egy vizsgálatra. 
Vagyis van még mit tenni ezen a terüle-
ten. 2016-ban ugyanakkor létrehoztuk a 
belgyógyászatot, amellyel sokszor elkerül-
hető, hogy egyéb szakrendeléseken hosz-
szabban kelljen várakoznia a páciensnek. 
Tavaly óta a betegek szöveges üzenetben 
kapnak értesítést a vizsgálat esedékes idő-
pontjáról, január óta pedig a szolgáltató fél 
órával hosszabb időt biztosít a vérvételre. A 
Szakrendelő – amely idén egy új liftet kap 
– eszközparkját egy gasztroenterológiai 
kezelőegységgel, egy többfunkciós ultra-
hanggéppel és egy modern sterilizátorral 
bővítettük. Elkészült a Délceg utcai felnőtt 
és gyermek háziorvosi rendelő felújítása, 
idén megszépül a Centenáriumi lakótele-
pen található felnőtt és gyermek háziorvo-

si rendelő, a következő két évben pedig a 
cinkotai és a rákosszentmihályi intézmény 
is. A legnagyobb „fejfájást” a cinkotai ren-
delő okozza, mert nem éri meg felújítani 
és lifttel ellátni a mostani, egyébként is 
parkolási gondokkal terhelt Rádió utcai 
épületet, ezért egy új létrehozásában gon-
dolkodtunk. Több helyszín is szóba került, 

de végül úgy döntöttünk, hogy a Szabad-
föld úti szolgáltatóház átépítésével oldjuk 
meg ezt a problémát. Az idei költségvetés 
módosításakor javasolni fogom az ehhez 
szükséges pénz beállítását a költségvetés-
be.

– A ciklus végére 40 újabb út építését 
ígérték. Idén nyáron hol kell munka-
gépekkel találkoznunk?
– Valóban, de a tervet már ez év végére tel-
jesítjük, sőt túl is szárnyaljuk, hiszen ez év 
végére 42 útszakasz készül el. Az útépíté-
sek közül a Szilas-patak mellett gyakorla-
tilag befejeződtek a Ferenc utca és elkez-
dődtek a Viola, a Temesvári (a Szilas-patak 
és a Szlovák út között), a jelenleg Névtelen 
(Zólyominak tervezett) és a hozzá kapcso-
lódó utcák, mint például a Béla, a Nagyvá-
rad illetve a Pozsonyi utca egy szakaszának 
munkálatai is. Várhatóan nyár közepén 
kezdődik és október 
végéig tart majd a Víz-
gát utca (Csallóközi 
utca és a Szilas-patak 
között) kivitelezése – 
ahol meg kell várni 
a gázvezeték építést 
–, valamint az Aradi 
utca, az Aranyfa és a 
Sarkad utca egy sza-
kasza is megépül, de 
ezeknél még enge-
délyre várunk. Termé-
szetesen az útépítés a 
következő két évben 
is folytatódik, a fő-
közlekedési utak fel-
újítását – amely a Fő-
városi Önkormányzat 
feladata – a tervek el-
készítésével segítjük. 
Ennek köszönhetően tavaly elkészült a 
Csömöri  út és az Arany János utca egy-egy 
szakasza, illetve a Nagytarcsai út. A főváros 
ígérete szerint pedig idén megújul a Csö-
möri út másik szakasza, és elkezdődik a 
Cinkotai, a Bökényföldi, valamint a Rákosi 
út (Mátyás királyút és Szlovák út közötti 
szakaszának) felújítása is. A tömegközle-
kedést használókat érinti ugyanakkor az a 
jó hír is, hogy a Gödöllői HÉV és az M2-es 
metró összekötésének megvalósíthatósági 
tanulmányát ez év őszére felülvizsgálják, 
az engedélyezési tervek pedig jövőre elké-
szülnek. 

– A mostani hirtelen jövő esőzések 
idején egyik legfontosabb feladat a 
csapadékvíz kezelés. Ez hogyan halad?
– A csapadékvíz elvezetésének problémá-
ját több helyen is megoldottuk a csatorna-
építéssel, például a Vidámvásár és Som-
kút utca nyomvonalon, illetve a Szlovák 
út több szakaszán, a sashalmi csapadék-
csatorna kivitelezési munkálatai pedig je-
lenleg is folynak. Tavaly megújult a Czirá-
ki és az András utca útfelülete a járdákkal 
együtt, idén pedig – ahogy beköszöntött a 
jó idő – a kivitelezést folytattuk a Margit 
utcával. A munkások jelenleg is több he-
lyen dolgoznak, és ahhoz képest, hogy au-
gusztus a határidő, várhatóan nyár elejére 
végeznek. A Margit utca Centenáriumi 
lakótelep és Batsányi János utca közötti 
szakasza már elkészült, a Sashalmi Piac 
is zavartalanul látogatható, de az útburko-
latot még nem állítottuk teljesen helyre.

– Az iskolák felújítására korábban na-
gyon sokat költött az Önkormányzat. 
Folytatják ezt azután is, hogy a Tan-
kerület átvette az iskolák irányítását?
– A Kölcsey Ferenc Általános Iskolát 2015-
ben öt új tanteremmel, új pinceszínházzal, 
új tornateremmel, lifttel, majd 2016-ban 
rekortán burkolatos udvarral bővítettük, 
és szintén tavaly újult meg a Móra és a 
Centenáriumi iskola udvara is. A Sashal-
mi Tanodában két ütemben végzünk re-
konstrukciót: 2016-ban kicseréltük a nyí-
lászárókat, megépítettük a hőszigetelést 
és megszépült az udvar. Idén májusban 
elkezdődik a II. ütem, amelynek keretében 

Félidőben
A 2014-BEN MEgVÁLASZTOTT ÖNKORMÁNYZATI VEZETéS MANdÁTuMI IdE-
JéNEK FELéHEZ éRKEZETT, EZéRT ARRA KéRTüK KOVÁcS PéTER POLgÁRMES-
TERT, HOgY éRTéKELJE AZ EddIg ELTELT IdőSZAKOT éS BESZéLJEN AZOKRóL 
A BERuHÁZÁSOKRóL IS, AMELYEK éPPEN ZAJLANAK VAgY A KÖZELJÖVőBEN 
KEZdődNEK A KERTVÁROSBAN.

A polgármester válaszol

A megújult Délceg utcai 
gyermekorvosi rendelő

.........................................

A megszépült Margit utca
........................................................

A felújított Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
....................................................................
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duplájára bővítjük a tornatermet, új vizes-
blokkot építünk és két új tantermet is ki-
alakítunk. Emellett a konyha és az ebédlő 
is átalakul a Tankerület 25 millió forintos 
támogatásának köszönhetően. Jó hír az is, 
hogy a családok tehermentesítése céljából 
a füzetcsomagokat a kertvárosi alsósok 
továbbra is ingyenesen kapják meg, és a 
szülőkkel folytatott konzultáció eredmé-
nyeként az összes iskolában ebédelő diák 
kétféle menüsorból választhat.

– Fontos ígéretük volt, hogy a Já-
nos utcai napközis tábort kulturális 
funkcióval bővítik. Ott hogy áll a 
munka?
– Rákosszentmihály kulturális központjá-
nak kialakítását már tavaly elkezdtük és a 
tábor épületét több teremmel bővítettük, 
hogy színházi előadásokat is lehessen ott 
tartani. Emellett épül hozzá egy terasz 
és az étkezőhelyiséget is modernizáljuk. 
Terveink szerint a táborozó diákok idén 
is ott tölthetik a szünidőt, de ha a kivite-
lező az időjárási viszonyok miatt mégsem 
készülne el, akkor is van alternatívánk, 
vagyis a kerületi nebulók nem maradnak 
táborozási lehetőség nélkül.

– Egyre több kisgyerekes család köl-
tözik a kerületbe. Az újszülötteket 
babakelengyével köszönti az Önkor-
mányzat, amely óvodai férőhelybőví-

tésre is pályázott. Mikorra 
várható ez?
– A Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda Farkashalom utcai te-
lephelyének felújítása után – 
amelynek keretében 2015-ben 
új tornaszobát alakítottunk ki, 
kicseréltük a nyílászárókat és a 
kazánt, valamint hőszigeteltük 
az épületet – most az intéz-
mény székhelyén, vagyis a Ba-
ross Gábor utcában található, 
használaton kívüli épületet is 
felújítjuk, így szeptembertől 
három csoportszobában 75 ap-
rósággal több nevelésére lesz 

ott lehetőség. Ennek érdekében tavaly 
az udvar egy része is megújult, ahogy a 
Mátészalka és a Jövendő utcai óvodáké 
is. Mindezeken felül a Napsugár Óvoda 
Ágoston Péter utcai telephelye is megszé-
pült, valamint új terasszal és napelemek-
kel gazdagodott, amellyel elértük, hogy 
az intézménynek gyakorlatilag ne kelljen 
fizetnie az elektromos áramért. Ha pedig 
már a fizetésnél tartunk, egy informatikai 
fejlesztésnek köszönhetően elértük, hogy 
ne csak a kerületi iskolákban, hanem az 
óvodákban és a bölcsődékben is lehessen 
átutalással fizetni az ebédért.

– A nyugdíjasok és a rászorulók to-
vábbra is kapnak támogatást?
– Igen, ennek érdekében megújítottuk a 
rászorulók támogatási rendszerét, hogy 
mindenkinek a saját élethelyzetének 
megfelelően segíthessünk. A rezsicsök-
kentés jótékony hatásaként egyre keve-
sebben igénylik a fűtési támogatást, ezt 
azonban mindaddig fenntartjuk, amed-
dig akár csak egy kerületi polgárnak szük-
sége lesz rá. Továbbra is működik a Nyug-
díjasok Segítő és Szállító Szolgálata, sőt, 
elkészültek a János utcai nyugdíjas klub 
bővítésének tervei is.

– Milyen hírekkel szolgálhatunk a 
víz szerelmeseinek?

– A tanév végére remél-
hetőleg az idő is tartósan 
meleg marad, és nem 
lesznek olyan felhőszaka-
dások, mint mostanában, 
így a korábbi gyakorlat-
nak megfelelően kinyit az 
Erzsébetligeti Strand, ahol 
addigra elkészül a három 
új csúszda és az új gyerek-
medence is. Az új büfé ki-
alakítására azonban csak a 
strandszezon kezdete után 
kerül sor.

– Előző számunkban 
írtunk arról, hogy a 
Kertváros hat éve a leg-

biztonságosabb kerület Budapesten, 
de ahogy testi épségünkre, úgy a kör-
nyezet védelmére is ügyelnünk kell. 
Mit tesznek ennek érdekében?
– Továbbra is folytatjuk az évek óta sike-
res tavaszi nyesedék- és őszi lomgyűjtési 
akciót, valamint ingyenesen biztosítunk 
csapadékvízgyűjtő edényeket a lakosság-
nak. Minden önkormányzati beruházás-
nál használunk megújuló energiaforrást, 
így került napelem az Ágoston Péter utcai 
óvoda tetejére és fog a Sashalmi Tanodá-
éra, valamint ezért fűtjük földhőenergiá-
val a Tóth Ilonka Emlékházat. Mindezek 
mellett az Önkormányzat csatlakozott a 
kormány által meghirdetett Otthon Me-
lege Programhoz, amelynek keretében 
magánszemélyek és társasházak is pá-
lyázhatnak energetikai korszerűsítésre. 
Utóbbiak öt százalék önerő biztosítása 
mellett ingyenesen juthatnak hitelhez.

– Milyen beruházások várhatók még 
a közeljövőben?
– Májusban elindul a Reformátorok teré-
nek kialakítása a régi sashalmi kavicsbá-
nya területén. A beruházás I. ütemében 
a fenti részen október végére elkészül a 
kávézó, a kilátó és a park, amelyben A Re-
formáció 500. Évfordulójának Méltó Meg-
ünnepléséért Alapítványnak köszönhető-
en helyet kap egy emlékmű is. Mindezek 
mellett parkolókat is kialakítunk. Fontos, 
hogy a lakossági konzultáció után némi-
leg módosítottuk a terveket és biztosítjuk 
az ott élőknek a hátsó kocsibeállókat. A II. 
ütemben csúszdaparkot, játszóteret, sza-
badtéri színpadot és parkolókat fogunk 
építeni vélhetően 2018-ban.

– A sportos fejlesztések már befeje-
ződtek?
– Az MLSZ-szel közösen hat iskolában 
építettünk műfüves focipályát, idén pedig 
a Batthyány Ilona Általános Iskolában is el-
készült egy ilyen létesítmény. A 2015-ben, 
az Erzsébetligetben megmaradt utolsó, 
szovjetek által használt épületben kialakí-
tott vívó és birkózócsarnok népszerűsége 
töretlen, és egyre több fiatal választja eze-
ket a sportokat, amelyekben a siker sem 
marad el. Emellett a Képviselő-testület 
támogatta a KMSE kézilabda csarnokának 
építési terveit is. A Hősök terén kialakított 
legújabb szabadtéri fitneszpark is közked-
velt, Kerékpárosbarát Településként pedig 
a Nemzetgazdasági Minisztérium pályá-
zatán a Fővárosi Önkormányzattal közö-
sen elnyert támogatásnak köszönhetően 
még idén szeretnénk bővíteni a kerületi 
bicikliút hálózatot a Naplás-tóig, majd ké-
sőbb Kistarcsa és Csömör felé. A tó kör-
nyékének rendezését is elvégezzük, ahol 
ökoparkolókat, új büfét és vizesblokkot, 
valamint kilátót építünk.

SZ. R. ZS.

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
Baross Gábor utcai székhelyének udvara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megszépült Margit utca
........................................................
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450. pÜnKöSD 
A cSíKSoMLyÓI SzűzAnyÁVAL

A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület ismét 
zARÁnDoKuTAT SzERVEz JÚnIuS 1-JéTőL 6-IG

Az utolsó helyek egyikére még jelentkezhet
Solymoskövi Péternél a 0620/955-6840-es, 

illetve Morvay Árpádnál a 0630/606-1608-as telefonszámon.

F E L H Í V Á S
A RÁKOSSZENTMIHÁLYéRT KuLTuRÁLIS EgYESüLET 

AdOMÁNYgYűJTéST SZERVEZ 
A KERüLET LEENdő TESTVéRTELEPüLéSéN, 

AZ ERdéLYI cSíKSZENTMIHÁLYON LEégETT HÁZ 
TuLAJdONOSAINAK MEgSEgíTéSéRE. 

A háromgyerekes családnak most elsősorban anyagi for-
rásra és tartós élelmiszerre van szüksége, ezért arra kérjük 
a kertvárosi polgárokat, hogy felajánlásaikkal segítsenek! 
Az átutalásokat a Rákosszentmihályért Kulturális Egye-
sület számlaszámára (14100608-13586149-01000008) 
várjuk május 31-ig. Aki készpénzzel szeretne segí-
teni, az természetesen nyugta ellenében megteheti.  
A tartós élelmiszereket a Hunyadi utca 15. szám alatt gyűjtjük. 
Az adományokat a június 1-jén induló zarándokbusszal 
visszük el a rászoruló családnak.

További információt Solymoskövi Péter nyújt a 
0620-955-6840-es telefonszámon.

A nagylelkű adakozók segítségét előre is köszönjük! 

Solymoskövi péter,
Ráduly Lakatos Antal és 

Horváth János önkormányzati képviselő
.................................................................

M E G H Í V Ó
Május 29., hétfő 19.00 óra

Szeretettel meghívjuk Önt arra a 
fIlmVeTíTésre, amit a tavalyi csíksomlyói 

zarándoklat képeiből tartunk. Ezután az idei út-
ról kaphatnak bővebb információkat a jelentkezők, 

akikhez még aznap is bárki csatlakozhat!
Helyszín: a rákosszentmihályi 

plébánia közösségi terme 
(Templom tér 3.)

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 05. 22. – 06. 09.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan 
megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jel-
zett időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés közben 
is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permete-
zőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz, és az első autómosáskor 
– pluszköltséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

ToVábbi iNfoRMációK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %

14 0 Mérsékelten
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  

Decis Mega 0,03 %
Tazer 250 SC  0,1 %

Wuxál általános 
lombtrágya         0,3%

*ÉVi: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVi: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás

Árpádföldi Közösségi Egyesület

május 13., szombat 16.00 óra
NyÁRVÁRÓ MűSOROS üNNEPSÉG, 

amelynek összeállítója Kovácsné Mártika.
Ezután „Balázs-babgulyást” szolgálnak fel, 

de süteményeket és italokat szívesen fogadnak.
Helyszín: 

árpádföldi civil közösségi ház (Menyhért utca 6.)
 

május 27. 7.00-19.00
AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS POZSONyBA

Indulás a közösségi ház elől.  
Részvételi díj tagoknak: 3000 forint/fő, másoknak 4000 
forint/fő. A költség tartalmazza a busz és az idegenvezető 

díját, illetve a belépő összegét a Dóm-templomba.
Jelentkezni 

Balázs Gyulánál lehet a 0620/215-3575-ös telefonszámon.
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A kitüntetett 1938-ban született Buda-
pesten és életét mai napig kerületünk-
ben, mint büszke lokálpatrióta, Árpád-
földön éli. Édesapja szoboröntő volt és 
ellenzéki nézeteket hirdetett, amiért 
megrótták. Fia a Corvin Mátyás Gim-
názium tanulójaként hasonlóképpen 
hangoztatta ezeket, ezért eltanácsolták 
az iskolából. Az 1956-os forradalom kez-
detén éppen, hogy átlépte a nagykorúság 
küszöbét, amikor az akkori történések 
résztvevőjévé vált. 1956. október 24-én 
egy ismerős rendőrrel együtt a Rádióhoz 
mentek, ahol egy kapualjban fegyver-
hez is jutottak, de már csak az esemé-
nyek végére értek oda. Abban azonban 
még része volt, hogy megakadályozza 
a Rádió épületéből kivonuló ÁVH-sok 
meglincselését, ők ugyanis sorállomá-
nyú egyenruhások voltak, nem elvből, 
hanem parancsra fogtak fegyvert a felke-
lőkre. 

A mai napig beleborzong, ha felidézi 
azt az eufóriát, amit akkor átéltek a for-
radalmárok abban a reményben, hogy 
véget vethetnek a Rákosi-rendszernek és 
a szovjethatalomnak.  Rákosszentmihá-
lyon megalakult a Nemzetőrség, amely-
ben ő is szerepet vállalt azzal a céllal, 
hogy a további fegyveres harcokban részt 
fog venni társaival együtt.

1957. március 8-án azonban az éjszaka 
leple alatt 25 pufajkás rontott be a házuk-
ba azzal a céllal, hogy letartóztassák őt 
és édesapját. Először a Mosonyi utcába, 
majd a Gyűjtőfogházba, végül a Fő ut-
cába vitték őket, ahol embertelen körül-
mények között tartották fogva, ütötték, 
verték mindkettőjüket. Schild Mihályt 

megzsarolták azzal, hogy amennyiben 
aláírja a hamis nyomozati jegyzőköny-
vet, úgy elengedik az édesapját. Ez lett 
a vádirat alapja, amellyel a Tucsek-féle 
statáriális népbíróság elé került. A vád 
államrend elleni szervezkedés, fegy-
verrejtegetés, valamint a környező la-
kosság fegyveres terrorizálása volt. 
Tizenharmadrendű vádlottként hat év 
börtönre ítélték. 

Büntetésének letöltését a márianosztrai 
szigorított börtönben kezdte meg, ahol a 
kötélverő üzemben dolgozott, és annyira 
lefogyott, hogy az édesanyja nem ismerte 
fel a látogatásakor. Onnan áthelyezték a 
váci börtönbe, ahonnan két év, két hónap 
után szabadult édesapja kitartó igyekeze-
tének eredményeként. A történtek után 
viszont, börtönviselt emberként szinte 
lehetetlen volt munkát találnia, míg vé-
gül egy felvonószerelő vette maga mellé 
segédnek. Ebből a szakmából levizsgá-
zott, és liftszerelőként dolgozott. Később 
egy ismerőse segítségével tudott bejutni 
egy épületgépészeti technikumba, amit 
elvégezve már felvették a II. kerületi In-
gatlankezelő Vállalathoz. Tehetsége és 
munkabírása révén hamarosan a víz-, 
gáz- és csatornaügyek műszaki felelőse 
lett. 56-os múltja azonban ott is utolér-
te, ugyanis rendelet született, hogy nem 
lehet vezető az, akinek nincs erkölcsi bi-
zonyítványa. Ezután egy rokona beaján-
lotta a Kötőipari Szövetkezethez bedol-
gozónak, majd 1978-ban enyhítettek az 
erkölcsi bizonyítványokkal kapcsolatos 
rendeleten, így már ő is kaphatott ilyet.

Mindezek ellenére még a rendszervál-
tás előtti hónapokban is rendőri meg-

figyelés alatt állt. Évekig nem kapott 
jogosítványt és útlevelet, egyszóval: má-
sodrangú állampolgár volt. Az állandó 
kontroll ellenére sem tudtak semmit rá-
bizonyítani, így a már megszerzett épü-
letgépészi oklevelével elhelyezkedhetett 
a Belvárosi Vendéglátóipari Vállalathoz 
műszaki előadónak. Az ott eltöltött évek 
után végül az elsők között nyitott a kerü-
letben ingatlanközvetítő és értékbecslő 
irodát, majd ezzel foglalkozott nyugdíjba 
vonulásáig.

Schild Mihály tagja a Politikai Foglyok 
Országos Szövetségének és az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövet-
ségének is. Ha ma, 79 évesen visszate-
kint az életére, nem tud megfeledkezni 
arról az egész múltját végigkísérő meg-
szégyenítésről, lelki terrorról és meg-
alázottságról, amelynek nemcsak a ki-
végzettek, a Rákosi- és Kádár-rendszer 
börtöneiben félholtra vert, testileg és lel-
kileg nyomorékká tett elítéltek az áldoza-
tai, hanem leszármazottaik és családtag-
jaik is. Ő viszont soha nem bánta meg, 
hogy akkor ott volt, ahol lennie kellett.

MéSZÁROS TIBOR

Megbélyegezve
AZ 1956-OS FORRAdALOMBAN VÁLLALT SZEREPééRT AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT KéPVISELő-TESTüLETE A BudAPEST FőVÁROS XVI. KERüLETééRT 
ELISMERéST AdOMÁNYOZTA ScHILd MIHÁLYNAK. éLETÚTJA SZOL-
gÁLJON TANuLSÁguL.

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Veres Péter út 157., e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, Tel.: 630-1962

 „mAgyAr ízeK, mAgyAr TerméKeK” A cInKoTAI TájHázbAn 
Helyszín: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.

május 17., szerdA 15.30-18.30 órA
A Cinkotai Tájházba azokat a vásárlókat várják, akik érdeklődnek az egész-

séges termelői és bio ételek, italok és egyedi kézműves termékek iránt.
• chilis, csípős termékek, cukros és cukormentes gyógynövényes szörpök, füstölt húsok, 

házi savanyúságok, mézes puszedlik,tejtermékek, sajtok, barbecue szószok, 
házi lekvárok, fürjtojás,zöldséges krémek

• egyedi drótékszerek, horgolt áruk, kézműves növényi szappanok

cinkotáért Közhasznú Egyesület

június 10. 7.00 óra
KIRÁNDULÁS: Várpalota-Zichy kastély-Trianon 
múzeum. Veszprém-óvárosi séta idegenvezetés-
sel. Zirc-apátsági bazilika és könyvtár megtekin-
tése vezetéssel. Indulás a Szerb Antal Gimnázi-
um parkolójából. Részvételi díj: az utazás és a 

belépők ára 4300 forint. 
Jelentkezés Dernovics Mihálynál a 
0620-9763-874-es telefonszámon.
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A résztvevők a gyermekek után járó 
ellátások és támogatások lehetősége-
iről kaphattak körképet Müller Kinga 
szociálipolitikustól, majd Köllner Kata-
lin védőnő a kötelező és választható ol-
tásokat ismertette. Tóth-Bognár Borbála 
Ildikó pszichológus a gyászfeldolgozás-
ról és arról a feléledő reményről beszélt, 
amit egy baba elvesztése utáni várandós-
ság során éreznek a nők. Béres Edina 
független bába vázolta a háborítatlan 
szülés lehetőségeit, volt Ringató foglal-
kozás, a jelenlévők megismerkedhettek 

az Otthon Segítünk Alapítvánnyal, sőt, a 
tibeti hangmasszázs gyógyító erejét is ki 
lehetett próbálni. 

Az utolsó napon a Málna Zenekar tag-
jai tartottak zenés, játékos, interaktív 
hangszeres bemutatót a gyerekeknek, 
akik együtt várták szüleikkel a tombolát. 
A sorsolást Szász József alpolgármester 
és Szabó Patrícia rendezvényszervező 
vezette. A számtalan felajánlásnak kö-
szönhetően sokan távozhattak nyere-
ménnyel, a befolyt összeget pedig idén 
is jótékony célra fordították: egy kerü-

letünkben élő, daganatos betegséggel 
diagnosztizált kisfiúnak és családjának 
a Ligeti Baba Klub eddigi legnagyobb 
adományát adták át a rendezvényen. A 
támogatásért mindenkinek köszönet jár.

AZ ELMÚLT éVEK HAgYOMÁNYÁHOZ HíVEN IdéN IS MEgRENdEZTéK 
A SZüLETéS HETéT AZ ERZSéBETLIgETI SZíNHÁZBAN ÁPRILIS 27-28. 
KÖZÖTT, AHOL INgYENES ELőAdÁSOK éS FOgLALKOZÁSOK VÁRTAK 
MINdEN FELNőTT éRdEKLődőT, AZ APRóSÁgOK PEdIg EZALATT A LI-
gETI BABA KLuB JÁTéKAIVAL JÁTSZHATTAK.

A Kertvárosi gazdi 
Program keretében 
kutyás bemutatót lát-
hattak az érdeklődők, 
Korom gábor pedig 
a tükör módszer-
ről tartott előadást. 
...............................

Idén a Rákosmenti 
Mezőőr Szolgálat és 
a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai 
készítették az önkor-
mányzati gulyást.
...............................

A kerületi Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum által meghirdetett emb-
lémapályázat nyertese Rádosi 
Regina lett, aki Szász József al-
polgármestertől és dobrosiné 
Ladjánszki Tímea intézményi re-
ferenstől vette át a nyereményét.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idén is nagy sikert arattak a népi játékok.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Csete Attila testnevelő tanár, a diákok felkészítője elmondta: nagyon 
bíztak egy jó szereplésben, hiszen a kerületi versenyeket az elmúlt 
években mindig megnyerték. A fővárosi fordulóban két évvel ezelőtt 
a 11. helyen végeztek, tavaly felállhattak a dobogó harmadik, idén pe-
dig már a legfelső fokára. Mivel látszott a folyamatos fejlődés, így bi-
zakodva néztek az országos verseny elé. 

A diákoknak a Városligetben megrendezett versenyen kiterjedt ka-
tasztrófavédelmi ismereteken alapuló elméleti és gyakorlati feladato-
kat kellett megoldaniuk. A tesztlapok az árvízvédelem és katasztrófa-
elhárítás tudnivalóit tartalmazták, a gyakorlatban pedig az elhárításhoz 
szükséges eszközök használatáról kellett számot adni. Ilyen volt példá-
ul a homokzsáktöltés és pakolás, a szivattyú beindítása és üzemelte-
tése vagy a tűzoltófecskendő elemeinek összeszerelése és használata.

NOHA AZ IdőJÁRÁS NEM VOLT 
IgAZÁN TAVASZIAS, A KERüLET 
POLgÁRAI MégIS ÚgY gONdOL-
TÁK, HOgY A MÁJuS 1-JEI SZA-
BAdNAPJuKAT INKÁBB A TERMé-
SZETBEN, MINTSEM A NégY FAL 
KÖZÖTT TÖLTIK, EZéRT SZIN-
TE EgéSZ NAP ALIg LEHETETT 
SZABAd TERüLETET TALÁLNI AZ 
ERZSéBETLIgETBEN AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT éS A cORVIN MűVE-
LődéSI HÁZ ÁLTAL SZERVEZETT 
MAJÁLISON. AZ ÁRuSOK NEM 
gYőZTéK PORTéKÁVAL, A FEL-
LéPőK PEdIg SZuFLÁVAL, A LÁ-
TOgATóK Jó KEdVE AZONBAN 
VégIg MEgMARAdT.

A VII. RENdőR- éS TűZOLTóNAP ALKALMÁBóL MEgRENdEZETT ORSZÁgOS KATASZTRóFA-ELHÁRíTÁ-
SI VERSENYEN A SZERB ANTAL gIMNÁZIuM cSAPATA A KÖZéPISKOLÁSOK KÖZÖTT HARMAdIK HELYE-
ZéST éRT EL. A SIKERcSAPATOT (BALOgH ÁdÁM, dOBREÁN ISTVÁN, gÖNcZEÖL BOTONd éS KERESZTES 
ZéNó) AZ ERZSéBETLIgETI MAJÁLISON KOVÁcS PéTER POLgÁRMESTER éS SZÁSZ JóZSEF ALPOLgÁR-
MESTER IS KÖSZÖNTÖTTE.

A kerületi tehetségek közül a Mazotti Fitness előadása volt az egyik leglátvá-
nyosabb.
.....................................................................................................

Korda györgy és Balázs Klári, majd demjén Ferenc koncertje több ezer érdek-
lődőt vonzott az Erzsébetligetbe.
.....................................................................................................

A kerékpárt az ötéves Halmos Anna nyerte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nagy volt a nyüzsgés, amikor egyszerre voltak jelen az épület-
ben a jelenleg odajáró gyerekek, a szüleik, sokan az időköz-
ben felnőtt egykori ovisok közül, sőt, még azok is, akik majd 
a jövőben szeretnék ennek az intézménynek a gondjaira bízni 
gyermeküket. Utóbbiak számára a Napsugár Óvoda vezetője, 
Horváth Zsoltné tartott tájékoztatót, majd a Sarkad Udvar ha-
gyományőrzői jóvoltából sokféle népi játékkal ismerkedhettek 
meg kicsik és nagyok egyaránt. A barátságtalan, hideg eső el-
lenére volt kerti lepénysütés is, amelynek előkészítő munkáit 
kézműves foglalkozás keretében a gyerekek végezték az egyik 
csoportszobában. 

A zenéről a Hagyományőrző Kelevézek (Pechnig Rezső és 
felesége) elnevezésű duó gondoskodott. A legnagyobb érdek-
lődés azonban talán mégis a múltidéző szobát övezte, ahol az 
óvoda egykori pedagógusai és akkori óvodásai nosztalgiáztak. 

Micki Krisztina – aki kolléganőjével, Rádi Zsuzsannával 
együtt 30 éve dolgozik a Lándzsa óvodában – fáradságot nem 
ismerve, két súlyos dossziéba gyűjtötte össze az elmúlt 70 évről 
fellelhető képeket. Az egykori óvónők közül Gáspárné Krekács 

Éva és Újlakán Gá-
borné is sok szép 
emléket talált a 
múltat idéző albu-
mokban.

MéSZÁROS 
Tibor

Az első 70 év
70 éVE NYITOTTA MEg KAPuIT A NAPSugÁR óVO-
dA LÁNdZSA uTcAI TELEPHELYE. AZ éVFORduLó 
ALKALMÁBóL cSALÁdI NAPPAL EgYBEKÖTÖTT üN-
NEPSégET RENdEZTEK ÁPRILIS 20-ÁN, AMELYRE 
MEgHíVTÁK KOVÁcS PéTER POLgÁRMESTERT IS.

Dénes Hilda 
i n t é z m é ny v e -
zető elmondta: 
a szabad játék 
az óvodás korú 
gyerekek fejlő-
désének legfon-
tosabb eszköze. 
Az óvodapeda-
gógusnak ebben 
az a szerepe, 
hogy az ehhez 
szükséges felté-
teleket és eszkö-
zöket biztosítsa, 
majd hagyja 
azokkal minden 
befolyásolás nél-
kül szabadon 
játszani a kicsiket. Fontos, hogy olyan játékok lehetőségét 
ajánlják fel az apróságoknak, amelyek maradandó élmény-
ben részesítik őket.  

A rendezvény első napján, április 25-én Gulyás Györgyné 
óvodapedagógus a Margaréta csoporttal tartott bemutatót A 
közlekedés témája a szabad játékban címmel. Ennek előz-
ményeként meglátogatták a Hermina KRESZ-parkot. A séta 
során megfigyelték az útközben előforduló táblákat és közle-
kedési helyzeteket, majd az óvodába visszatérve a látottakkal 
kapcsolatos játékokban vettek részt: körforgalmat építettek 
székekből, memóriajátékot játszottak a KRESZ-táblák színei-
vel vagy kisautókat vezettek végig a polifoam autópályán.

Másnap a szabad játék a Föld napjához kapcsolódva és a 
zöld óvoda alapelveihez igazodva a Legyél te is a Föld barátja! 
címet kapta, amit Magyar Andrea óvodapedagógus a Nyuszi 
csoporttal mutatott be. A kicsik a Földdel kapcsolatos verse-
ket tanultak, festettek, rajzoltak, ilyen témájú dalokat hallgat-
tak és énekeltek, virágokat ültettek és gondoztak. Egyszerű 
kísérleteket végeztek a földdel, megnézték nagyító alatt, és 
megfigyelték, hogyan változnak a tulajdonságai, ha megön-
tözik. Egy földgömbön összehasonlították, mekkora az óceá-
nok és a szárazföldek területe, majd parktisztítással foglalko-
zó társasjátékot játszottak.

MéSZÁROS TIBOR

Legyél te is a 
Föld barátja!
A XII. BudAPESTI óVOdAPEdAgógIAI NAPOKON A 
SZABAd JÁTéK FOgALOMKÖRéHEZ TARTOZó cSO-
PORTOS BEMuTATó FOgLALKOZÁSOKAT TARTOT-
TAK A gYEREKKucKó óVOdA HERMINA uTcAI TE-
LEPHELYéN, AMELYEN RéSZT VETT dR. KÖRNYEINé 
RÁTZ KATALIN ÖNKORMÁNYZATI KéPVISELő, éS 
AMELYRE A KERTVÁROSI óVOdAPEdAgóguSOKON 
KíVüL MEgHíVÁST KAPTAK A SZOMSZédOS KERüLE-
TEKBEN dOLgOZó KOLLégÁK IS.

Kovács József 
67 évvel ezelőtt,
unokája pedig 
most jár 
a Lándzsa óvodába
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A megnyitón részt vett Szász József al-
polgármester, dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő, dr. Szabó B. 
Zsuzsanna, a Szlovák Önkormányzat el-
nöke, dr. Mikó Magdolna, a cinkotai isko-
la egykori igazgatója, Vető István evangé-
likus lelkész, Bátorfi Mihály, a Cinkotai 
Gazdakör elnöke, valamint a szlovákiai 
Komárnoból érkezett Erdélyi Annamária 
és a csehországi Blanskoból meghívott 
dr. Pavel Nezval iskolaigazgató.

A három nemzet himnuszának el-
hangzása után Szász József köszöntötte 
a megjelenteket és kívánt eredményes, 
a fair play szellemében megvívott sport-
csatákat a tervezett versenyekhez, majd 
Sütő Lászlóné, a Tehetségpont vezetője 
elmondta: ezen a napon a komárnoi és 
a blanskoi iskolákhoz fűződő sportkap-
csolat is tízéves. A tehetség nem ismer 
határokat, fel kell ismerni, és segíteni 
kell a kibontakoztatását, hogy aztán a 
szorgalom és a befektetett munka ered-
ményeként sok örömet okozzon hordo-
zójának és környezetének. Ezt tekinti 
feladatának a Batthyányban működő, 
kétszeres kiváló címet elnyert Tehetség-
pont is.

Loj Zsuzsanna igazgatóhelyettes el-
mondta: tavaly novemberben a pe-
dagógusok ismerkedtek meg a meg-
adott problémakörrel, majd az utóbbi 
hetekben a diákok szabadon választ-
hattak maguknak témát a fenntart-
ható fejlődéssel kapcsolatban. Az 
elméleti ismeretek megszerzésén túl 
be kellett mutatni a zsűrinek egy-egy 
olyan alkotást is, amelynek alapgon-
dolata a természet- és környezetvé-
delem, az energiatakarékosság vagy az 
anyagok újrahasznosítása volt. 

A témahét egyik szervezője, Pogácsás 
Otília kiemelte: a fenntartható fejlő-
dés fogalma nem része a tananyagnak, 
ezért kellett először a pedagógusoknak is 
megismerkedniük vele. Ezután osztály-
főnöki órákon adták tovább diákjaiknak 
az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, fő-
ként azt, hogy alapvető szemléletváltásra 

van szükség, mert a Föld olyan ütemű 
kizsákmányolása, ahogy azt eddig vi-
lágméretekben tettük, nem folytatható. 
A fiatalok azt a feladatot kapták, hogy 
osztályonként három különböző terüle-
tét dolgozzák fel a fenntartható fejlődés 
fogalomkörének, de nemcsak elmélet-
ben, hanem a gyakorlatban is be kellett 
mutatniuk, mit lehetne tenni érte, majd 

Tízéves a tehetségpont
HÁROMNAPOS PROgRAMSOROZATTAL üNNEPELTE TíZEdIK SZüLE-
TéSNAPJÁT A BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA AKKREdITÁLT 
KIVÁLó TEHETSégPONTJA. AZ ÁPRILIS 29-éN MEgTARTOTT üNNEP-
SégRE cSEH éS SZLOVÁK TESTVéRISKOLÁK TANÁRAIT éS dIÁKJAIT IS 
MEgHíVTÁK.

Ezután a kiemelkedő tehetségű és ered-
ményekkel büszkélkedő diákok kapták 
meg a Tehetség-plaketteket, majd a Bat-
thyány Ilona Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont Kiváló Tehetséggondozó Tanára 
díjat idén két pedagógus vehette 
át: Kiss Tünde a zene, hon- és 
népismeret, valamint Bombay 
Attila a rajz, médiaismeret és er-
kölcstan tanára.

Emlékplakettekkel és emlékla-
pokkal ismerték el mindazoknak 
a munkáját is, akik az elmúlt tíz 
évben az iskolák közötti kapcso-
latot és az alapítvány működését 
bármilyen módon támogatták. 
Majd folytatódtak a sportviada-

Fenntartható fejlődés
AZ EMBERI ERőFORRÁSOK MINISZTéRIuMA RENdSZERESEN HIRdET ÚgY-
NEVEZETT TéMAHETEKET, AMELYEK ALKALMAT AdNAK ARRA, HOgY A dI-
ÁKOK EgY-EgY FONTOS, A TANANYAgHOZ SZOROSAN NEM TARTOZó, dE 
éLETüNKET, JÖVőNKET MEgHATÁROZó TéMAKÖRBEN ELMéLYüLJENEK, éS 
ÚJ ISMERETEKET SZEREZZENEK. A cORVIN MÁTYÁS gIMNÁZIuMBAN ÁPRILIS 
28-ÁN éRT VégET AZ A TéMAHéT, AMELYNEK KERETéBEN A FENNTARTHATó 
FEJLődéS LEHETőSégEIT KuTATTÁK A TANuLóK.

a tapasztalataikat kicserélték egymással. 
Ennek megfelelően sok egyéb más ötlet 
mellett felkerestek természetvédelmi 
területeket, víztározót, madárodút ké-
szítettek, virágot, fákat ültettek, fűszer-
növényeket nevelgettek a tantermekben, 
illetve tablókat készítettek például a pasz-
szívházakról vagy a szelektív hulladék-
gyűjtésről. 

Mindezeken felül 160 diák tekintet-
te meg a Vígszínházban a Földrengés 
Londonban című színdarabot, amely a 
klímaváltozással foglalkozik, de nagyon 

sokan vettek részt az iskolában szer-
vezett 24 órás kerékpározáson is, 
amely két áramfejlesztővel ellátott 
biciklin valósult meg.

Boros Tamás igazgató szerint a fi-
atalok kreatívan és lelkesen vettek 
részt a gyakorlati munkában. Szóbeli 
beszámolójukból pedig az is kide-
rült, hogy a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos problémákat felismerve 
elindultak a megvalósítás irányába. 
A számtalan alkotás közül felhívta a 

figyelmet egy napelemmel működő, lég-
befúvós fűtőrendszer asztali makettjére, 
valamint a fiúk és néhány lelkes szülő 
által raklapokból összeállított folyosói 
padokra, amelyekre a lányok hulladék 
anyagokból készítettek párnákat. Az így 
elkészült tárgyakat a mindennapokban 
is használják majd a diákok.        

MéSZÁROS TIBOR

polgár csillag Virág taekwondos
....................................................

lok, amelyek már az ünnepélyes meg-
nyitó előtt egy nappal megkezdődtek, 
végül a harmadik napon egy budapesti 
városnézéssel fejeződtek be.

MéSZÁROS TIBOR
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Az eseményt Kovácsné Géczy 
Beatrix igazgató nyitotta meg 
és köszönetet mondott pe-
dagógus kollégáinak azért a 
munkakörükön messze túl-
mutató lelkesedésért, amely a 
műsorszámok betanításakor 
volt tapasztalható az iskolá-
ban. Hasonló elismeréssel 

szólt a fellépő diákokról is, és 
természetesen nem feledke-
zett meg azokról a szülőkről, 

nagyszülőkről sem, akik önként segédkeztek a jelmezek, dísz-
letek, illetve egyéb kellékek beszerzésében. Az intézményve-
zető végül megköszönte a XVI. Kerületi Önkormányzatnak, 

hogy jelentős anyagi ráfordítással teljes külső felújítást végez-
tetett a Tanoda épületén, a nyári szünetben pedig sor kerül a 
teljes belső megújításra is. Ez azért érdemel kiemelt figyelmet, 
mert az iskolák fenntartása már nem tartozik az önkormány-
zatok hatáskörébe, ám a XVI. kerület vezetése továbbra sem 
engedi el a kezét a Kertváros oktatási intézményeinek. 

A műsorban hallottunk kórusművet, könnyű és komoly, il-
letve népzenét, láthattunk néptáncot, árnyjátékot és számtalan 
ügyes, olykor már akrobatikus képességekkel rendelkező tán-
cost. Feltűnő volt a gazdag színpadkép, ami elsősorban a nagy 
létszámú csoportok esetén is egységes, ötletes, színes jelme-
zeknek volt köszönhető. Mindhárom felvonás végén a tanári 
kar tette fel a koronát a produkciókra azzal, hogy az összes ta-
nodai pedagógus részvételével előadták Zorba táncát görögös 
jelmezben és görögös lendülettel.  

Dr. Kispál Edit, a FEOSZ szóvivője kö-
szöntötte a megjelenteket – akik között 
ott volt dr. Környeiné Rátz Katalin és if-
jabb Mizsei László önkormányzati képvi-
selő, valamint Kovács Katalin, az Észak-
Pesti Tankerületi Központ igazgatója és 
gazdasági vezetője, dr. Ivicz Mihály –, 
majd elmondta: több mint 200 pálya-
mű érkezett a felhívásra, és külön öröm 
számukra, hogy egészen kicsi és a fővá-
rostól több száz kilométerre fekvő falvak 
tanulói is pályáztak. Ezért a díjazottak 
többsége nem budapesti. Három téma-
körben várták a rajzokat: Így reklamálj, 
ha hibás az áru!, Tudd is, mit eszel, ol-
vasd el a címkét!, valamint Reklámozni 
lehet, de nem mindenáron. A rajzokat 
fogyasztóvédelmi szakemberek értékel-

ték, így nem a művészi kivitel volt az 
elsődleges szempont, hanem a monda-
nivaló.

Dr. Horváth György, a FEOSZ elnöksé-
gi tagja kiemelte: a céljuk az volt, hogy 
minél szélesebb körben, és már iskolás 
korban tudatosodjon a fiatalokban, hogy 
létezik a fogyasztóvédelem, vagyis ha a 
vásárlókat sérelem éri, van kihez fordul-
niuk. Ezzel ugyanis még a felnőttek egy 
része sincs tisztában.

Az elismeréseket Kovács Katalin adta 
át. Az első kategóriát Peresztegi Hanna, 
a Móra iskola tanulója nyerte meg, ezért 
is tartották a rendezvényt a kerületi okta-
tási intézményben. 

MéSZÁROS TIBOR

KüLÖNÖSEN LÁTVÁ-
NYOSRA éS SZóRAKOZ-
TATóRA SIKERüLT IdéN 
A SASHALMI TANOdA ÁL-
TALÁNOS ISKOLA SZOKÁ-
SOS éVI gÁLAMűSORA. A 
HÁROMFELVONÁSOS REN-
dEZVéNY, AMELYEN MEg-
JELENT SZÁSZ JóZSEF AL-
POLgÁRMESTER IS, NégY 
óRÁN BELüL HÁROMSZOR 
TÖLTÖTTE MEg ÚJ KÖZÖN-
SéggEL A SZíNHÁZTER-
MET.

A Tanoda kitett magáért

így reklamálj, ha hibás az áru!
A FOgYASZTóVédELMI EgYESüLETEK ORSZÁgOS SZÖVETSégE 
(FEOSZ) A NEMZETI FEJLESZTéSI MINISZTéRIuM TÁMOgATÁSÁVAL PÁ-
LYÁZATOT HIRdETETT ÁLTALÁNOS éS KÖZéPISKOLÁBA JÁRó dIÁKOK 
SZÁMÁRA ORSZÁgOS FOgYASZTóVédELMI SuLIRAJZPÁLYÁZAT cíM-
MEL, AMELYNEK EREdMéNYHIRdETéSéT A XVI. KERüLETI MóRA FE-
RENc ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TARTOTTÁK MÁJuS 3-ÁN.

Kovácsné Géczy Beatrix 
.......................................
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Polgár Judit, miután mesélt a Sakkpalota létrehozásának törté-
netéről, megköszönte a Lemhényi iskolának az évek óta tartó 
kiváló együttműködést és a tankönyvírásban aktívan részt vevő 
Őryné Gombás Csilla áldozatos munkáját. Polgár Judit szerint 
Dienes Anna igazgató nyitottságának is köszönhető, hogy az 
elmúlt négy év során már 246 intézményben kezdték el taní-
tani országszerte a képességfejlesztő sakkot. 

Sakkpalota országos 
szakmai nap

A KéTSZERES NőI SAKKOLIMPIAI BAJNOK, POLgÁR Ju-
dIT ÁLTAL KITALÁLT KéPESSégFEJLESZTő SAKK OKTATÁSA 
2012-BEN KERüLT BE A MAgYAR NEMZETI ALAPTANTERV-
BE, AZóTA PEdIg MÁR ANgLIÁBAN, dÁNIÁBAN, gRÚZIÁ-
BAN, SőT, KíNÁBAN IS NYITOTTAK A PROgRAM IRÁNYÁ-
BA, AMELY ÖT éVVEL EZELőTT INduLT EL A XVI. KERüLETI 
LEMHéNYI dEZSő ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZREMűKÖdé-
SéVEL. MÁJuS 2-ÁN 120 PEdAgóguS RéSZVéTELéVEL OR-
SZÁgOS SZAKMAI NAPOT TARTOTTAK AZ INTéZMéNY-
BEN, AHOL A TANÁROK A TÖBBI KÖZÖTT BEMuTATó 
óRÁKON BőVíTHETTéK MÁR MEgLéVő ISMERETEIKET. 
AZ ESEMéNYEN RéSZT VETT KOVÁcS KATALIN, AZ éSZAK-
PESTI TANKERüLETI KÖZPONT IgAZgATóJA éS gAZdASÁ-
gI VEZETőJE, dR. IVIcZ MIHÁLY IS.  

Az intézményvezető hangsúlyozta: a Lemhényiben elsősor-
ban nemcsak tantárgyakban gondolkodnak, hanem képessé-
gekben is, mert azt szeretnék, ha a 430 tanuló megtalálná azt 
a területet, ahol igazán sikeres lehet. Ezt segíti az iskola te-
hetséggondozási rendszere, a Négy Bástya Program is, amely 
komplex módon valósítja meg a tanulók képességeinek kibon-
takozását a sport, az idegen nyelv, a művészeti nevelés és a 
képességfejlesztő sakk területén.

A Lemhényi kiemelt referencia-iskolaként egyébként eddig 
több mint 70 bemutató órát tartott magyarországi és külföldi 
pedagógusok számára, illetve vállalta azon intézmények szak-
mai segítését, amelyek csatlakoztak a programhoz. Tapaszta-
lataikat emellett műhelyfoglalkozásokon, országos szakmai 
konferenciákon és sakkfesztiválokon osztják meg.

Sz. R. Zs.

Az eseményen Kovács Péter polgármes-
ter méltatta Terényi István alkotásait, 
majd a szakszerű műelemzést ezúttal is 
dr. Kelényi István művészettörténésztől 
hallhatták a jelenlévők. Előtte azonban 

egy meglehetősen ijesz-
tő, de reális képet festett 
a Föld állapotáról, élővi-
lágának pusztulásáról és 
a kedvezőtlen folyama-
tok drámai felgyorsulá-
sáról. Ebben a világban 
találta meg Terényi Ist-
ván mégis az emberi, 
természetközeli szemlé-
letet, amely ad némi re-
ményt. 

A kiállító szomorú kö-
telességének tett eleget, 
amikor megemlékezett 
Cinkota költője, Nyírfal-

vi Károly fiatalon bekövetkezett és vá-
ratlan haláláról. A rendezvények állandó 
szereplője hiányozni fog a közösségnek.

MéSZÁROS TIBOR

MűVéSZI PÁLYÁJÁNAK FONTOS 
ÁLLOMÁSÁHOZ éRKEZETT KERü-
LETüNK KÖZKEdVELT ELőAdóMű-
VéSZE, BAgdI ERZSI. Farkas Olivér, a 
Nótakincs Művészeti Egyesület alapí-
tó elnöke ugyanis eddigi munkájának 
elismeréséül Aranykoszorús előadó-
művész minősítésben részesítette az 
énekesnőt. Az elnök elmondta: Bagdi 
Erzsi tizenhét éves kora óta áll a szín-
padon, és nemcsak a magyar nóta 
műfajában van otthon, hanem az ope-
rettek, a sanzonok és a táncdalok vilá-
gában is. Az átadóünnepségre egy sas-
halmi hotel dísztermében került sor, 
ahol a művésznőt Csépány Tamás, a 
Tom Cat Band vezetője kísérte zongo-
rán, meghívott vendégként pedig Kö-
kény László előadóművész Máté Péter 
dalaival színesítette az estet.

Ha Föld napja, akkor faültetés
A FÖLd NAPJÁRóL A KERüLETBEN HOSSZÚ éVEKIg cSAK A dERNOVIcS 
MIHÁLY VEZETTE cINKOTÁéRT KÖZHASZNÚ EgYESüLET EMLéKEZETT 
MEg. MA MÁR SZERENcSéRE SZÁMTALAN KÖVETőJE VAN, éS A HA-
gYOMÁNY IS FOLYTATódOTT. IdéN ÁPRILIS 22-éN ISMéT KIÁLLíTÁSSAL 
éS FAüLTETéSSEL TISZTELEgTEK éLőHELYüNK ELőTT cINKOTÁN.
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Május 20. szombat 
XXVI. ORSZÁGOS GyERMEK 
TÁNCMűVÉSZETI FESZTIVÁL 
A Táncpedagógusok Országos Szövetségének rendezvé-
nyén szóló, duó és csoportok bemutatkozást láthatják a 
nézők klasszikus balett, karakter tánc, társastánc, modern 
tánc, kortárs tánc, jazz tánc és hip-hop kategóriában.
A belépés XVI. kerületi lakosoknak érvényes lakcímkártya fel-
mutatásával ingyenes. Jegyárak: felnőtt 1000 forint, gyerek 500 
forint (6 éves korig ingyenes)

Május 21., vasárnap 11:00 óra
A NyÚL ÉS A RÓKA interaktív mesejáték
A Gardrób Művészeti Csoport előadása 
Rémusz bácsi örökzöld meséiben a furfangos Nyúl mindig 
túljár a Róka eszén, kicselezi jobbról és balról, a Róka egy 
mesében se éri utol, hiába feni rá a fogát.  Előadják és me-
sélik: Kálóczi Orsolya – Nyúl, Géczi Zoltán – Róka
Az előadást 5 és 8 év közötti gyerekeknek ajánljuk. 
Jegyár: 1100 Ft (gyerek), 1300 Ft (felnőtt), 4200 Ft (családi)

Május 14., vasárnap 17:00 óra
MIcHAIL BESSMERTNIJ 

festőművész 
gyűjteményes kiállítása

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 

Megnyitja: 
Molnár Eszter művészettörténész

Közreműködik: 
Kvarda Inez és Bonczok csilla, 

a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola végzős növendékei.

P R O g R A M A J Á N L ó

1165 BudAPEST, 
HuNYAdVÁR uTcA 43/B. 

TELEFON: 401-3060.

Tavaszi hangulatban
május 19., péntek 18.00 óra

A Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság (MAT) 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNyITÓJA

Helyszín: Maconkai Orosz László Galéria (Batsányi J. u. 28-32.)
fellépnek: Bagdi Erzsi Lyra-díjas előadóművész, 

Munkácsi Sándor énekes, zeneszerző, Boros Viktória
rendező: Takár Emőke festőművész, a MAT vezetője

A műsor után tombola, ahol festményeket is lehet nyerni, 
majd fogadás.

A tárlat megtekinthető június 16-ig,
hétköznap 8.00-17.00 óráig, hétvégén 10.00-14.00 óráig. 

Bejelentkezéssel más időpontokban is. Tel.: 0630-3787-412.

A kiállítás megtekinthető július 15-ig. 
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A díjátadón Szabó Csilla igazgató el-
mondta: idén 29 alkotótól 81 pályamű 
érkezett, amelyeket a Folyosó Galérián 
állítottak ki.

Kovács Péter polgármester arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Kertvárosunk na-
gyon gazdag megörökítésre érdemes 
látnivalókban, így bizonyára még hosz-
szú évekig lesz témájuk a fotózás sze-
relmeseinek. Emlékeztetett arra is, hogy 

Kertvárosunk 
képekben
A XVI. KERüLETI ÖNKORMÁNYZAT, AZ 
ERZSéBETLIgETI SZíNHÁZ éS AZ ÖT 
FALu EgYESüLET (ÖFE) MÁSOdSZOR 
HIRdETTE MEg KÖZÖS FOTóPÁLYÁ-
ZATÁT A FÖLd NAPJA ALKALMÁBóL, 
AMELYRE A KIíRÁS SZERINT A KERT-
VÁROS SZEMET gYÖNYÖRKÖdTETő 
éRTéKEIRőL KéSZüLT FOTóKAT VÁR-
TÁK. 

A mű bemutatására a szerzők Kovács Pé-
ter polgármester kérték fel, aki elmond-
ta: a kötet három, a XIX. és a XX. század 
fordulóján keletkezett alkalmi kiadvány 
reprintjét tartalmazza. Ezek közül az egyik 
– egy építészeti folyóirat egyszeri külön-
kiadása – témája a mátyásföldi templom 
építése. Szerzője azonban ebben is meg-
találta a humoros megjegyzések helyét. 
A Mátyásföldi Hírlap már a fejlécében is 
figyelmezteti az olvasót, hogy a helyi érde-
kek hátramozdítását tekinti fő feladatának, 
és megjelenésére mindig egy-egy új helyi 
szálloda felszentelésekor lehet számítani, 
amellyel persze nem vállaltak nagy kocká-
zatot. Emellett humoros formában, kissé 
gúnyos hangnemben mutatja be a szá-
zadforduló mátyásföldi közéletét és annak 

szereplőit, amelyből a hozzáértők valódi 
korrajzot kaphatnak. A Tündérálom 1900-
ban jelent meg, és az Almási Pál-telepi 
Egyesület fennállásának 10. évfordulójára 
rendezett ünnepi est tiszteletére készítet-
ték. Ez valójában egy műsorfüzet, amely-
ben szintén helyet kap a csipkelődő kritika. 

A polgármester ezután külön köszöntöt-
te kollégáját, Paulheim Vilmost, Szigetúj-
falu polgármesterét, Paulheim Józsefnek, 
Mátyásföld jeles építészének rokonát, 
akivel a jövőben szeretnék szorosabbra 
fűzni a XVI. kerület és Paulheim József 
szülőhelye, Szigetújfalu közötti együttmű-
ködést. Paulheim Vilmos az általa vezetett 
településről, majd a német származású 
Paulheim család történetéről beszélt.

Végül Lantos Antal mesélt a kiadvány 

születésének körülményeiről. Elmondta, 
hogy az eddig megjelent, sok adatot és do-
kumentumot tartalmazó kötetekhez sze-
rettek volna hozzátenni egy olyat is, amely 
a korábbiaknál kissé könnyedebb, humo-
rosabb, de azért a benne szereplő szemé-
lyek, események és rendezvények hiteles 
iratokkal igazolhatók. 

A könyvbemutatón ezúttal is Lantos Lyka 
Antal – aki a Görög Színház igazgatója –, 
Anglidisz Vaszilisz Zeys buzukiművész 
és Kainráth Lajos zenész, előadóművész 
által alkotott trió szórakoztatta a hallga-
tóságot mediterrán zenével. A műsorve-
zető Karelné Máthé Orsolya, a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ intéz-
ményvezető-helyettese volt.

MéSZÁROS TIBOR

Humor és építészet 
1900 körül
A LANTOS ANTAL–SZéMAN RIcHÁRd SZERZőPÁROS 
LEgÚJABB KÖTETE, A KERTVÁROSI HELYTÖRTéNETI Fü-
ZETEK 43. dARABJA EgY KISSé RENdHAgYóRA SIKERüLT. 
MINőSégéBEN NEM, cSAK MéRETEIBEN TéR EL A MEg-
SZOKOTTóL, MIVEL A SZÁZAdFORduLó HANguLATÁRA 
NAgYON JELLEMZő JELENSégET dOLgOZ FEL HÁROM 
1900-AS éVEK ELEJéN MEgJELENT SAJTóTERMéK ALAP-
JÁN. A KÖNYVBEMuTATóT ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTTÁK AZ 
ERZSéBETLIgETI SZíNHÁZ HARMóNIA TERMéBEN.

akárcsak az elmúlt évben, idén is az első 
díjat elnyert fotó díszíti majd azokat a 
füzeteket, amelyeket személyre szabott 
csomagban és ingyenesen biztosít az 
Önkormányzat a kerületi iskolák alsó ta-
gozatos diákjai számára. 

Szlaukó Gábor, az ÖFE vezetője azt ja-
vasolta a résztvevőknek, hogy a Naplás-
tó gyöngyszeme mellett keressenek más 
témát is, hiszen mind az öt településrész 
bővelkedik ezekben. 

Az eredményhirdetésen Fejlődő Kert-
város különdíjban részesítette a zsűri 
Balogh István Fényutazás című munká-
ját, a közönségdíjat pedig Dénes Milán 
Tavaszi szél vizet áraszt című képével 

érdemelte ki. A harmadik Réthy Andrea 
Virág a parkban című fotója, a második 
Grivalszki Ableda Zsófia Hétpettyes, 
az első pedig Csillagh Dániel Ködfátyol 
című alkotása lett. A díjazottak átvehet-
tek egy falra akasztható, kasírozott máso-
latot nyertes képükből, az Önkormányzat 
ajándékcsomagot állított össze számuk-
ra. A Színház ugyanakkor egy-egy Jókai-
kötettel ismerte el a munkájukat.

A díjak átadása után levetítették Török 
Zoltán Vadmagyarország című, 2011-
ben bemutatott és több nemzetközi díjat 
nyert természetfilmjét, amely a Kárpát-
medence vadvilágát mutatja be.

MéSZÁROS TIBOR
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Alkotó eleink
(Részlet egy készülő könyvből)
ELődTELEPüLéSEINK KuLTÚRTÖRTéNETéNEK EBBEN A 
KÖVETKEZő KÖTETéBEN ALKOTó ELEINK LAJSTROMÁT 
SZÁNdéKOZOM BEMuTATNI. AZ OLYAN ALKOTó EMBE-
REKET, AKIK EZEN A TERüLETEN éLTEK, ITT PIHENTéK KI 
ORSZÁg- VILÁgJÁRó éNEKES-, SZíNéSZ-, MűVéSZ KARRI-
ERJüKET, ILLETVE, AKIK NEM LAKTAK ITT, dE MűVEIKKEL 
HOZZÁJÁRuLTAK A HELYI éRTéKEK gYARAPOdÁSÁHOZ. 
OLYAN EMBEREKRőL SZóL TEHÁT, AKIK HIdAT éPíTENEK A 
TÖBBI EMBER KÖZé, OLYANOKRóL, AKIK MEgTALÁLJÁK AZ 
ELTéRő EgYéNISégEK gONdOLKOdÁSÁNAK KÖZÖS NE-
VEZőJéT. NEM OLYANOKRóL, AKIK cSuPÁN „JóL” cSINÁL-

NAK VALAMIT. „JóL” cSINÁLNI LEHET BÁRMIT. RABSZOL-
gA-KERESKEdELMET, HÁBORÚT, NéPIRTÁST, POLITIKAI 
ÁRMÁNYT. EZ A KÖNYV OLYANOKRóL SZóL, AKIK SZE-
RETETTEL FORduLTAK AZ EMBEREK éS A dOLgOK FELé, 
SZERETETüK TÁRgYA MÁS éS MÁS, FA, AgYAg éS Kő, TOLL 
éS PAPíR, VÁSZON éS FESTéK, VAgY AKÁR A HANgOK, 
ELJÁTSZOTT TÖRTéNETEK VILÁgA. EgY KÖZÖS BENNüK, 
SZERETETüKET ÁT IS TudTÁK AdNI KORTÁRSAIKNAK, éS 
ígY KÖZVETVE NEKüNK, uTódOKNAK IS. A TÖRTéNELEM 
ÁROKÁSóIRóL SZóLJON A HÁBORÚK, A POLITIKA TÖRTé-
NETE. EZ uTóBBI MOST NEM AZ éN FELAdATOM. 

Az alkotó embert nem gyakran szédítik 
meg a politikai irányzatok. Kacérkodhat 
velük, de ritkán lesz az övék, kihasz-
nálhatják a művészetét, de az igazi mű 
mindig túlmutat a napi politikán, magá-
ba olvasztja azt, nem ő olvad abba. 

A zseni kategóriája persze megfogha-
tatlan, de itt a Gödöllői dombság széle 
és a főváros találkozásá-
nál, mindkettő peremén, 
a nyugodt ligetek, csen-
des vizek, patakok, kis ta-
vak között valamiért nem 
születtek zsenik. Alkotó-
ink között nincsen József 
Attila, nincsen Csontváry, 
nincsen Lechner Ödön 
(az ő zsenijét a „mi” Pár-
tosunk csak támogatta.) 
A ligetek, a csend, a jó le-
vegő ritkán kedvez a nagy 
indulatoknak. Valaminek 
a határvidékén, peremén 
élni annyit jelent: többfé-
le életből kapni egy-egy 
kicsi hangulatot. Nagyvá-
rosi nyüzsgésből, lóvasút 
zötyögéséből, parasztsze-
kerek hajnali karavánjá-
ból, villatelepek vasárnapi 
korzózásából. Talán megértőbbek az 
itt élő emberek. Alkotóik is peremen 
élő alkotók. Az építész munkát magas 
szinten művelő vállalkozók, alkalma-
zott művészek, helyi lapokat szerkesztő 
újságírók, műkedvelő, „rendes” polgári 
munkát is végző színészek, énekesek 
alkotják a derékhadat. És végül, néhány 
„nagyobb”, országos, néha világhírnevet 
is elérő művész, akik feltöltődni jöttek 
erre a nyugodalmasnak tűnő, közel há-
romtucat négyzetkilométerre. Krúdy 

Gyula csak Mátyás király és a cinkotai 
kántor és persze a szintén cinkotai Kiss 
Béla asszonygyilkos bádogos miatt láto-
gatott el képzeletben vidékünkre, Szé-
kely Bertalan pedig csak az élettől való 
végső búcsúzására költözött ide. 

De így van ez jól, ki tudja (mi már soha-
sem tudjuk meg), ötszáz év múlva a ku-

takodó műítészek kit 
választanak ki zseni-
nek a századforduló 
ebben a könyvben is 
bemutatott helyi al-
kotói közül? 

A kép így is rend-
kívül színes. Az 
életrajzok néhol ti-
tokzatosak, néhol 
kalandosak, néhol 
tragikusak. A művek 
maguk – írások, ké-
pek, épületek – egy 
letűnt kor lenyoma-
tai, így összegyűjt-
ve alkotnak tablót a 
századforduló körüli 
alig több, mint fél 
évszázadról. Előde-
ink alkotó munkáját 
megismerve kicsit 

többet tudunk meg a világukból és mai 
mindennapjainkat is több szeretettel 
tudjuk átélni. 

A kötet hangsúlya az alkotásokon van, 
ezért sok korabeli írásbeli és képi idéze-
tet, szemelvényt gyűjtöttem össze, úgy 
gondolom, a korabeli szövegek többet 
mondanak az utólagos magyarázatnál, 
értelmezésnél. Természetesen saját, 
szubjektív véleményemet nem kerülhe-
tem ki, itt-ott biztos kiolvasható lesz a 
szövegből. Nem adok hozzá kulcsot, az 

olvasás néha kicsit rejtvény is, ezért sze-
retjük. 

Miért keresünk állhatatosan képet le-
hetőleg minden szereplőről? A XIX. 
század harmadik évtizedéig csak a kivé-
telezettek örökíttettek meg festményen, 
rajzon, szobron, árnyképen. Uralkodók, 
arisztokraták, művészek, tudósok. Néha-
néha egy-egy festőzseni az utca emberét 
rajzolta meg, akinek nem maradt fenn a 
neve, csak az arca, különössége, esetleg 
groteszksége miatt. Mára nem telik jól 
a napunk, ha nem készült el rólunk egy 
(szerintünk) „jól sikerült” szelfi. 

Talán úgy gondoljuk, a szó kevés, a 
tekintetet keressük, mint az élőbeszéd-
ben, a másik szeméből olvasnánk ki 
a szavak mögött rejtőző gondolatokat, 
szeretnénk elkapni valamit az ösztönös 
reakciójából. A fényképezés feltalálása 
előtt valószínűleg ez az érzékünk erő-
sebb volt. Mára a zsebünkben hordhat-
juk, felakaszthatjuk a falra a szeretett 
egyén tekintetét. Egy rossz minőségű, 
raszteres vagy karcos kép is jobb, mint a 
semmi, hiszen érzékelni akarjuk, a leírt 
tényleg olyan ember volt-e, mint gon-
doljuk, meg akarjuk látni tekintetében 
az angyalt vagy az ördögöt. Megfogni 
azt a pillanatot, amikor a kamera elé ült. 
Pedig tudjuk, ez lehetetlen, a pillanat el-
múlt, helyette kaptunk egy kétdimenzi-
ós titkot, amit mindenki saját hangulata 
szerint értelmez. Legtöbbször csak egy 
hétköznapi arcot látunk, természetesen, 
agy kényszeredetten mosolyogva, fáradt 
arcot, titkokkal telit, szomorút. Ettől füg-
getlenül a szemünknek hiszünk, vala-
mivel mégiscsak többet, szavak felettit 
kapunk arról, akiről a fényképet, ezt az 
alig kétszáz éves hordozót mutatjuk be. 

SZéMAN RIcHÁRd

Helytörténet

Mühlbeck Károly grafikus 
rajzolt „szelfije” a tízes évekből
.....................................................
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A jó hangulathoz az idő is hozzájárult, 
így a gyerekek bátran rúghatták a bőrt 
egész nap, miközben Szenes Sándor, az 
FTC egykori labdarúgója, Mészöly Géza 
és Kozma István, a Mészöly Focisuli kép-
viselői, illetve Böjte Attila, a Győri ETO 
edzője már talán fel is fedezték köztük a 
jövő neves játékosait.

Az esemény elején Svantner István, az 
Ikarus BSE Fejlődő Kertváros labdarúgó 
szakosztályának vezetője köszöntötte 
a fiatalokat, majd dr. Csomor Ervin al-
polgármester nyitotta meg a tornát, aki 
hangsúlyozta, hogy a tavalyi futball Eu-
rópa-bajnokság is bebizonyította: a foci 
az egyetlen sportág, amely egy egész 

országot össze tud 
kovácsolni.

A hazai viszony-
latban is kiemel-
kedően erős me-
zőnyben az  FTC, a 
Videoton, az UTE, 
az MTK,  a Hon-
véd, a Diósgyőr, a 
Győri ETO, a Pécs 
és a III. kerületi 

KILENcEdIK ALKALOMMAL RENdEZTéK MEg A MAKSIAuTó FOcIKA KuPÁT 
AZ IKARuS SPORTcENTRuMBAN MÁJuS 1-JéN. A KERTVÁROS LEgNAgYOBB 
uTÁNPóTLÁS LABdARÚgó TORNÁJA ORSZÁgOS SZINTEN OLYAN ISMERTTé 
VÁLT, HOgY IdéN MÁR NégY KOROSZTÁLYBAN (8-11 éVESEK) 52 cSAPAT MINT-
EgY 600 IFJÚ LABdARÚgóJA VETT RAJTA RéSZT. 

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. céges és skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges! Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

AszTAlos vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477 Mérnök, tanár, ügyvéd és 

pap könyv hagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat, in-
gyenes kiszállás. 787-9282; 
30-877-1460

XVI. kerületi építőanyag ke-
reskedésünk azonnali kez-
déssel keres munkatársakat 

targoncavezető , 
homlokrakodó gépkezelő, 

gépkocsi vezető 
Elvárások: Sofőr: „C”, „C1” 
kat („E” kat. előny)+ GKI + 
PÁV vizsga + Darus vizsga 
(Palfinger, Atlas)
Targoncás: Építőanyag is-
meret + targoncás (nehéz-
gépkezelői) vizsga. 

Polacsek Építőanyag Kft. 
1165 Budapest, Sarjú út 42-
44.  402-0073 ; 30-373-6198

csak a foci

TVE utánpótlás csapatai mutatták meg 
tudásukat.

A kerületiek az U8-as és az U9-es ka-
tegóriában két-két csapattal, az U10-es 
és az U11-es kategóriában pedig egy-egy 
gárdával képviseltették magukat. A leg-
jobban az U11-esek szerepeltek, akik a 
dobogó harmadik fokára állhattak fel. 

A díjakat két egykori Ikarus játékos, 
Hidi Patrik, a Honvéd NB1-es csapatka-
pitánya, valamint Hosszú Ádám, a ma-
gyar futsal válogatott sportolója adta át.
A torna részletes eredménysora az aláb-
bi linken tekinthető meg: ikarusbse.hu. 

PIROS cEcIL

Varjú Vilmos olimpiai Baráti Kör

május 17. 17.00 óra
Találkozás a riói paralimpia egyetlen magyar 
aranyérmesével, TóTH TAmás úszóVAl, 

valamint a londoni paralimpia bronzérmesével, 
osVáTH rIcHárd KereKesszéKes VíVóVAl.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(Hunyadvár u. 43/b)

Hetyei András, 
dr. csomor Ervin 

és Svantner István

ÜVegezés, ajtó-, ablak-, 
thermo-, tükör-, képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosítás-
ra, közületeknek átutalással! 
nyitva: 8-20-ig, sz. 9-14 ig. 
407-0410, XVI. Ijász u. 3/A
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NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

Szakképzett kertészek vál-
lalnak FAKIVÁGÁST elszál-
lítással is! SÖVÉNNyíRÁST, 
K E R T R E N D E Z É S T /
ÉPíTÉST, GyEPSZŐNyEG 
telepítését, füvesítést, IN-
GyENES FELMÉRÉS! Pro-
fi gépekkel, szakszerűen, 
megbízhatóan. 30-287-4348

VILLANySZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javí-
tás, vízkőtelenítés garanci-
ával. Tóth Balázs 30-294-
8045, 406-5775

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- 
villanyszerelő. 30-479-2776

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon. Házhoz megyek akár 
hétvégén is. 70-517-46-28

Eladót keresünk Budapest 
XVII. kerületi savanyúsá-
gos üzletbe teljes munka-
időben. allashirdetes1974@
gmail.com; 30-920-4706

XVI. kerületi Erzsébetligeti 
Uszodába keressünk elsősor-
ban szezonális foglalkoztatás 
céljából vízgépészeti végzett-
séggel rendelkező uszodagé-
pészt,  és szakképzett uszo-
damestert. Tapasztalat előnyt 
jelenthet! Friss nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk! 
Fényképes önéletrajzokat 
a titkarsag@uszodak16.hu 
címre várjuk. További infor-
máció: 06-1-402-21-42

ÁLLATBEMUTATÓK, ál-
latos gyerekfoglalkozások, 
terápiás kutyás foglalkozá-
sok, táborok, születésnapok 
a XVI. kerület Életfában! 
53 állat: kétéltűek, hüllők, 
madarak, emlősök. Igazi 
élmény mindenkinek! 30-
582-1202

duguláselHáríTás. 
falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
fábIán IsTVán 
20-317-0843

Felhasználói informatika ok-
tatást (OFFICE) keresek, le-
hetőleg lakásomon. (Cinkota) 
Mailáth, 30-853-6375

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526
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