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Elismerés 
pedagógu-
sainknak

Megválasztották 
az év pedagógusát, 
óvodapedagógusát 
és pedagógiai 
munkát segítő 
alkalmazottait

Beszámolónkat 
az 5-6. oldalon olvashatják.

Nem lesz pláza Cinkotán!
Február 12-én sajtótájékoztatón jelentette be 

a kerület vezetése a jó hírt
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Ennek megoldása érdekében indítványoz-
zák a Fővárosnál, hogy közösen visszavá-
sárolják a szóban forgó területet a mostani 
tulajdonostól. Ez alapvetően a Főváros fel-
adata lenne, hiszen a Demszky-éra idején 
adták el befektetőknek potom pénzért a 
strandot, amivel a tulajdonosok azóta sem 
tudtak mit kezdeni, és ez vezetett a strand 
teljes pusztulásához és a rajta lévő nö-
vényzet elvadulásához. Az indítványunk 
tehát az, hogy a XVI. kerület és a Főváros 
közösen vásárolja vissza a területet a mos-
tani tulajdonosoktól. Ha ez megtörténhet, 
megnyílhatna az út a helyi elképzelések 
megvalósulásához, a kerület és a helyi la-
kosság visszakaphatná a területet, és egy 
új zöld központja lehetne a volt strand a 
Kertvárosnak és Cinkotának. Bízunk ben-
ne, hogy ebben partnerünk lesz a főváros 
vezetése.

Szász József a józan ész győzelmeként 
értékelte a történteket, és köszönetet mon-
dott mindenkinek, 
aki bármilyen módon 
kiállt a helyi érdekek 
mellett. A most lét-
rejött helyzetben azt 
a lehetőséget látja, 
hogy, ha a Főváros 
hajlandó partnerként 
részt venni a felvázolt 
terv megvalósításá-
ban, egy közös kivitelezés után egy olyan 
végeredmény jöhet létre, amelyre minden 
résztvevő büszke lehet, és nyugvópontra 
juthat ez a régen húzódó ügy.   

Nem lesz pláza Cinkotán!
Február 12-én a volt cinkotai strand egykori bejárata előtt sajtótájé-
koztatón jelentette be a kerület vezetése a jó hírt, és adott tájékoz-
tatást azokról a lépésekről, amelyek végül eredményt hoztak.

Kovács Péter polgármester számolt be ar-
ról, hogy miután megírta a főpolgármes-
ternek, hogy a kerületi lakók egyáltalán 
nem szeretnék a strand területének az át-
minősítését, és amely vélemény igen erő-
teljesen megjelent a Kertvárosi Konzul-
tációban is, a többedik sürgetésre végül 
megérkezett a válasz. Ebben Karácsony 
Gergely kifejtette, hogy az ő elképzelésük 
szerint – egy városközpont jellegű építke-
zés lehetőségének a megteremtése a terü-
let átminősítésével – szakmailag indokolt 
lenne, de mérlegelve a kerületi és a strand 
közelében lakók aggályait, azt ígéri, hogy 
meghagyják az eddigi minősítést, és akár 
csak eddig, változatlanul rekreációs terü-
let marad a volt strand. Ez a sajtótájékoz-
tató időpontjában még csak írásos ígéret, 
a döntés február végén várható. Ez Kovács 
Péter szerint azért is örömhír, mert azt bi-
zonyítja, hogy az összefogás, a közös fellé-
pés és a helyi érdekekért való közös kiállás 
eredményre vezethet. Ez volt az első lépés, 
amit a kerület vezetése tehetett az ügyben. 

A folytatásról szóló elképzeléseket Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselő is-
mertette. Elmondta, hogy őt nem érte 
váratlanul a döntés, mert a kezdetek óta 
– hiszen a mostani ígéret csak az utolsó 
mozzanata annak a hosszas levelezésnek, 

amely a mostani ígéretet megelőzte – bí-
zott az összefogás erejében. Ez azonban 
még nem a végeredmény, hiszen ezzel 
még nem oldódott meg az a probléma, 
hogy a strand visszakapja azt a közössé-
gi funkcióját, amelyet korábban betöltött. 

Cinkotai megemlékezés 
a párizsi békéről
Február 10-én, a cinkotai strand mellett található or-
szágzászlónál tartotta korlátozott létszámú megem-
lékezését a Déli Harangszó Baráti Kör, a párizsi béke-
diktátum aláírásának 74. évfordulóján.
A kisszámú résztvevő a távolság-
tartás szabályai mellett, de méltó-
ságteljes hangulatban emlékezett. 
A Baráti Kör elnöke, dr. Onyestyák 
György rövid beszédében felidézte 
az odavezető eseményeket. Kiemel-
te, hogy a diktátum sajnos a triano-
ninál is kedvezőtlenebb feltétleket 
kényszerített az elcsatolt országré-
szeken élő honfitársainkra, miköz-
ben a magyarellenes légkör tovább-
ra is fenyegető veszély számukra. 
Az Önkormányzat nevében az em-
lékezés koszorúját Kovács Péter pol-
gármester és Szász József alpolgár-
mester helyezte el az országzászló 
talapzatán.                  GUETH ÁDÁM

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. §-a alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK 

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 29. 12:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.
A pályázat benyújtásának helye: 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (1163 Bp., Havashalom u. 43.)
Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:

• 1163 Budapest, Kolozs u. 39-41. 7. em. 112. 
  - (49 m2-es, 2 szobás, összkomfortos)
• 1163 Budapest, Lándzsa u. 17/A. 2. em. 11. 
  - (33 m2-es, 1 szobás, összkomfortos)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.bpl6.hu) letölthe-
tő, valamint térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodán. Az eredményről minden pályázó írásban 
értesítést kap az elbírálást követő 60 napon belül.

A költségelvű lakások megtekintési időpontjai:
A lakásokat kizárólag az alábbi napokon és időpontokban 

lehet megtekinteni.

                                                     2021.03.08         2021.03.11

Kolozs u. 39-41. 7. em. 112. 16.15 - 16.45  09.00 - 09.30

Lándzsa u. 17/A. 2. em. 11. 17.00 - 17.30 09.45 - 10.15
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés mi-
att vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. Kér-
jük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdetes@bp16.hu

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Kedves Olvasó!
Mostanában sokat hallunk az állatvédelemről. Ez 
nagyon indokoltnak is tűnik az elmúlt hetekben 
felbukkant, elképesztően brutális állatkínzásokról 
szóló videók ismeretében. Talán ezek a filmkockák 
is benne voltak a tudatalattimban, amikor olyan 
látványban volt részem, amely a rám egyáltalán 
nem jellemző káröröm érzésével töltött el tető-
től talpig. Egy kerületi mellékutcában gurultam 
autómmal, amikor egy furcsán settenkedő alakra 
lettem figyelmes. Nekem háttal, előttem úgy 30-
40 méterrel egy gumicsizmás, láthatóan a kerti 
munkáját félbeszakító férfi szorosan a kerítéshez 
lapulva lopakodott az utcasarok felé. A kerítés fe-
lőli keze könyökben behajlítva, de hogy mit szo-
rongatott benne, azt nem láttam, a teste takarta. 
Együtt értünk a sarokhoz, így jól láthattam, hogy 
egy hirtelen ugrással befordult az utcasarkon, és 
ugyanebben a pillanatban akkora erővel hajított el 
egy törött járólapot, hogy még a sapkája is leha-
nyatlott a fejéről. A célpont egy középtermetű ku-
tya volt, amelyik a dobás pillanatában már ezerrel 
menekült haragosa elől. A baltaként repülő járó-
lap azonban egy elég erős, talán kutyabarát széllö-
kés hatására kissé módosult pályán hasította to-
vább a levegőt, és tőből amputálta az árokparton 
álló fehér Opel Corsa visszapillantó tükrét. Vesse-
nek meg, de én olyan elégtételt éreztem, amilyet 
Lúdas Matyi érezhetett, amikor harmadszor verte 
el Döbrögi uramat. Lehet, hogy nem szakszerű, 
hogy a tények pontos ismerete nélkül állást fog-
laltam, lehet, hogy a kutya nem kívánt udvarlója 
volt a sarokingatlant őrző szukának, de én az első 
pillanattól kezdve az üldözött kutyának drukkol-
tam. Az meg pár lépés fergeteges menekülés után 
a szomszéd előtt megállt, és szerintem mosoly-
gott a történteken. De lehet, hogy ezt már csak én 
gondolom így.

MÉSZÁROS TIBOR

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI REFERENS 
munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális Intéz-
ményi Iroda (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidős, határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap 
próbaidővel.

Pályázati feltételek:
• A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint: 9. Szociális 
és gyámügyi feladatkör, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészet-
tudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szak-
képzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakma-
csoportba tartozó szakképesítés, gyámügyi, gyermekvédelmi, vagy szociális 
területen szerzett gyakorlat.
• Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat)
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat benyújtásának módjai:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére törté-
nő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményi referens
• Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a 
joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt

A benyújtás határideje: 2021. március 14.
Az elbírálás határideje: 2021. március 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörökről, a jelentkezéshez be-
nyújtandó iratokról, az Illetményről és juttatásokról, a pályázat elbírálásának 
módjáról és rendjéről, továbbá a pályázattal kapcsolatos összes tudnivalóról 
részletes tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján a bp16.hu olda-
lon az ÁLLÁSOK címszó alatt.
A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatosan további információt 
nyújt: Müller Kinga a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vezetője, a + 
36 1 4011 733-as telefonszámon, vagy a mullerkinga@bp16.hu e-mail címen.
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– Én, ahogy lehetett, már az első napon 
regisztráltam. Nem használok számító-
gépet, ezért a borítékos változatot válasz-
tottam. Nemsokára 90 éves leszek, és úgy 
gondoltam, nem kockáztatok. Aztán egy 
idő után fölhívtam magát, mert türelmet-
lenül vártam az értesítést, és gondoltam, 
maguk ott az újságnál többet tudnak arról, 
mennyi időt kell várni (így kerültünk kap-
csolatba Ilonka nénivel – a szerk.). Miután 
elmondta nekem – mondta Ilonka néni –, 
hány 90 éves van a kerületben, megnyu-
godtam, mert akkor már gondoltam, hogy 
nem arról van szó, hogy elfelejtettek, csak 
még nem kerültem sorra. Aztán másnap 
már hívott is a háziorvosom asszisztense, 

hogy 11-én meg kellene jelenni az Erzsé-
bet-ligeti háziorvosi rendelőben, és Pfizer 
vakcinával fognak beoltani. Ez egy héttel 
a megadott időpont előtt tör-
tént.

Pontosan, időre kellett 
mennem. Az oltás előtt ki 
kellett tölteni egy nyomtat-
ványt. Akinek ez nem ment 
egyedül, annak segítettek. 
Mire ezzel elkészültem, már 
hívtak is. Először az orvos 
kikérdezett, tudok-e valami-
lyen allergiámról, érzékeny 
vagyok-e valamelyik gyógy-
szerre, meg még sok ha-

Ilonka nénit már beoltották
Hervert Alfrédné Szalay Ilona néni májusban lesz 90 éves. Úgy gondolta, 
minden oka meg van rá, hogy éljen a lehetőséggel, és beoltassa magát a 
koronavírus ellen. A napokban már meg is kapta az első oltást. Megkér-
tük, mesélje el a történetét a bejelentkezéstől az oltásig. 

MÉSZÁROS TIBOR

sonló kérdésre kért választ. Megmérték a 
vérnyomásomat, a testhőmérsékletemet, 
és azt is megkérdezték, voltam-e beteg a 
közelmúltban. Aztán megkaptam az ol-
tást, kiküldtek, és azt mondták, nem lehet 
azonnal hazamenni, mert egy 30 perces 
megfigyelés következik. Elmondták, hogy 
esetleg milyen utóhatások jelentkezhetnek 
ilyenkor – például szédülés, enyhe fájda-
lom a szúrás helyén vagy a karban, hányin-
ger – de én egyiket sem tapasztaltam. A fél 
órás megfigyelés alatt a velem együtt vára-
kozóknál sem lépett fel semmilyen utóha-
tás. Elmondták azt is, hogy ilyesmi inkább 

a második oltás után szokott 
föllépni, de nem túl gyakori, 
csak előfordulhat. Aztán a fél 
óra leteltével megkérdezték, 
jól vagyok-e, majd elenged-
tek. Egyúttal közölték azt is, 
hogy március 4-ére várnak a 
második oltásra.

Megmondom őszintén, azt 
hittem, hogy sokkal többet 
kell majd várnom. Nagyon jól 
volt megszervezve a dolog, és 
mindenben segítettek.

Jelenleg a tömeges oltásnak az 
egyetlen akadálya, hogy nincs 
annyi oltóanyag, amennyire 
szükségünk lenne, de azért ha-
ladunk az úton, hiszen egyre 
több oltóanyag érkezik, és már a 
nyugati országok is barátkoznak 
az orosz és kínai vakcinával. Ma-
gyarország azonban korábban 
ébredt, és így a lakosság számára 
kivetített oltóanyag mennyiségét 
illetően Európában az első he-
lyen állunk. Jelenleg már ötféle 
hazai engedéllyel rendelkező 
vakcina beadására van lehető-
ség. Az oltási terv rendelkezésre 
áll, az eddigi tapasztalatok alap-
ján szervezetten működik is, és 
sokkal több honfitársunkat is be 
tudnák oltani, ha lenne mivel. 
Ezért jelenleg minden tekintet 
a gyártókra irányul, rajtuk mú-
lik a vírussal való versenyfutás 
eredménye. A mellékelt táblázat 
mutatja, hogy mennyire tudnak 
megfelelni a szerződésben vál-
lalt kötelezettségeiknek.

Vírusjelentés
Bármennyire is elegünk van vírusból, a statisztikák szerint megérkezett a koronavírus harmadik hul-
láma. Ismét emelkedik a fertőzöttek száma, és ha nem akarjuk, hogy ez a végtelenségig ismétlődjön, 
az egyetlen út az, hogy minél többen beoltassuk magunkat. 

A kerületi lakosok oltásával kapcsolatos részletes információk az 
Önkormányzat honlapján, a bp16.hu oldalon olvashatók.
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AZ „ÉV PEDAGÓGUSA” 
JUHÁSZ JENŐNÉ KESZTHELYI BLANKA 

Több évtizedes, példaértékű neve-
lő-oktató munkája elismeréseként 
az év pedagógusa kitüntető címet 
2021-ben a Corvin Mátyás Gim-
názium pedagógusa, igazgatóhe-
lyettese, Juhász Jenőné, Keszthelyi 
Blanka vehette át Kovács Katalintól, 
az Észak-Pesti Tankerületi Központ 
igazgatójától.

Tradíció, sokoldalúság, szakmai és 
emberi igényesség, folyamatos meg-
újulás, megalkuvás nélküli elhivatott-
ság – talán ezekkel a kifejezésekkel 
lehet leginkább érzékeltetni annak a 
pedagógusnak a munkáját, akinek a 

neve, személye összeforrt a Corvin Mátyás Gimnáziummal. 
Juhász Jenőné Keszthelyi Blanka szüleit nemcsak a 16. kerületben, 

hanem a tornasport világán belül országosan is sokan ismerték és 
elismerték. A corvinos testnevelő házaspár gyermeke a két kiváló pe-
dagógus mintája alapján talán nem is választhatott volna más pályát, 
mint a tanárit, és talán nem is választhatott volna tanárként más is-
kolát, mint a Corvint.

A három évtized alatt évről évre bővültek, változtak szerepkörei. A 
kémia és fizika tanítása mellett hamar megtalálta az osztályfőnöki 
feladat, majd a munkaközösség-vezetés, később az igazgatóhelyet-
tesség. 

Gyermekközpontúságát jól tükrözi, hogy nemcsak az a kérdés iz-
gatta és motiválja jelenleg is, hogyan lehet eredményesen, hatéko-
nyan megtanítani a fiatalokkal a természettudományokat, hanem az 
is, hogy hogyan lehet megszerettetni velük azokat. Ezt a módszertani 
érdeklődést, innovatív tanári attitűdöt sok minden tükrözi: például 
9-10. évfolyamos kémia tankönyvet írt munkatársával, rendszeresen 
előadásokat tartott kémiatanári konferenciákon, és felkérték okta-
tás-módszertani prezentálásra is egy nemzetközi vegyészkonferen-
cián. Tapasztalatait, didaktikai meglátásait A kémia tanítása című 
módszertani folyóiratban publikálta. 

Juhász Jenőné, Blanka az emelt szintű képzés kereteit kihasználva 
jelenleg is az iskolai tehetséggondozás fontos résztvevője, így óráin 
továbbra is az orvosnak, vegyésznek készülő diákok sokasága ala-
pozza meg tudását, felkészültségét. Régi tanítványai közül – akiket 
szintén ő inspirált a kémiaórákon –, többen szakkörökön, fakultáció-
kon, vagy éppen iskolán kívüli természettudományos programokon 
már sikeres szakemberként térnek vissza előadást tartani az alma 
materbe egy-egy karriernapra, vagy más iskolai eseményre. Szervező 
képességeit és szaktárgyi elhivatottságát jól tükrözi, hogy az elmúlt 
tanévben a teljes iskolát megmozgatva készített performanszt a peri-
ódusos rendszer évfordulójára. 

A szaktárgyi tudását és pedagógiai ismereteit saját intézményén kí-
vül is megosztja, hiszen 20 éve folyamatosan szaktanácsadóként is 
tevékenykedik.

A Corvinban hat osztálynak volt az osztályfőnöke. A változó diák-
generációkhoz könnyen alkalmazkodott, hiszen töretlenül megvolt 

és megvan a legfőbb motivációja, a gyerekeknek és hivatásának a 
szeretete. A következetes, személyes példán és kölcsönös tiszteleten 
alapuló nevelés jellemzi. A dicséretek és dorgálások megfontolt al-
kalmazása mellett diákjai számára feledhetetlen a humora és szemé-
lyiségének szuggesztív ereje.

Nevéhez iskolai évkönyv, diákalapítvány, hagyományőrző iskolai 
ünnepségek kitalálása, szervezése, az intézményi szintű közösségi 
szolgálat rendszerének kidolgozása, koordinálása, és még számtalan 
más kreatív ötlet fűződik. Bármelyik tevékenységi körén belül dolgo-
zik, mindig az igényesség, a szakmaiság, a felelősségtudat jellemzi.
A díjhoz szívből gratulálunk!

AZ „ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSA” 
MIKOLICS KLÁRA 
Az „Év Óvodapedagógusa” címet a Sashalmi Manoda Óvoda 
óvónője, Mikolics Klára kapta, akinek a díjat Ács Anikó alpol-
gármester adta át.

Mikolics Klára 1989-ben szerezett dip-
lomát a Budapesti Tanítóképző Főis-
kolán. 1988. augusztusától dolgozik 
jelenlegi munkahelyén. Elkötelezett 
pedagógusként a kezdetektől fontos-
nak tartotta, hogy nagy szakértelem-
mel tudja segíteni a gyermekek egyéni 
fejlődését.

Ennek jegyében tanulmányait soha 
nem tekintette befejezettnek, hiszen 
számos továbbképzésen gyarapította 
tudását. Részt vett fejlesztőpedagógi-
ai továbbképzésen, megismerkedett a 
Sindelar-Zsoldos programmal, amely 
a részterületek elmaradásának felku-
tatásában jelent hatékony módszert. 

Tovább képezte magát a Tanulási nehézségek megelőzése és a kiala-
kult tanulási nehézségek kezelése terén is. Az Óvodában folyó integ-
ráló munka kezdeti nehézségeinek leküzdéséhez a Professzionális 
pedagógiai kommunikáció integráló óvodai környezetben című to-
vábbképzésen szerzett ismeretei is nagy segítséget jelentenek mun-
kájában. A Korai Fejlesztő Központ továbbképzésén az Autizmussal 
élő gyerekek az óvodában – integráció a gyakorlatban témakörrel 
kapcsolatban fejlesztette tudását, ami annak ismeretében, hogy év-
ről évre növekszik az autista gyerekek száma, már napjainkban is, 
de a jövőben még inkább hasznos lehet. Már eddig is számos autiz-
mussal élő gyermeket integrált sikeresen csoportjába, de az egyéb 
ismereteit is nap mint nap alkalmazza a munkájában.

A minőségi pedagógiai munka érdekében minőségfejlesztési mun-
kacsoportot vezetett, majd a belső ellenőrzési csoport vezetői felada-
tait látta el. 2011 óta óvodavezető-helyettesként szakmai hozzáértését, 
szervezőkészségét, segítőkészségét, türelmét, empátiáját az Óvoda 
felnőtt közössége is megtapasztalhatja, melynek immár 33 éve tagja.

Az egyéniségéből áradó nyugalom a gyerekekre és a felnőttekre is 
nagyon jó hatással van, elfogadó személyisége példaértékű.

Folytatás a következő oldalon!

Elismerés pedagógusainknak
A kerületi hagyományok szerint a pedagógusbálon szokták átadni a gyermekintézményekben dolgozók kitün-
tetéseit. Ilyenkor választják meg az év pedagógusát, az év óvodapedagógusát és egy-egy pedagógiai munkát 
segítő alkalmazottat valamelyik kerületi iskolából és óvodából. Mivel a pedagógusbál idén elmaradt, a kitünte-
téseket – melyek közül kettőt az Önkormányzat, kettőt pedig az Észak-Pesti Tankerületi Központ adományoz 
– a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termében vehették át az érintettek.
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Folytatás az előző oldalról!

AZ „ÉV PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMA-
ZOTTJA” SZAFRANSZKYNÉ SZARKA ZSUZSA 
Az Év Pedagógiai Munkáját Segítő Alkalmazottja” elismerő cí-
met az óvodai segítők közül idén a Margaréta Óvoda alkalma-
zottja, Szafranszkyné Szarka Zsuzsa kapta, akinek az oklevelet 
Kovács Péter polgármester adta át. 

Szafranszkyné Szarka Zsuzsa szü-
letése óta Budapesten él. 1981-ben 
szerzett középfokú képesítést keres-
kedelmi iskolában. 1981-től 2006-ig 
a kereskedelemben dolgozott, közben 
férjhez ment, és 2 fiúgyermek büszke 
édesanyja lett.

2006 óta dolgozik a XVI. kerületben, 
dajka munkakörben. Először a Szent-
mihályi Játszókert Óvodában dolgo-
zott 10 évig, majd 2015-től a Budapest 
XVI. kerületi Margaréta Óvodában 
folytatja pedagógiai munkát segítő te-
vékenységét.

Kézügyessége, művészi érzéke, rajz-
készsége kimagasló. Az elmúlt évek 

során elvégzett egy virágkötő, és egy fazekas iskolát is. Az ott szerzett 
ismereteket óvodai ünnepségek és kézműves foglalkozások alkalmá-
val tudja hasznosítani.

Munkavégzése példaértékű. A rá bízott feladatokat maradéktalanul, 
megbízhatóan, szorgalmasan végzi.

Munkáját az óvodapedagógussal összhangban, nagy egyetértésben 
végzi, figyelve a kolléga jelzéseit, mozdulatait, annak érdekében, 
hogy segítő tevékenységével a gyermekek érdekeit szolgálja.

A befogadó pedagógia módszereit és eszközeit használva segíti a 
csoportjába járó sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A gyerme-
kek iránti szeretete megnyugvást és biztonságérzetet nyújt minden 
óvodásnak. Igazi tyúkanyó, mindenkinek szívesen segít, az élet min-
den területén.

Lelkiismeretessége és odaadó természete az intézmény biztos 
pontjává, értékes tagjává teszi őt. Emberi kapcsolatai kiegyensúlyo-
zottak, így a szülőkkel és a kollégákkal is mindig jó kapcsolatot ápol, 
amelynek a gyerekek látják hasznát. Mivel mindig jókedvű, vidám és 
kiegyensúlyozott, környezetéből bátran fordulnak hozzá segítségért, 
tanácsért. 

AZ „ÉV PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMA-
ZOTTJA” PÓCSINÉ KOLOZSI MÁRIA 
Az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” kitüntető cí-
met az iskolai alkalmazottak közül ezúttal a XVI. Kerületi Móra 
Ferenc Általános Iskola iskolatitkára, Pócsiné Kolozsi Mária 
kapta. A díjat Szász József alpolgármester adta át. 

 Ha valaki telefonon hívja a XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános 
Iskolát, egy nagyon kedves, közvetlen stílusú, „csicsergő” hang 
válaszol a vonal túlfeléről, melynek tulajdonosa minden esetben 
segítőkészen áll a hívó fél rendelkezésére. Pócsiné Kolozsi Mária 
15 éve az iskola alkalmazottja. 

A távoli Kisvárdán született, de nyitottsága, tudásvágya fiatalon 
elindította őt szeretett szülőhelyéről. Középiskolai éveit a Császy 
László Szakközépiskolában, Postaforgalmi Szakon végezte, majd 
sikeresen diplomázott a Széchenyi István Műszaki Főiskola, Köz-

lekedési és Logisztikai Intézet pos-
taüzemi szakán. Ezután elvégzett 
egy informatikai képzést is, melynek 
köszönhetően magabiztosan kezeli a 
számítógépet.

Korábbi munkahelyei távol álltak 
az iskola világától: termékmenedzse-
ri, terjesztési előadói, illetve üzlet-
kötői szerepet töltött be különböző 
hírlap-kereskedelmi cégeknél. Idő-
közben férjhez ment, született két 
gyönyörű kislánya, s úgy gondolta, 
az édesanyai szerepet egy szabályo-
zottabb munkaidő mellett, kiegyen-
súlyozottan tudná betölteni.

Iskolatitkári feladatait mindig ki-
emelkedően magas szakmai színvonalon végezte, végzi. Munkáját 
kiváló kommunikációs készséggel, az egyéb irányú főiskolai tanul-
mányai során megszerzett szervezési, protokoll és gazdálkodási 
ismeretek felhasználásával látja el. Gyermekszeretete, tanulóköz-
pontú szemlélete példaértékű. Ahogy lelkén viseli a kisdiákok ér-
dekeit, úgy támogatja szüleiket a legkülönbözőbb ügyek intézése 
során.

Feladatköre igen szerteágazó. A beiratkozástól a nyolcadikosok 
búcsúztatásáig számtalan teendő vár rá. Az alkalmazottak és ta-
nulók felvétele, kiléptetése, a különböző tanügyi dokumentumok 
előállítása elképzelhetetlen nélküle, hiszen ő az, aki a KIR és Kréta 
rendszert karbantartja. 

A vezetőség sem nélkülözheti áldásos tevékenységét, hiszen 
nincs olyan adatszolgáltatás, amiben tevőlegesen ne vállalna sze-
repet: az adatok rendszerezése, kigyűjtése, továbbítása egyaránt 
feladatkörét bővíti. Teendői felsorolhatatlanok.

Az iskolai rendezvények szervezőgárdájának állandó szereplője, 
s a fizikai munkától sem retten vissza. Segít a tantermek rendezé-
sében, de kivette részét az épület felújítása során adódó munkák-
ból is.

 Saját munkáját kitartóan, a határidőket figyelemmel kísérve vég-
zi. Lelkesedése pozitív hatással van kollégáira, akik ettől új erőre 
kapnak. 

„A mi Marcsi nénink” – emlegetik szeretettel őt diákok és szülők 
egyaránt. Kollégái pedig abban bíznak, még sokáig lesz a Móra 
Iskola csapatának egyik alappillére.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő Szobabérlők Házában 
megüresedett 21 m2-es, • földszint 6. • földszint 14. • I.em. 32. • II.em. 41. • II.em. 43. számú komfortos lakóegységre.

A lakóegységek bérleti díja: 
6.510 Ft/hó + 17.050 Ft/hó szolgáltatási díj.

A kaució mértéke 3.300 Ft/m2 azaz 69.300 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26. 12:00 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu) letölthe-
tő, valamint térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodán. Az eredményről minden pályázó írásban 
értesítést kap az elbírálást követő 60 napon belül.

A lakóegységre kaució fizetendő! A kaució a lakbértartozás és a köz-
üzemi díj tartozás csökkentésére, illetve a bérleti jogviszony meg-
szűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra történő alkalmassá 
tételére használható fel, amennyiben kötelezettségeit a bérlő nem 
teljesíti, vagy azt a bérbeadó nem fogadja el. A kaució felhasználása 
esetén az Önkormányzat a bérlő felé elszámolásra köteles.
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– MIÉRT KELLETT KIEGÉSZÍTENI A LÉT-
SZÁMOT?
– Azért, mert igény van arra, hogy ne csak 
nappali, hanem 24 órás szolgálatot lássunk 
el a hét minden napján. Ez a régi létszámmal 
nem lenne teljesíthető.

– HÁNY FŐRE VAN SZÜKSÉG EHHEZ A 
FELADATHOZ?
– Az éjjel-nappali szolgálathoz 16 főre lenne 
szükség. Még nem teljes az állományunk, 
még folyik a toborzás, de úgy látom, hogy 
május végére elérjük a kívánt létszámot. Je-
lenleg 13-an vagyunk, három főre még min-
denképpen szükségünk lenne.

– KI LEHET KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ?
– Ez a munkakör középfokú végzettséghez 
és közterület-felügyelői vizsgához van kötve. 
Természetesen feltétel a büntetlen előélet, és 
orvosi, valamint a pszichológiai alkalmassá-
gi vizsgálat is.

– MIHEZ VAN JOGUK A KÖZTERÜLET-FEL-
ÜGYELŐKNEK?
– Erről három törvény is rendelkezik. A köz-
terület-felügyeletről, az iskolakerülésről és a 
szabálysértésről szóló törvény írja elő, hogy 
milyen esetekben intézkedhetünk. Jogunk 
van ruházatot átvizsgálni, gépjárművet meg-
állítani, személyazonosságot megállapítani, 
szabálysértés vagy bűncselekmény közben 
tetten ért személyt visszatartani, erősítést 
hívni, és az intézkedés sikere érdekében 
kényszerítő eszközt és testi kényszert alkal-
mazni.

– NAPJAINKBAN MELYEK A LEGGYAKO-
RIBB ESETEK, AMELYEKBEN INTÉZKEDNI-
ÜK KELL?
– A legtöbb problémát manapság az enge-
dély nélküli közterület-használat jelenti. 
Konténereket, építőanyagokat tárolnak az ut-
cán, és nemegyszer úgy, hogy akadályozzák 
vele a gyalogos-, vagy a gépjárműforgalmat. 
Visszaszorulóban van ugyanakkor a közte-
rületen történő alkoholfogyasztás, de ezzel 
még nem vagyunk elégedettek. Emellett 
kiemelt feladatul kaptuk az ingatlantulajdo-
nosok közterületre vonatkozó kötelezettsé-
geinek a betartatását, a járdák, vízelvezető 
árkok tisztán tartásának ellenőrzését, hiszen 
ezek nagyban befolyásolják a település képét 
és működőképességét. Ennek az ellenőrzése 
jelenleg is zajlik egészen május végéig elég 
intenzív formában. Minden utca minden 
ingatlanához eljuttatunk egy sárga színű tá-
jékoztatót a Kertvárosban elvárt követelmé-
nyekről. Ahol rendellenességet találunk, ott 
megkérjük a tulajdonost, hogy vegye föl ve-
lünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a te-

endőket. Ahol nem találunk együttműködés-
re, ott jön a bírság, majd súlyosabb esetben a 
feljelentés, ami már bizony elég kellemetlen 
helyzetet teremthet.

– MINT ARRÓL MI IS BESZÁMOLTUNK, ÚJ 
RENDŐRKAPITÁNYA VAN A KERÜLETNEK. 
MILYEN A KÖZTERÜLETESEK VISZONYA A 
RENDŐRSÉGGEL?
– Ebben nagy változás következett be, úgy 
érzem, segítjük egymást, információt cse-
rélünk, kíséretet biztosítunk, ha szükségük 
van rá, „rázósabb” esetekben pedig mi szá-

míthatunk a segítségükre. Sokat mozgunk 
együtt, hiszen tevékenységeink között sok az 
átfedés. Megvan köztünk az együttműködés. 

– HOGYAN VISZONYULNAK A HAJLÉKTA-
LANOKHOZ?
– Legtöbbször segítő kezet nyújtunk nekik. 
Szemmel tartjuk őket, nehogy megfagyja-
nak, vagy éhen haljanak. Szükség esetén be-
kísérjük őket valamelyik hajléktalanszállás-
ra. Ezt decemberben hat esetben, januárban 
pedig két esetben kellett megtennünk.  

– KORÁBBAN SOK PROBLÉMA ADÓ-
DOTT A PARKOLÓKBAN OTTHAGYOTT 
ÖREG, ÜZEMKÉPTELEN GÉPKOCSIKKAL. 
OLCSÓBB VOLT OTTHAGYNI VALAHOL 
ÖRÖKRE, MINT KIVONATNI A FORGA-
LOMBÓL. EBBEN VÁLTOZOTT VALAMI?
– Igen, megváltozott a jogi háttér. Ma már 
nem tilos tartósan közterületen parkolni, 
de csak abban az esetben, ha van rendszá-
ma az autónak. Sok bejelentést kapunk hó-
napok óta otthagyott gépkocsikról, de amíg 
van rendszámuk, addig nem tudjuk elvitetni 
még akkor sem, ha üzemképtelen.

– A SZABÁLYSÉRTÉSEK ÖRÖKZÖLDJE A 
NAPLÁS-TÓ JEGE. IDÉN MIT TAPASZTAL-
TAK?
– Ugyanazt, mint minden évben. Tömeges 
szabálysértést. Mi alapvetően nem szeretünk 
büntetni, először megpróbáltuk szép szóval, 
de amikor cserébe még gorombaságokat is 

Már többen vigyáznak a rendre
Szükségessé vált a Kertvárosi Közterület-felügyelet létszámának növe-
lése. Az okokról és néhány aktualitásról Sike Csabával, a közterület-fel-
ügyelők vezetőjével beszélgettünk.                               MÉSZÁROS TIBOR

a fejünkhöz vágtak, azért elkezdtünk bírsá-
golni. Idén odáig mentek a felelőtlen okos-
kodók, hogy leszaggatták a korcsolyázást 
tiltó alkalmi táblákat. Nem értjük, miért koc-
káztatnak az emberek, még akkor is, amikor 
már egy centis vízréteg van a jégen, és re-
cseg-ropog a lábuk alatt.

– VOLT VALAMILYEN ÉRDEKESEBB ESE-
TÜK A KÖZELMÚLTBAN?
– Két esetet említenék. Az egyik egy körözött 
bűnöző elfogása volt, aki visszatérően a sas-
halmi piacon kéregetett. Szóltunk a körzeti 
megbízottnak, aki intézkedett az elfogásáról.

A másik ügy kicsit kalandosabb történet. 
Az egyik kerületi lakótelep parkolójában 
állt egy rendszám nélküli, szürke japán sze-
mélyautó. A tulajdonost kiértesítettük, hogy 
ezt a gépkocsit elszállíttatjuk, ha 10 napon 
belül nem szünteti meg az autója tárolásával 
kapcsolatos szabálytalanságot, tehát nem pó-
tolja a rendszámot. A tulajdonos ezek után 
– még a 10 nap türelmi időn belül – írásban 
közölte, hogy a kocsin már van rendszám. 
Csakhogy mi közben megtudtuk, hogy az 
eredeti rendszámát a XVI. kerületi gépko-
csizó rendőrök egy közúti ellenőrzés során 
a helyszínen levették, mert a tulajdonos úgy 

közlekedett a járművével, hogy az megfelelő 
iratok hiányában ki volt tiltva a forgalomból. 
Kimentünk megnézni a már – állítólag – 
újra rendszámmal ellátott gépkocsit, ame-
lyen egy 2004 előtti, nem uniós rendszám 
alapján készült hamisítvány éktelenkedett, 
de külseje, formája, betűtípusa, a számok 
elhelyezése megtévesztően hasonlított a ma 
használatos hatósági jelzésekhez. Miközben 
megtekintettük ezt a „remekművet”, megje-
lent a tulajdonos, és egy hivatalosnak látszó 
dokumentummal próbálta igazolni, hogy a 
rendszám nem hamis, mert a Magyar Köz-
társaság Közlekedési Hivatala adta ki. A baj 
csak az, hogy ilyen hivatal nem létezik. Ez-
után értesítettük a kerületi járőrszolgálatot, 
akik megérkezésük után azonnal elfogták a 
jármű tulajdonosát. A jogászok ténymegálla-
pítása szerint tetten érték egyedi azonosító 
jellel való visszaélés vétségében. A hamis 
rendszámot természetesen lefoglalták, a le-
tartóztatott pedig komoly büntetésre számít-
hat.

Intézkedés közben

Néha ilyen, a Kertvároshoz méltatlan látvány 
fogadja a közterület-felügyelőket.
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Iskolánk Rákosszentmihályon, nyugodt, csa-
ládi házas környezetben található. 

Oktató-nevelő munkánk célja tanulóink 
sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan 
hagyományos általános iskolai alapképzés, 
ahol a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén 
belül kiemelt jelentősége van az anyanyelvi 
nevelésnek, a beszédkészség fejlesztésének, 
az idegen nyelvek oktatásának, a matema-
tikai gondolkodás elsajátításának, a termé-
szetismeretnek és a környezetvédelemnek. 
Az alsó tagozat széles körű alapozó munká-
jának fontos szerepe van a tanulók további 
fejlődésében.

Első osztályban az olvasástanítás szótago-
ló, dyslexia prevenciós módszerrel történik. 
Az idegen nyelvek tanítását első osztályban 
szakköri szinten kezdjük játékos, alapozó 
módszerrel, később erre épül fokozatos ter-
heléssel, óraszámemeléssel a felső tagozat 
emelt szintű idegen nyelv oktatása.  Gondot 
fordítunk a zenei hallás, a tánc- és ritmusér-
zék fejlesztésére. Az informatika oktatása és 
folyamatos fejlesztése minden szempont-
ból kiemelt szerepet kap. Az eredményes 
oktató-nevelő munkát iskolapszichológus, 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és lo-
gopédus segíti. 9 000 kötetes könyvtár áll a 
tanulók rendelkezésére. 

Speciális képzések:
• idegen nyelv oktatása (angol v. német) 

1-3. osztályban szakköri keretek között az 
órarendbe építve, 4 osztálytól a tantervbe 
építve folyik

• emelt szintű idegennyelv-oktatás 5. osz-
tálytól 5 óra/hét (angol, német)

• a tehetséges tanulók számára a 3-8. 
osztályban matematikából nívócsoportos 
oktatás, 

• 5. évfolyamtól második idegen nyelv vá-
lasztási lehetőség (angol, német) szakköri 
keretben 

• 3. évfolyamtól informatika oktatás (32 há-
lózatba kötött gép, internetre kapcsolódási 
lehetőség)

• 1-8. évfolyamon néptánc oktatás

Iskolai életünket számos program színe-
síti, a többi között tanulmányi és egyéb ki-
rándulások, versenyek, ünnepségek, projekt-
hetek, iskolanap, adventi nap, Herman-kör 
futás, akadályverseny, DÖK-nap. A korábbi 
években hosszú időn át Ausztriával, majd 
Svájccal voltak cserekapcsolataink, mely 
kapcsolatok nyelvgyakorlási, illetve fellépési 
lehetőségeket biztosítottak tanulóink számá-
ra. Ausztriába sítábort is szervezünk minden 
tanévben. Reméljük, hogy a következő tanév-
től minden programunk újraindulhat.
Az intézményben lévő sportolási lehetősé-
gek: tömegsport órákon: futball, kézilabda, 
röplabda, korcsolya, úszás, tenisz
Szakkörök: 8. évfolyamosok számára mate-
matika és magyar felvételi előkészítő, rajz, 
gitár
Egyéb szabadidős tevékenységek: karate, ko-
sárlabda, kézműves foglalkozás, sakk, gyer-
mekjóga, modern tánc
A szülők által fizetett képzési költségek: Az 
iskolai sportolási lehetőségek és szakkörök 
ingyenesek, az egyéb foglakozások a külső 
szolgáltatók felé térítéskötelesek. 
Egyéb: az alsó tagozaton minden osztálynak 
saját napközis csoportot indítunk, a felső-
söknek tanulószoba működik.

A leendő elsősöknek nyílt napot a vírus-
helyzetre való tekintettel nem tudunk tar-
tani, a szülők tájékoztatása a honlapunkon 
várható. 

Iskolánk a kerület központjában, jól megkö-
zelíthető helyen, csendes, biztonságos, kert-
városi övezetben található. „A Jókaiban min-
dig történik valami…” – pezsgő kulturális- és 
közösségi élet jellemzi mindennapjainkat.

Iskolánkban mindennél fontosabbnak tart-
juk a gyermekek tehetségének kibontakozta-
tását, kompetenciáik, személyiségük fejlesz-
tését és az esélyegyenlőség érvényesítését. 
Iskolánk akkreditált tehetségpont. Szakkö-
rökkel és versenyeztetéssel támogatjuk tehet-
séges tanulóinkat. A jókais diákok a szaktár-
gyi és sportversenyeken kerületi és országos 
szinten is kiemelkedően szerepelnek.

A környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló 
fenntarthatóságra nevelés iskolánk másik fő 
profilja lett. Intézményünk 2018-ban nyerte 
el az ÖKO iskola címet. Fontosnak tartjuk a 
mindennapokban is a gyerekek környezettu-
datos nevelését, több „zöld-projektet” is foly-
tatunk minden tanévben.

Első osztályosaink a hangoztató-elem-
ző-összetevő módszerrel tanulnak olvasni. 
Felső tagozaton emelt szinten oktatjuk az 
angol nyelvet és magasabb óraszámban a 
természettudományos tárgyakat. A nyelvok-
tatás az első és második évfolyamon szakkö-
ri formában zajlik, harmadiktól lehet angol 
vagy német nyelvet tanulni tanórai keretek 
között. Ötödik osztálytól az angol tagozatos 
tanulók heti öt órában, a normál angol és 
német nyelvi csoportok 3 órában tanulják az 
idegen nyelvet. Nyolcadik év végére a tanu-
lók B1-B2 szintre jutnak el, és kiváló nyelvtu-
dással kerülnek be a legjobb gimnáziumok 
nyelvi tagozataira. A második idegen nyelv 
oktatását is biztosítjuk a 7. és 8. évfolyamon 
szakköri keretek között.

Bontott csoportokban oktatjuk az idegen 
nyelveket, a technikát és az informatikát, 
részben bontva, illetve nívó csoportban a ma-
gyar nyelv- és irodalmat, illetve matematikát.

ISKOLAVÁLASZTÓ - 2. rész
BUDAPEST XVI. KERÜLETI 
HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 1161 Budapest, Regele J. u. 43-45.
T.: 06 1 405 5270 • E-mail: iskola@hermanbp.sulinet.hu • www.hermanbp.sulinet.hu 
Az intézmény vezetője: Kocsis Tóth Mariann
Beiskolázással foglalkozó vezetők: Kolonicsné Ézsiás Zsuzsa intézményvezető- 
helyettes, Varga Mónika intézményvezető-helyettes

BUDAPEST XVI. KERÜLETI JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 29-35.
T.: 06 1 403 5085 • E-mail: jokai16@jokai16.hu • www.jokai16.hu
Az intézmény vezetője: Bohus Mihály László 
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Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok és 
iskolapszichológus is segíti pedagógiai mun-
kánkat.

A színvonalas egész napos ellátást alsó ta-
gozatban a napközi otthon, felső tagozaton a 
tanulószoba biztosítja. A napközis foglalko-
zásokat gyakran színesítjük az évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz köthető tematikus foglako-
zásokkal.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, kosárlab-
da (egyesület), játékos gyermektorna, gerinc-
torna, sakk, cselgáncs, karate, labdarúgás, 
úszás, asztalitenisz, modern tánc. Iskolánk a 
Bozsik-program aktív résztvevője.

Jó kapcsolatot ápolunk a Rácz Aladár Ze-
neiskolával, az egyes hangszerek tanításai 
itt, az iskolán belül folynak.

Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg 
nemzeti ünnepeinkről és néphagyománya-
inkról. Évente megtartjuk témaheteinket 
(Digitális, Fenntarthatósági, Pénz7), a csa-
ládi, mese-, múzeumi és Márton napot, a 
farsangot, a Jókai-hetet, az angol és német 
nyelvi estet, rendhagyó angol/németórákat 
külföldi vendégekkel, akikkel a célnyelven 
kommunikálhatnak tanulóink. Népszerűek 
a tematikus játszóházak, a kulturális műso-
rok, hangversenyek és a színházlátogatások.

A kerületben az egyik legnagyobb tornate-
remmel és sportudvarral büszkélkedhetünk. 
Tantermeink korszerű bútorokkal vannak 
berendezve. Minden terem rendelkezik in-
ternet hozzáféréssel és infokommunikációs 
eszközökkel. Interaktív táblák, tabletek is se-
gítik az eredményes oktatást, tanáraink ruti-
nosan vegyítik a hagyományos, jól bevált pe-
dagógiai módszereket a modern, és a gyerek 
körében népszerű digitális eszköztárral. Két 
számítástechnika terem áll a tanulók ren-
delkezésére. A könyvtárunknak kb. 15.000 
kötetes állománya, valamint különálló olva-
sóterme van.

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Célul tűztük 
ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, öröm-
mel jussanak el az anyanyelvi, idegen nyelvi, 
kommunikációs, matematikai és informati-
kai készségek megszerzéséhez. Fontosnak 
tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fej-
lesztését, környezettudatos magatartásának 
kialakítását. Pedagógiai munkánk alapvető 
feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra 
építve a személyiség fejlesztése szempontjá-
ból kiemelten fontos értékek elsajátíttatása: 
a tanulók életkoruknak megfelelően minél 
magasabb tanulmányi szintre jussanak el, az 
átélt tapasztalatok során ismerjék meg ön-
magukat, sajátítsák el az eredményes egyéni 
tanulás módszereit. Minden tantárgy és mű-
veltségi terület oktatásában gondot fordítunk 
a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, 
a szövegértő olvasás fejlesztésére. Iskolánk el-
nyerte az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet.
Képzési programok: Induló két első osztály 
tanulói választhatnak, hogy csoportbontás-
ban, ének, természettudományi (alsóban kör-
nyezetismeret), angol vagy német tantárgyat 
szeretnék magasabb óraszámban tanulni. A 
matematikát 4-8. évfolyamon csoportbontás-
ban, a tehetséges gyerekek részére nívócso-
portban, vagy emelt szinten tanítjuk.

Első osztálytól a választható német, vagy an-
gol nyelvet játékos formában, az ének-zenét 
emelt szinten, a matematikát minden tanuló-
nak emelt óraszámban tanítjuk.

Ötödik osztálytól emelt szinten tanítjuk a 
matematikát, a választott tantárgyat emelt 
óraszámban: ének-zenét, természettudomá-
nyokat, idegen nyelvet akár heti 5 órában. 
Segítjük tanulóink pályaválasztását. Fontos 
feladatunk a sikeres továbbtanulás megala-
pozása, a tehetségek felismerése, a velük való 
differenciált foglalkozás. Tanulóink sok szép 
eredményt érnek el kerületi, budapesti és 
egyéb versenyeken.
Napközi, tanulószoba: A napközi otthonban 
1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztály-
tól (igény szerint) a gyermek pedagógus segít-
ségével készíti el, tanulja meg a házi feladatot. 

Érdekes, színvonalas, programokat is szerve-
zünk a közösségeknek.
Sportolási lehetőségek: Tornaterem, új tor-
nacsarnok, felújított sportudvar áll tanulóink 
rendelkezésére. Tornázhatnak, atletizálhat-
nak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, te-
niszezhetnek, karatézhatnak, mazso rettez-
hetnek tanulóink.
Szakkörök igény szerint: énekkar, citera, furu-
lya, szorobán, matematika, sakk, kézműves, 
színjátszó, tánc, Fülemüle-környezetvéde-
lem, informatika, francia, orosz. Matematika 
és magyar felvételi előkészítő foglalkozások. 
6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó 
programok. 

A Rácz Aladár Zeneiskola hangszeres ze-
neoktatásai (hegedű, gitár, zongora), szolfézs 
is igénybe vehetőek a patinás, felújított, kibő-
vült épületünkben.
Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tá-
gasak, jól felszereltek. 8 db interaktív táblát is 
használunk. Minden termünk alkalmas mul-
timédiás oktatásra. Digitális technikákkal, 
internetes hozzáféréssel rendelkező terme-
inkben biztosítjuk tanulóinknak az informá-
ciószerzéshez, a tanuláshoz szükséges kor-
szerű feltételeket.  Folyamatosan megújuló 
könyvtárunk segíti az olvasás népszerűsítését.
Hagyományaink: Karácsonykor hangversenyt 
adunk. A Himnusz születése napján meg-
rendezzük a Kölcsey-napot, tanulmányi ver-
senyekkel. Galiba színházunk előadásai iránt 
nagy az érdeklődés a gyerekek és a szülők 
részéről is. Tavaszi Zsongás rendezvényünk, 
a farsang, gyermeknapi programunk nagyon 
népszerű a gyerekek és a szülők körében. 
Anyák napján tavaszi, köszöntő koncert-
tel kedveskedünk. Több napos erdei iskola 
keretében az év közben szerzett ismeretei-
ket gyakorlatban is kipróbálhatják a diákok. 
Egy-három napos kirándulásaink élményei 
emlékezetesek közösségünk számára.

Programjaink nyitottak, amelyeket a szülők 
is szívesen látogatják.

Tanulóink részt vehetnek nemzetközi, ha-
tártalanul programokon, sítáborban is.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 29-35.
T.: 06 1 403 5085 • E-mail: jokai16@jokai16.hu • www.jokai16.hu
Az intézmény vezetője: Bohus Mihály László 

BUDAPEST XVI. KERÜLETI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 1161 Budapest Hősök tere 1. 
Tel.: 06 1 405-8877 • E-mail: kolcsey16altisk@gmail.com • www.kolcsey.suli.hu 
Az intézmény vezetője: Dobre Lajos 
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– MI INDÍTOTTA ÖNT ARRA, HOGY FEL-
DOLGOZZA EZT A KORSZAKOT?
– Témát kerestem a doktori disszertációm-
hoz, és úgy döntöttem, hogy a francia fu-
volaiskolákat fogom elemezni. Ehhez le-
fordítottam magyarra az általam ismert, és 
fontosnak tartott francia nyelvű, 1600 és 
1800 között megjelent írásokat. Az elsődle-
ges célom az ismeretszerzés volt, de amikor 
elkészült az összeállítás, és egyéb írásokkal 
is kiegészült láttam, hogy ez mások számára 
is hasznos lehet. Így született meg a kiadás 
gondolata.

– MENNYI IDŐT VETT IGÉNYBE A SORO-
ZAT LÉTREHOZÁSA?
– Több mint 10 évet dolgoztam rajta.

– ÖN FÖLHASZNÁLTA AZ ANYAGOT A 
DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁHOZ. DE MIRE 
TUDJÁK HASZNÁLNI MÁSOK EZT A 14 KÖ-
TETET?
– Egyrészt sok kotta van benne, amelyek 
alapszinttől felsőfokig mindenki számára 
használhatók, másrészt tankönyvként hasz-
nos lehet azok számára is akik akár egysze-
rű érdeklődésből, akár tudományos igénnyel 
kívánnak megismerkedni a 17-18. század 
francia fuvolajátékával. A kötetek kinéze-
tükben reprint vagy facsimile kiadványnak 
tűnnek, csak a francia szöveget váltotta föl 
bennük a magyar fordítás. És hogy a kor le-
vegőjét is felidézzük, megőriztük az eredeti 
kottaképeket és betűtípusokat, a szövegek 
elosztásakor pedig törekedtünk arra, hogy 
minél inkább hasonlítsanak a több száz éves 
eredetikre. 

BÁCSI PÉTERT, AZ ALIGVÁROM KFT. ÉS A 
HASONLÓ NEVŰ WEBÁRUHÁZ TULAJDO-
NOSÁT ARRÓL FAGGATTUK, HOGYAN JU-

TOTT ARRA AZ ELHA-
TÁROZÁSRA, HOGY 
A RÁCZ ALADÁR ZE-
NEISKOLÁNAK AJÁN-
DÉKOZ EGY SORO-
ZATOT.
– Az egyik ok a sze-
mélyes ismeretség a 
szerzővel, a másik pe-
dig az, hogy nagy ra-
jongója vagyok Balogh Vera művészetének, 
és az általa képviselt konzervatív kulturális 
értékeknek. Amikor meghallottam, hogy 
megjelenés előtt áll ez a rendkívül értékes 

művészeti kiadvány, fölvetettem kollégáim-
nak, hogy segítsük a mű kiadását néhány 
sorozat megvásárlásával. Így is tettünk, és 
mivel mátyásföldi lakosok vagyunk, és a vál-
lalkozásunk is Mátyásföldön működik, ter-
mészetesnek tűnt, hogy az egyik sorozatot 
fölajánljuk a Rácz Aladár Zeneiskola fuvo-

Ajándék a fuvolistáknak
Február 2-án 14 kötetből álló tankönyvsorozatot vehetett át az iskola fuvolatanárai és az 
általuk tanított növendékek nevében Zólyomi Árpád, a Rácz Aladár Zeneiskola igazga-
tója. A Francia fuvolaiskolák és fuvoláról szóló írások 1600-1800 című mű születéséről 
a szerzővel, Balogh Verával beszélgettünk, az ajándékozásról az adományozót, Bácsi 
Péter vállalkozót kérdeztük, az iskola igazgatója pedig arról beszélt, miért is nagy öröm 
számukra, hogy egy ilyen értékes szakmai anyag került a birtokukba.  

listái és zenepedagógusai 
számára, hiszen úgy tud-
juk, hogy ebben az intéz-
ményben magas szintű 
zenei oktatás folyik. Így 

hát Szabó Viktor cégvezetővel el is hoztuk az 
iskolának szánt példányokat.

VÉGÜL MEGKÉRDEZTÜK ZÓLYOMI ÁRPÁD 
ISKOLAIGAZGATÓT, HOGYAN FOGADTÁK 
AZ INTÉZMÉNYBEN A FELAJÁNLÁST.
– Először is szeretném megköszönni a mű-
vésznőnek, hogy létrehozta ezt az alapmű-
nek számító összeállítást. Munkája nyomán 
fuvolista növendékeink beletekinthetnek a 
hangszer és a fuvolajáték egyik legfontosabb 
korszakának történetébe. Köszönöm fuvo-
latanáraink és fuvolista diákjaink nevében 
is, akik bizonyára nagy haszonnal forgatják 
majd a könyvsorozatot tanulmányaik során. 
A benne foglaltak termékeny talajra fognak 
találni hiszen iskolánkban hat fuvolatanár 
közel hetven növendéket oktat a fuvolajáték 
mesterfogásaira. A hangszer iránt nagy az ér-
deklődés, évről évre kétszeres túljelentkezés-
sel kell szembenéznünk a fuvola tanszakon. 
Várólistánk van, és aki erre fölkerül, a várako-
zás ideje alatt szolfézst, illetve furulyát tanul-
hat addig, amíg befér a létszámba. A három 
évenként megrendezendő fuvolaversenyün-
ket pedig az egyik leghíresebb fuvolista mű-
vésztanárról Bántai Vilmosról neveztük el.

Ha valakinek felkeltette az érdeklődését a 
14 kötetből álló sorozat, előzetes egyeztetés 
után a kiadónál szerezheti be a kiadványt 
(www.traverata.hu). 

Zólyomi Árpád, Szabó Viktor, Bácsi Péter 
és Balogh Vera

MEGEMLÉKEZÉS 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóról,
megválasztásának 101. évfordulója alkalmából

2020. március 1-én hétfőn, este 18 órakor,
a Krisztina Szálloda előtt /Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok/

A Déli Harangszó Baráti Kör megkoszorúzza,
Horthy Miklós Kormányzó XVI. kerületi emléktábláját.

A Novara gyorscirkáló golyó tépte parancsnoki hídjáról a történelem 
vihara Horthyt az ország élére állítja. Ő tudatosan vállalja ezt a 

nehéz szerepet, hogy a háborús vereség, a forradalmi káosz, a vörös 
rémuralom s a Trianoni diktátum által zátonyra futtatott hazát, 

gondos tengerészhez illően jó irányba vezesse.

Déli Harangszó Baráti Kör

Balogh Vera
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Az FKF Zrt.-vel folytatott tárgyalásokon sikerült elérnie a XVI. ke-
rületi Önkormányzatnak, hogy idén hamarabb legyen a lomtala-
nítás a Kertvárosban. Ennek időpontja 2021. március 16. és 30. 
között lesz.

Jelentős változás, hogy Karácsony Gergely főpolgármester dön-
tésének következtében a veszélyes hulladék gyűjtése az idén el-
marad. December végén, a veszélyhelyzet alatt hozott főpolgár-

mesteri döntéssel (71/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet) a 
Főváros és az FKF Zrt. közötti közszolgáltatási szerződésből tö-
rölték a hulladékgyűjtő pontra vonatkozó részeket. Az idén tehát 
nem lesz veszélyes hulladék-gyűjtés a kerületben sem, ezért azt 
szigorúan tilos is kihelyezni a közterületre. Aki közterületen veszé-
lyes hulladékot helyez el, ötvenezer forinttól kétszázezer forintig 
terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. 

A lomok kikészítésé-
nek időpontja 

körzetek szerint:

1. KÖRZET: 
március 16. (kedd)

2. KÖRZET: 
március 17. (szerda)

3. KÖRZET: 
március 18. (csütörtök)

4. KÖRZET: 
március 21. (vasárnap)

5. KÖRZET: 
március 22. (hétfő)

6. KÖRZET: 
március 23. (kedd)

7. KÖRZET: 
március 24. (szerda)

8. KÖRZET: 
március 25. (csütörtök)

9. KÖRZET: 
március 28. (vasárnap)

10. KÖRZET: 
március 29. (hétfő)

Lomtalanítás 2021 A lomokat elviszik, a veszélyes hulladékot nem

A veszélyes hulladékot mindenkinek egyénileg kell eljuttatnia az alábbi 
hulladékudvarok valamelyikébe:Ne helyezzen ki a lomtalanításnál:

• a háztartásokban naponta képződő 
hulladékot

• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási 
tevékenység következtében keletkezett 
hulladékot

• veszélyes hulladékot

• elektromos és elektronikai hulladékot

• építési törmeléket

• gumiabroncsot

• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)

• szénport, hamut

• földet

• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, 
műanyag- és fémhulladékot

WEB: www.fkf.hu      E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

VESZÉLYES, ILLETVE EGYÉB, KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ 
HULLADÉKOK LEADÁSA

A XVI. kerületi lakosok számára a veszélyes hulladékok leadására elsősorban a 1161  
Budapest, Csömöri út 4., valamint a 1151 Budapest, Károlyi Sándor utca 166. címen  
található hulladékudvarokat javasoljuk, amelyekbe ezen hulladékok a nyitvatartási idő-
ben, előzetes időpontfoglalás nélkül, egész évben beszállíthatók.

A hulladékudvarok elérhetőségéről, nyitva tartásáról, és az egyes hulladékudvarokban 
leadható további hulladéktípusokról, a leadás feltételeiről kérjük, tájékozódjon 

a www.fkf.hu weboldalon.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdései esetén, hívja zöldszámunkat:

06 80 353 353
Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. A szolgáltatást írásban 

(levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni.

Az FKF Zrt. hivatalos közleménye
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Helytörténet
Mindig kimarad valami… (színház és divat)
Még az emberiség összegyűjtött tudását őrző könyvekbe, a Bibliába, Talmudba, Koránba, vagy a Mahábháratába 
sem tudták lejegyzőik belegyömöszölni az egész világot. Mit tehetünk mi, akik közvetlen környezetünk múltjának 
mozaik kockáit rakosgatjuk, hogy lajstromozva, szerény füzetecskékben csepegtessük múltunk arra érdemes pil-
lanatait? Vegyük például a legutóbbi helytörténeti füzetet, a Műkedvelők vademecumát. Bármikor lehetne újabb 
és újabb fejezettel bővíteni. Múltunk nagyon gazdag a történetekben. Az említett kötetben többször szerepel 
Daniss (Danis) Győző neve, aki az 1920-as évek közepéig Rákosszentmihály izgő-mozgó fiatal (1920-ban 17 éves) 
tehetsége volt. Műkedvelő színész, énekes, rendező, az Arany János Kör jegyzője és pénztárosa. A könyv írása 
közben nem kutattam további sorsát, ám kiderült, Szentmihályról elszármazva maradt a kaptafánál, a színház lett 
az élete. (A tehetség kötelez.) 

SZÉMAN RICHÁRD

1903. április 14-én született, édesapja Danis Mihály, jó nevű bu-
dapesti szabó szalon (ma divatháznak mondanánk) tulajdonosa, 
édesanyja Stettka Jusztin. 1956. május 5-én hunyt el, mint a Bé-
kés Megyei Jókai Színház (ma Békéscsabai Jókai Színház) alapító 
igazgatója. Nem túl hosszú életét kitöltötte a 
színház. Szerepléseiről már 15 éves korában 
többször értesített a Rákos Vidéke. Rákosz-
szentmihályon nem csak személyes játéká-
val, rendezéseivel támogatta a műkedvelőket, 
hanem gyakran édesapja műhelyéből kerül-
tek ki az előadások jelmezei is. Hivatásos szí-
nészi pályáját Kaposváron kezdte 1925-ben. 
Színtársulatokkal bejárta az országot, 1928-
tól például Gulyás Menyhért színtársulatának 
a tagja, többek közt játszott Kecskeméten, 
Pécsen, Szegeden, Miskolcon.  Több színház 
főrendezőjeként is ismert lett (1939-41-ig Tol-
nay Andor társulatánál). A békéscsabai szín-
házat 1954-ben alapította meg. 

Térjünk vissza Rákosszentmihályra, idézzük 
meg alakját saját írásával, egy kicsit másképp, 
a Rákos Vidéke 1924. március 30-i számából. 
Részletek a Divatlevél című szösszenetből.
„Amikor a zimankós fellegekből végre előtör a ta-
vaszi napsugár s elolvasztja a tél itt-ott maradt 
hó szőnyegét, amikor zöldülni kezd a fű, amikor 
lanyha szellők kezdenek fújdogálni, vajjon van-e 
más gondolatjuk az úrihölgyeknek: milyen lesz 
az idei divat? Erre a kérdésre szeretnék megfe-
lelni a Rákos Vidéke kedves hölgyolvasóinak s 
egyszersmind egy olyan témáról írni, amelyről 
tudom, hogy a hölgyeket okvetlen érdekelni fog-
ja.(…)

Határozott divatszín az idén nincs, leginkább a zöld, a rózsaharmat 
árnyalatai az előkelőbbek. Kezdik újra szerelni a feketét s a sötétkéket.

Leglényegesebb újdonság: a ruhák anyaga nem sima, egyszínű, 
hanem a lehető legtarkább, virágos, kockás, csíkos, sőt olykor japán 
alakokkal és állatokkal díszített fantasztikus kelme. Ebből következik 
aztán, hogy a ruhák vonala: egyenes, hosszú-derék, szűk és rövid. (…)

 A szoknya a tavalyihoz képest jelentősen megrövidült. A köpenyek 
egész angolosak, simák, csak a galléron, a szíjakon és zsebeken látunk 
bizonyos franciásabb irányt. A szövetruháknál nagy divat a sötétkék, 
a legélénkebb színekkel díszítve, leginkább kézimunka, azonkívül át-
fűzött szalagok, összefont és domborított bőrövek, gombok, plissirozott 
fodrok, betétek, egyszóval minden, ami szép és tarka. Vonaluk egye-
nes, a kivágás kerek, esetleg a vállak felé hosszított, az ujjak rövidek. 
Sötétebb szinti, egyszerűbb ruháknál szeretik a kifényesített pubi-gal-
lért, vagy ha mélyebb a kivágás, akkor a keményített ingmellszerű 

plasztront (ingmell) opálbatisztból. A ruhák és szoknyák majdnem 
mind slicceltek, mert szűkek, némelyik csak egy méter bő alul. Az es-
télyi ruhák feltűnő rövidek, anyag juk fényes selyem, dúsan hímzettek 
vagy kézzel festettek, fantasztikus tolldíszekkel. Érdekes díszítés: bro-

kát anyag virágait kivágni, ezeket ráapplikálni 
a selyemre, vékony aranyszállal. Ruha és kabát-
dísznek szeretik a nyírott marabut, ez fehérben s 
más színekben teljesen azt a hatást adja, mintha 
szőrme volna. (…)

A kalapok kicsinyek, sokszínű tarka anyagból 
készülnek, szalag és más dísz nincs rajtuk. Érde-
kesek a különböző tarka színű szalma anyagok-
ból készültek. Párisban nagyon felkapták a sáldi-
vatot, ezt, azt hiszem, itt is nagyon meg fog ják 
szeretni. (…)

Az idén különösen nagy súlyt fektetnek a cipőre, 
a legkülönfélébb színű cipőket hordják. Nappal 
kék, zöld, piros, mélyen kivágott egypántos cipő-
ket látni. A rövid szoknya divatjával karöltve jár 
a harisnyadivat. A tavaszi és nyári harisnyadivat 
legújabb kreációja a „lesült színű és a „rosé”, ami 
azt jelenti, hogy a színes harisnyák teljesen ki-
mennek a divatból, a fehér teljesen lehetetlen lesz.

A hajviselet kizárólag nyírott haj, simán hátra-
olajozva, mintha egy sapka volna rászorítva, s 
hátul a tarkó felett erősen, bodrosan felfésülve. Az 
arcfestésnél fősúlyt a szemre fektetik, azt négy-öt 
színárnyalattal festik alá.

Ennyit a párisi divatról. Budapesten — bár-
mennyire is hihetetlennek látszik — nem ak-
ceptálják annyira a párisi irányt, mint azt gon-
doljuk. A pesti nő sokkal nyugodtabb, sokkal 
szolidabb, hogy úgy mondjam nincs meg benne 

az a könnyedség, mint a párisi nőben, s így nem tudja egyéniségénél 
fogva átvenni azt az úgynevezett „chic parisient”, ami a párisi nőt 
jellemzi. Mert bármennyire helyesek, sőt joggal mondhatnék, szebbek 
a pesti nők, de azt, ahogyan a párisi nő öltözködni tud, ahogy megy az 
utcán, mozog a társaságban, annyi sikket, annyi rafinériát tud sugá-
rozni magából az megtanulhatatlan és utolérhetetlen a világ minden 
asszonya számára.

Ezek után joggal kérdezheti a kedves olvasó: igen, ez mind szép, de 
honnan vegyük elő azt, amiből csak némileg követhessük a fentieket. 
Sajnos, erre nem felelhetek, erre felelhetnek a mostani súlyos viszo-
nyok. S amennyiben felkeltették a vágyaikat hölgyeim, bocsássanak 
meg, hisz jóhiszeműséggel írtam tudósításomat, s legfeljebb a kedves 
férj urak fognak rám haragos szemmel tekinteni s rám gondolni, ki oly 
merész voltam s a kedves feleségük legérzékenyebb húrjait, s leghőbb 
kívánságait pendítettem meg.”

Danis Győző és Weinzierl Gitta 
Herczeg Ferenc Karolinájában, 

Rákosszentmihályon. 
Fotó: Stróbl J. Nándor
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Müller Ildikó, az intézmény jelenlegi vezető-
je köszöntötte a megjelenteket, és elmond-
ta, hogy már dolgoznak azon a kiállításon, 
amellyel a vírushelyzet javulása esetén meg-
nyithatják majd az épületet a látogatók előtt. 
Addig azonban be kell érnünk azzal, hogy 
örülünk ennek a szép, XXI. századi színvo-
nalú kiállítóteremnek.

Kovács Péter polgármester arra emlékezte-
tett, hogy ő maga mindig nagyon fontosnak 
tartotta és tartja a helytörténetet, ezért az Ön-
kormányzat anyagi forrásainak megfelelően 
mindig fejlesztenek valamit az épületen. 
A közelmúltban lezajlott tetőfelújítás után 
most az Írás-Kép Galéria került sorra, amely-
re közel 3, 2 millió forintot költöttek. Ebből 
lebontották a nem túl esztétikus falburkola-
tot, és 26 négyzetméteren kijavították a va-
kolat hibáit. Felcsiszoltatták és háromszoros 
lakkréteggel vonták be a keményfa parkettát 
49 négyzetméteren. 30 méter új szegélylécet 
helyeztek el, kifestették a helyiséget, amely-

nek falfelülete 142 négyzetméter. Lefestették 
az ablaktokokat, ablakokat és a fűtéscsö-
veket, felújították az elektromos hálózatot, 
melynek erősáramú része új szerelvényeket 
kapott, és leellenőrizték az elektromos köté-
seket, csatlakozókat. Új lámpákat szereltek 
föl, amellyel megoldódott a kiállítandó mű-
vek megfelelő megvilágítása. Így nem csak 
az épület, de az egész kerület egy XXI. száza-
di színvonalú kiállítóteremmel gazdagodott.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
azt említette meg, hogy szerinte a kerületi 
lakosság nem tud eleget lakóhelye történeté-

Új ruhát kapott az Írás-Kép Galéria
A vírushelyzet a nagy károkozások mellett néhol haszonnal is járhat, hi-
szen a bezárt közintézményekben kitűnő alkalom nyílik a felújítási mun-
kák elvégzésére. Ennek köszönhetően szépült meg a Kertvárosi Hely-
történeti és Emlékezet Központ Veres Péter úti épületében az Írás-Kép 
Galériát is. A szűk körben, zárt ajtók mellett lezajlott átadáson megjelent 
az Önkormányzat teljes vezetése.                                 MÉSZÁROS TIBOR

ről. Ennek a helyzetnek a megváltoztatásáért 
sokat tehet az Írás-Kép Galéria, ha tartalmas 
helytörténeti kiállításokat mutatnak be majd 
a megújult kiállítóhelyen.

Ács Anikó alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője pedig elmondta, hogy 
az épület felújítására 20 millió forintot a 
Kertvárosi Vigasságokon az Öt falu vetél-
kedőjén nyertek a mátyásföldiek. Persze ez 
is önkormányzati pénz, de azt, hogy mire 
fordítsák, a győztes csapat dönthette el. A 
mátyásföldiek a Helytörténet épületének 
felújítását választották. A tető felújítása után 
most sorra kerülhetett a kiállítóterem is. Kü-
lön jelentőséget ad az eseménynek az, hogy 
olyan időszakban történik egy új kiállítási 
lehetőség megnyitása, amikor sok hasonló 
intézmény zárja be kapuit.

Most már csak azt kell kivárni, hogy végre 
véget érjen a pandémia.

Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
vezetője, a Tanyaudvar megálmodója elmond-
ta, hogy az ellési időszakba léptünk, aminek 
eredményeképpen hat kecskegida, hat cigája- 
és két rackabárány született nemrégiben. Ez 
nagy öröm, de rögtön visszafogja a lelkesedé-
süket a vírus harmadik hullámának érkezése, 
ami nagy élményektől fosztja meg a gyereke-
ket, akik így nem láthatják ezeket a bűbájos 
kis jövevényeket. Ők olyan gyorsan fejlődnek, 
hogy mire a vírus szorításából kikecmergünk, 
ez a legaranyosabb időszak már éppen elmú-
lik. Viszont valószínűleg láthatják majd a csa-

Újszülöttek a 
Tanyaudvarban

Közeleg a tavasz. Ez a tél végi időszak 
a kecskegidák és barikák születésének 
időszaka. Így van ez a Tanyaudvaron 
is, ahol a karámok hajnali csendjében 
újszülötteknek adtak életet a juh- és 
kecskemamák.

csijaink újszülöttjeit, ha ugyan mindketten 
anyukák lesznek. Ez ugyanis még nem biztos, 
mert a szamarak vemhessége több mint egy 
év, így még csak Masni esetében tudunk biz-
tosat, de nagy valószínűséggel Csibike is anyai 
örömök elé néz, ezt azonban most még nem 
lehet biztosan megállapítani. 

A Tanyaudvart továbbra sem lehet látogat-
ni, de azért az élet nem állt meg, folynak a 
munkálatok. Készül egy 10-szer 10 méteres 
kertészet, amely 1,25 méter magas kerítéssel 
lesz körülvéve. Itt a hagyományos konyhakerti 

kultúrát mutatják be majd. Az alacsony kerítés 
fölött be lehet látni, de bemenni nem lehet, ne-
hogy már zölden „letörjenek” a paradicsomok 
és a különféle termények. Elkezdenek építeni 
egy jegyárusító bódét is, mert a jövőben fog-
nak kérni egy jelképes összeget a látogatóktól. 
Oláh Csaba minden munkatársa nevében el-
mondta még, hogy már nagyon várják, hogy 
megnyithassák a kaput a látogatók előtt, hi-
szen a Tanyaudvarnak éppen ez a célja.
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FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
KREATÍV ALKOTÓI PÁLYÁZAT XVI. KERÜLETI GYEREKNEK

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
173. évfordulója alkalmából 

KÉSZÍTS KOKÁRDÁT, HUSZÁRCSÁKÓT 
VAGY RAJZOLD LE, TE MILYENNEK KÉPZELED 

AZ AKKORI ESEMÉNYEKET, EMBEREKET!
Szeretsz alkotni? Akkor ne habozz! Alkoss! Pályázz és nyerj!

Nevezni három kategóriában lehet:
1. kategória: 4-6 évesek, 2. kategória: 7-9 évesek, 3. kategória: 10-14 évesek

A rajzokat A4-es méretben várjuk, technikai megkötés nincs.
Rajzod hátulján ne felejtsd el feltüntetni nevedet, életkorodat és a rajzod címét, 

iskolád nevét, osztályodat, valamint lakcímedet, elérhetőségedet.
Kategóriánként az első három helyezett értékes nyereményben részesül.

Beadható személyesen a Corvin Művelődési Ház- Erzsébetligeti Színházban 
vagy postán címünkre: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c

Beadási határidő: március 8. hétfő 18:00 • Eredményhirdetés: március 15-én.
A kiállítást megnyitja: Kovács Péter polgármester

Kérdés esetén az info@kulturliget.hu címen és a 401-3060-as telefonon állunk 
rendelkezésre!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beérkezett pályaműveket a Corvin Művelődési 
Ház-Erzsébetligeti Színház kommunikációs felületein felhasználhatja.

Gyereksarok Medvék nyomában - 2. rész

Találd meg a különbségeket!
Hasonlítsd össze a két képet, és karikázd be a hat különbséget! Hány mesehőst ismersz fel? 

Az alábbi szavakban összekeveredtek a betűk, 
tedd őket a helyes sorrendbe!

1. KACROV

2. LÜFES KACMÓ

3. CIMICAKMÓ

4. RIBONOB

5. SOMÓ SAAM

6. LABU

A megfejtéseket juttasd el hozzánk az Erzsébetligeti Színházba 
névvel és elérhetőséggel ellátva  

e-mailben az info@kulturliget.hu címre, vagy  
a 1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c címre.  

Ha ügyesen válaszoltál, akkor részt vehetsz a sorsoláson, 
amin páros belépőt ajándékozunk a szabadon választott 

családi táncházra / kiállításra / felfedezőnapra 
a szerencsés nyertesnek. Sorsolás: 2021. március 12.

Gyere el meglesni MACILES KIRAKATKIÁLLÍTÁSUNKAT március 2-ig a színházépület üvege mögött!

„Köszönet a nőknek. Köszönet neked, aki megszültél. 
És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harma-
dik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédsé-
get, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasz-
taltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a 
haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. 
És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed 
szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, 
mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és 
nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal 
arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a vi-
lág elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, 
mikor fáztam az élet magányában.
(...)
Köszönet a nőknek, köszönet.”

Márai Sándor: 
Füveskönyv (részlet)

Nőnap alkalmából 
szeretettel köszöntünk 

minden kertvárosi Hölgyet!
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Akik válaszolnak: 
   Faragó Anikó (F. A.),  Vadász Eszter (V. E.) és Erdélyi Viktor (E.V.)

– MELYEK EGY TARTÓS HÁZASSÁG FELTÉTELEI?
– V. E.: Röviden összefoglalva: lelki intimitás, közös értékek és szexuá-
lis vonzalom. És az ezek fenntartására való tartós és közös erőfeszítés.
– F. A.: Én úgy mondanám, a jó házasságnak belső (szellemi, lelki) és 
külső feltételei vannak. A belsők a bizalmi kapcsolatot megtartó dol-
gok: odafigyelés, egymás elfogadása, szeretet, szerelem,szexualitás, 
őszinteség, hűség, kölcsönösen jó kommunikáció, közös értékrend, 
türelem, megbecsülés. A külső feltételek ezek után következnek: 
külső megjelenés, ápoltság, lakás, anyagi feltételek.
– E. V.: Számomra alapvetően fontos az egymás iránti tisztelet és el-
fogadás. Lényeges feltétel, hogy a házastársak megfelelő konfliktus-
kezelési képességekkel rendelkezzenek, aminek egy része a hozott 
családi mintákon alapul, azonban ez később is fejleszthető, tanul-
ható. 

– MELYEK A LEGGYAKORIBB OKOK A HÁZASSÁGI KONFLIKTU-
SOK KIALAKULÁSÁBAN?
– V. E.: Az elhidegülés, ami a karantén hatására még nehezebbé vál-
hat.
– F. A.: Szerintem a leggyakoribb konfliktusforrások: az eltérő gon-
dolkodásmód (eredetcsaládból hozott minták különbözősége, pl. 
gyermekneveléssel kapcsolatos másféle elképzelések), az eltérő te-
herviselés (anyagiak, gyereknevelés), egyenlőtlen munkamegosztás, 
a nem megfelelő kommunikáció, a házastárs melletti elköteleződés 
hiánya, hűtlenség, függőség.
– E. V.: A hűtlenség és az elhidegülés. De leggyakrabban a párkap-
csolatban húzódó korábbi konfliktusokat egy aktuális családi vagy 
élethelyzeti krízis hozza a felszínre (pl. gyermek születése, kamasz-
kor, életközépi válság)

– A FÉRFIAKNAK, VAGY A NŐKNEK JUT ESZÜKBE INKÁBB A VÁ-
LÁS LEHETŐSÉGE?
– F. A.: Tapasztalataim szerint ez nemtől inkább független, sokkal 
jobban befolyásolja az az adat, hogy melyik házastársnak volt a csa-
ládjában (nem csak az egyenes ági viszonyokat tekintve) magasabb 
arányú az elváltak száma.
– V. E.: Én úgy tapasztalom, hogy legtöbbször a nők fejében fordul 
meg először, de ők vannak anyagilag kiszolgáltatottabb helyzetben is, 
ami befolyásolja a döntést.

– MI A TEENDŐ, HA BAJ VAN?
F– . A.: Nem kell eljutni addig, hogy baj legyen. Például a kommuni-
káció folyamatossá tétele és esetleges javítása közös felelősség kell, 
hogy legyen. Ha esetleg megjelenik az unalom érzése, keressünk új 
hobbit, témát, közös örömteli tevékenységet. Ha az érzelmek lany-

A házasság hete kapcsán a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológus munkatársainak 
tettünk fel néhány kérdést a tartós párkapcsolatokról. Három különböző szakember, így a véleményük sem 
mindig azonos. Gondolatébresztőnek hallgassuk meg a tapasztalataikat!

A házasságról a házasság hete alkalmából

hulnának, dolgozzunk felélesztésükön odafigyeléssel, bókokkal, egy-
egy meglepetéssel, romantikus ötlettel.
– V. E.: Ha baj van? Beszélni és hallgatni. Beszélgetni és meghall-
gatni.
– E. V.: Az első lépés számomra annak a beismerése, hogy valami 
nem jól működik, nem érezzük jól magunkat a házasságban. Ha egy 
ilyesmi krízisben találjuk magunkat, érdemes a korábbi nehéz hely-
zetekre, konfliktusokra gondolnunk: mi az, ami segített korábban. 
Hátha a jelenlegi helyzetben is ez hoz minket közelebb egymáshoz. 
Természetesen, ha egy pár nem tud a saját eszközeivel megküzdeni, 
érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni.

– HA ZÁTONYRA FUT EGY HÁZASSÁG, VAN-E LEHETŐSÉG A 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA? EGY VÁLSÁG EMLÉKÉVEL IS LEHET ÚGY 
ÉLNI, MINT A KRÍZIS ELŐTT?
– F. A.: Az újonnan felfutott filmek, sorozatok mind azt hirdetik, 
hogy jogunk van a boldogsághoz, amit egyes esetekben állandó eu-
fórikus állapotnak képzelünk. Ha ennek megtalálásában reményke-
dünk, és a válás után új kapcsolattal gondoljuk elérni a vágyott célt, 
miközben nem dolgoztunk magunkon, csalódás érhet bennünket. 
Mert sok esetben hiába várjuk, hogy a magunk mögött hagyott kap-
csolat helyett majd olyan következik, amelyik 2 év múlva is felpezsdí-
tően tökéletes és állandó mámorban tartó. Ugyanazok, vagy hasonló 
bajok fognak megjelenni, mint korábban.

Egy társkereső oldalon beírt paraméterek alapján a már meglévő 
házastársunk valószínűleg dobogós helyen lenne, hisz egyszer már 
beleszerettünk, rengeteg tulajdonsága megfelelő a számunkra. Ami 
nem, azon pedig meg lehet próbálni változtatni. A fogyasztói szem-
lélet leváltására lenne itt szükség, ha kevesebb sérüléssel szeretnénk 
megelégedettek, boldogok lenni a házasságban – amennyiben a bol-
dogságot nem a szenvedély állandó lángolásának gondoljuk, hanem 
olyan mindennapi pozitív élmények összességének, mint pl. hogy 
a közös kertészkedés után leülünk együtt a fűre, teával vára másik 
haza, vagy a gyermekem arcából az ő szeme néz vissza rám.

Természetesen ez nem általános recept, ahogy két egyforma házas-
ság sincs, de találkoztam már olyan emberrel, aki a harmadik házas-
ságban élve megfogalmazta, hogy legjobban az első párja illett hozzá, 
ma már nem mondana le olyan könnyen arról a kapcsolatról. Persze 
ellenpéldát is lehet hozni, van, amikor a legjobb megoldás a válás.
– V. E.: Igen, van! Érdemes bejelentkezni párkapcsolati tanácsadásra, 
terápiára, mert sokszor javíthatja, mélyítheti az elköteleződést.
– E. V.: Szerintem is van lehetőség a helyreállításra. Minden krízis 
magában foglalja annak a lehetőségét is, hogy ha közösen egy pár-
ként foglalkozunk a problémákkal, konfliktusokkal jobban megért-
jük egymást és közelebb kerülünk egymáshoz a megoldás során. 

– LÉTEZIK-E MÉG A HÁZASULANDÓKBAN AZ EGÉSZ ÉLETRE 
SZÓLÓ HÁZASSÁG IGÉNYE?
– F. A.: Igen, szerelmi házasságnál mindenképp. Ahogy ezt sok cso-
dálatos szerelmes versben olvashatjuk: 

Két karodban ringatózom csöndesen. 
Két karomban ringatózol csöndesen. 
Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. 
Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. 
Két karoddal átölelsz te, ha félek. 
Két karommal átölellek s nem félek. 
Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. 
Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.

(Radnóti Miklós: Két karodba)
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– MILYEN TERVEI VANNAK A SZAKOSZ-
TÁLYNAK A JÖVŐRE?
– Úgy néz ki, hogy a 2023-as világbajnokság-
hoz kapcsolódóan végre egy korszerű futófo-
lyosóval/munkacsarnokkal gazdagodhatunk, 
amit másfél év múlva már használhatunk is. 
Ez nagyban segítené a jövőbeli munkánkat, 
hisz az egyik legeredményesebb szakosztály 
vagyunk Magyarországon, és a magas szintű 
felkészüléshez megfelelő létesítményi háttér 
is szükséges.  Tavaly a GEAC-cal közösen 
atlétikai csapatbajnokságot nyertünk, ezen a 
szinten nem lehet pusztán szabadtéren ké-
szülni. A COVID-helyzet rámutatott az ilyen 
létesítmények nélkülözhetetlenségére. Nem 
akarom senki problémáját lebecsülni, de 
egy 20-30 fős egyesületben könnyebb a bel-
téri lehetőségeket megoldani, nekünk 400 
fő felkészülési feltételeit kell biztosítanunk. 
Reméljük az új létesítményben mindez egy-
szerűbb lesz.

***
Február 20-21-én rendezték a Fedettpályás 

Magyar Bajnokságot, amelyen kiemelkedően 
szerepeltek az Ikarus BSE atlétái: a rengeteg 
egyéni csúcs és értékes helyezések mellett 
kilenc érmet szerzett a szakosztály a népes 

mezőnyben! A bajnokság 
egyik szuperklasszisa Wag-
ner-Gyürkés Viktória volt, 
aki 1500 és 3000 méteren 
gyűjtötte be az aranyérmet 
ellenállhatatlan futással. Jó 
formáját bizonyítja, hogy 
az ob. előtt egy héttel a 
lengyelországi Touronban 
3000 méteren 8:55.45-ös 
idővel egy 1998-as orszá-
gos csúcsot döntött meg! 
De visszatérve az ob-ra: 
bajnok lett súlylökésben 
Kovács László, valamint a 
női 4x400-as váltó Dobi 

Larina, Horváth Dóra, Szécsényi Anna, Ra-
pai Fanni összeállításban. Ezüstérmet szer-
zett 60 gáton Tano Leonardo pazar, 8.00-s 
idővel, bronzérmes lett 3000-en Molnár 
Léda és Bácskai Bence, súlylökésben Detrik 
Balázs, illetve a Bencsik Ádám, Kovács Mar-
cell, K. Nagy Tamás, Molnár Csaba összeállí-
tású férfi 4x400-as váltó.

– HOGYAN TELT A JÁRVÁNYIDŐSZAK AZ 
IKARUS SZÁMÁRA?
– Tavaly tavasszal, a járvány első hulláma-
kor kénytelenek voltunk bezárni. Nagy vita 
volt egyesületen belül is a működés lehető-
ségeit illetően, de mivel az önkormányzati 
intézményekben zárlatot rendeltek el, és 
a létesítményünk tulajdonosa az Önkor-
mányzat, így végül a leállás nem volt elke-
rülhető. Ez nagyon kedvezőtlenül érintette 
a minket is. A 400 fős tagságunkból körül-
belül 200-an gyermekek, és ha nincsenek 
edzések a korosztályukban, ahol még nem 
alakult ki a sport iránti kötödés, akkor nagy 
a lemorzsolódás veszélye. Érzékenyen érin-
tett minket, hogy a toborzás szempontjából 
legjobb tavaszi és őszi időszak szintén ki-
esett, mivel az iskolákat sem tudtuk látogat-
ni. A nagyobb korosztályokat kevésbé érin-
tette a leállás, az edzők külső helyszíneken 
pótolták az edzéseket, és itt már az elköte-
leződés is nagyobb. Nyáron és most télen 
a fedett pályás szezonban is a versenyek 
szabályozott körülmények között zajlottak, 
zajlanak. Szerencsére Magyarországon a 
sportot érintő járványügyi szabályozások 
nem túl szigorúak, és be is bizonyosodott, 
hogy ez helyes stratégia. Nyáron lementek 
az országos szintű nagy versenyek, télen 
pedig a fedett pályás időszakban a Magyar 
Atlétikai Szövetség a BOK csarnokban biz-
tosítja a felkészülési lehetőséget. A gyakor-
lat azt mutatja, hogy a járványügyi szabá-
lyok betartása mellett ez nem jár komoly 
kockázattal, hiszen nem történtek megbe-
tegedések. 

– MILYEN MEGOLDÁSOKAT DOLGOZTAK 
KI AZ EDZÉSEK BIZTONSÁGOS LEBO-
NYOLÍTÁSÁRA?
– A mi számunkra a felkészülési lehetősé-
gek beszűkülése volt a legnehezebb. Mint 
mondtam, 400 fős a szakosztályunk, amivel 
Magyarország legnagyobb atlétikai szakosz-
tálya vagyunk. Nyáron magas színvonalú fel-
készülést tudunk biztosítani sportolóinknak, 
de a téli lehetőségeink nem a legjobbak. Az 
atlétika viszont ma már egész éves odafigye-
lést igényel. Ezért igyekszünk külső helyszí-
neken lebonyolítani az edzéseket. Korábban 
a kerületi iskoláktól béreltünk termeket, de 
idén ez a lehetőség is megszűnt a járvány-
helyzet miatt. A nagyobb korosztályok tagjai 
a BOK-csarnokban tudnak edzeni. Saját léte-
sítményünkben is korlátoztuk a bejutást, itt 
egy 30 fő befogására alkalmas futófolyosónk 
van. Meghatározott beosztás szerint a gyer-

mekek heti egyszer, a nagyobbak heti kétszer 
juthatnak be oda.

– MIÉRT FONTOS A KORSZERŰ KÖRNYE-
ZET AZ ATLÉTIKÁBAN?
– Egy korszerű helyre az emberek szívesen 
járnak, és a szülők is szívesen hozzák a gye-
rekeiket, hiszen látják, hogy a munkának 
értelme van. Az edzők számára is nyilván 
szakmai motivációt jelentenek a jó körülmé-
nyek. A korábbi fejlesztések nyomán pedig a 
taglétszámunk is magas.

– MILYEN VERSENYEK MARADTAK EL ÉS 
MELYEK AZOK, AMELYEKET MEG TUDTAK 
RENDEZNI?
– A nyári időszakban a Magyar 
Atlétikai Szövetség az összes 
főbb versenyét megrendezte. Ki-
sebb versenyek maradtak el, fő-
leg a beszűkült időkorlátok matt. 
A téli időszakban már lezajlott a 
Budapest Bajnokság illetve a Ser-
dülő U16-os Magyar Bajnokság, 
ezeket most január-februárban 
rendezték meg a BOK csarnok-
ban, kiváló feltételek mellett. Azt 
gondolom a további versenyekkel 
sem lesz probléma, a szabályok 
betartása mellet nem érzem koc-
kázatosnak azok megrendezését. 
Most már szerencsére tapasztalatunk is van 
ebben bőven. Nézők viszont nincsenek a ver-
senyeken, csak a versenyzők és edzőik tartóz-
kodhatnak a létesítményben. A versenyeket 
online közvetíti a Magyar Atlétikai Szövetség, 
a nézők szerint magas színvonalon.

Kettős hatást érzékeltünk a járvány miatt. 
A fiatalabb korosztályokban nálunk is volt 
lemorzsolódás és sok szülő félt 
elhozni gyermekét. Nyilván 
mindenkinek az egyéni érzé-
kenysége is meghatározza, hogy 
mennyire tekinti veszélyesnek 
a helyzetet. A nyári időszakban 
viszont, amikor kevésbé érez-
tük a járvány szorítását a szülők 
szívesen hozták a gyermekeiket 
és a nyári táborainkat is sokan 
látogatták. Nyilván ennek az 
egyik oka az, hogy az egyéb sza-
badidős tevékenységek száma is 
beszűkült. A nyár eddig mindig 
uborkaszezonnak számított a 
gyermekkorcsoportokban, most 
csak egy rövid másfél hetes szü-
netet tartottunk.

Atlétika COVID alatt 
Miként érintette a járványhelyzet az Ikarus atlétáit és edzőiket? A 
COVID-helyzet alatti kihívásokról, nehézségekről és a lehetséges 
megoldásokról Csúr Attilával, az Ikarus Atlétikai Szakosztályának 
vezetőjével beszélgettünk.                                            GUETH ÁDÁM

Az aranyérmes női 4x400-as váltó: Dobi Larina, Horváth 
Dóra, Szécsényi Anna, Rapai Fanni

Wagner-Gyürkés Viktória
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– HOGYAN HALADT A VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSE AZ ÖTKARI-
KÁS JÁTÉKOKRA A JÁRVÁNY KITÖRÉSE ELŐTT?
– Mi kezdetektől az olimpiai ciklusban gondolkodtunk. Rio után egy-
ből kitűztük célként, hogy csapatban szeretnénk kvalifikálni Tokióra. 
Legutóbb 2008-ban Pekingben szerepelhetett a kardcsapat, 2012-
ben Londonba sajnos nem sikerült a kijutás, 2016-ban pedig nem 
rendeztek férfi kard csapatversenyt. Jól haladtunk az évek alatt, és 
felépítettünk egy komoly renomét a csapatnak. Minden Európa- és 
a világbajnokságon érmet szereztünk 2016 óta. Az olimpiai kvalifi-
káció 2019. április 1. és 2020. március 31. közötti időszakra esett az 
eredeti elképzelések szerint. A férfi kardcsapat eredményeivel biz-
tosította részvételét az olimpián, ami a tavaly februári világkupákon 
vált matematikailag véglegessé. 2020 márciusának végén, Budapes-
ten lett volna az utolsó kvalifikációs világkupa verseny, ami nekünk 
kvalifikációs szempontból ugyan már nem számított, de kiváló fel-
készülési lehetőség lett volna. Ez viszont a járvány miatt elmaradt és 
innentől kezdve leállt a nemzetközi vívóélet.

– HOGYAN ÉRINTETTE A FELKÉSZÜLÉST ÉS AZ EDZÉSEKET A COVID?
– Nem volt egyszerű szembesülni azzal, hogy elhalasztják az olim-
piát. Ez eléggé megtörte az évek óta tartó lendületünket. Nagy remé-
nyekkel vágtunk volna neki az olimpiának. A játékok elhalasztása, 
nagyon nagy csalódás volt, de legalább nem törölték el teljesen ez 
idáig, csak halasztották a megrendezését. Igazodni kellett a kiala-
kult helyzethez, természetesen betartva a járványügyi szabályokat. 
Eleinte az első néhány hétben mindenki otthon próbálta magát fizi-
kailag aktívan tartani. Telefonon és elektronikusan is tartottuk a kap-
csolatot és a lelket egymásban. Amikor javulni kezdett a járványhely-
zet, folytattuk a közös edzéseket. Ha nem is vívóedzéséket, de olyan 
közösségi tréningeket tartottunk, amelyek összetartották a csapatot. 
Ezeket az összejöveteleket mindig az Erzsébet-ligetben tartottuk, 
teniszeztünk és „hármasérintset” is játszottunk. Ez egy 3-3 fős lab-
dajáték, amit nemrég elevenítettünk fel újra, kiváló kiegészítő a mi 
sportágunkhoz. A vívásnak ebben az időszakban minimális szerep 
jutott, mivel nem tudtuk mikor lesz legközelebb verseny. 

– MIKOR INDULT EL ÚJRA AZ INTENZÍV FELKÉSZÜLÉS?
– A Nemzetközi Szövetség, részben a Magyar Vívószövetség hatására 
úgy döntött, hogy bepótolják az elmaradt kvalifikációs versenyt, ez 
március 11. és 14. között lesz. A hazai vívóélet szeptembertől elin-
dult, szerintem sikerrel. Minden korosztálynak voltak versenyei. Mi 
január elején kezdtük meg újra az edzéseinket, továbbra is figyelve 
az előírásokra. Az Erzsébet-ligeti helyszín erre is kiváló, itt hetente 
kétszer vívóedzésen, és még heti kétszer kiegészítő edzésen talál-
kozunk. A bizonytalanság a további versenyeket illetően fennáll, de 
egy biztos, mi továbbra is itt vagyunk és edzünk a Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesületben és márciusban megméretjük magunkat. Sajnos 
továbbra is csak zártkapusan, de reméljük, hogy azért hasonlítani 
fog a korábbi versenyekhez. 

– AZ INTERNETEN TÖBB VICCES KÉP IS TERJEDT, MISZERINT 
A VÍVÁS IGAZI KARANTÉN SPORT, HISZEN MASZKOT VISELSZ, 

TARTOD A TÁVOLSÁGOT, ÉS AKI A KÖZELEDBE JÖN, LESZÚROD. 
VALÓBAN ÍGY VAN?
– Igen, voltak ebből viccek. Sajnos a vívók között, a többi fegyvernem-
ben voltak megbetegedések. Ők korábban elkezdték a vívóedzéseket, 
edzőtáborba vonultak és bizony náluk ez végigsöpört. Mi próbáltuk a 
versenyzők egészségét előtérbe helyezni és ez eddig sikerült is, bíz-
zunk benne, hogy ez fenntartható.

– SZILÁGYI ÁRON SZINTÉN NÁLATOK EDZ, AZ Ő SZEREPLÉSE-
IT KIEMELTEN IS FIGYELEMMEL KÖVETIK A SPORTRAJONGÓK. 
MONDANÁL PÁR SZÓT A FELKÉSZÜLÉSÉRŐL?
– Áron az én versenyzőm és a többiekhez képest is gyakrabban for-
dul meg itt a KVSE-ben. Ugyan ő a Vasas sportolója, budai lakos, de 
szívesen vesz részt az itteni eseményeken, és szeli át a várost, hogy 
itt a kerületben csodálatos körülmények között folytassa a felké-
szülést. Keretedzésen kívül még egyéni iskolázásra is megérkezik 
reggelente, részt vesz a válogatott számára tartott kiegészítő spor-
tokban, plusz erőnléti edzéseken. Mindemellett a Vasas vívóter-
mében, mint versenyző és szakosztályelnök tevékenykedik, tehát 
sűrű a programja. Január óta fokozzuk a felkészülés intenzitását 
és edzőtáborokat is tervezünk, ha majd az egészségügyi helyzet ezt 
lehetővé teszi.

– MIT LEHET TUDNI, AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK MEGRENDEZÉSÉ-
NEK KÖRÜLMÉNYEIRŐL?
– Sajnos nagyon képlékeny a nemzetközi helyzet. Kiadtak egy kézi-
könyvet, ami a versenyzéssel kapcsolatos elképzeléseket tartalmazza. 
Mindez januárban jelent meg, de közvetlenül az olimpia előtt ezt 
újra kell értékelni, mert nem biztos, hogy sok relevanciája lesz. Bí-
zom benne, hogy mindenképpen megrendezik az olimpiát, nem is 
gondolunk másra. De az, hogy nézőkkel vagy nézők nélkül, miként 
zajlanak majd a tesztelések, milyen szabályok lesznek az olimpiai 
faluban, azt nem tudhatjuk biztosra. Reméljük, hogy eredményesen 
szerepelünk majd.

Kertvárosunk vívói az olimpiára készülnek 
Kerületünk mindig ismeretes volt pezsgő sportéleté-
ről, olimpikonjaink kiemelkedő eredményeiről. A jár-
ványhelyzet azonban nem kedvezett sportolóinknak és 
nem tett kivételt a Kertvárosi Vívó Sport Egyesülettel 
sem. A karantényhelyzet alatti felkészülésről, az olim-
pia megrendezésének körülményeiről Decsi András 
mesteredzőt, a magyar kardválogatott vezetőedzőjét, 
kerületünk díszpolgárát kérdeztük.

GUETH ÁDÁM

Decsi Tamás, Iliász Nikolász,  Szilágyi Áron 
és Szatmári András
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Könyvek, könyvtárak, teljes ha-
gyatékok felvásárlása, helyszí-
nen készpénzért. 
20-922-0001

Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 
20-412-0524

INGATLAN

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

34 nm-es öröklakásomat cserél-
ném 30-35 nm-ig emeleti önkor-
mányzatira ráfizetéssel. 20-327-
7398

Solton, horgászparadicsom köz-
pontjában, a város szívében 2 
szobás, 68 nm-es családi ház el-
adó. Telek: 785 nm. Garázs, ipari 
áram, melléképület. Pihenésre, 
lovaglásra, horgászásra kiváló. 
Tel: 06-30-883-8717

VEGYES

Eladó jó állapotban lévő 2002-
es Daewoo Matiz gépkocsi, 
95.000 km, 2022. 05-ig érvé-
nyes műszaki, irányár 200.000 
Ft. Érdeklődni: 06-20-4386-
250

Eladó első tulajdonostól 2004-
es DAEWOO Nubira 1.6-os 
gépkocsi. Új gumik, 2022. 07-
ig érvényes műszaki, 100.000 
km. Irányár 280.000 Ft. Érdek-
lődni: 06-30-966-4866

Új légtisztító, Csepel 30-as 
elektromos varrógép, kárpit-
tal bevont szivacs ágy, HWK 
46/42 55W-os szivattyú, auto-
mata mosógép motor, fénycső 
armatúra, 560x460 mosdó, 
32 cm-es üzemképes TV, kerti 
szerszámok. 409-2240

Jó állapotú elektromos kukorica 
daráló eladó. 409-1267

Elektromos, német, új tea- és 
kávéfőző + nagy kiöntő + 100 
db filter 9E Ft-ért eladó. 30-949-
6332

Extra méretű női felsők (54-56) 
alig használt, olcsón eladók. 30-
966-5844

2 db alig használt gyerekágy 
140x170 tömör fa + antibakteri-
ális matraccal 60E Ft-ért eladó. 
30-996-5844

Férfi síanorák 52-es méret 7E 
Ft. Női síanorák majdnem új 
48-as méret magasított mell-
résszel 5E Ft-ért eladók. 30-
949-6332

4 db kerek, puffos díszpárna 
(bordó, sárga, barna, zöld) el-
adók. 650 Ft/db. 30-949-6332

Volkswagen Jetta GL 1985-ös 
évjáratú eladó. I.ár: 30E Ft. 20-
281-3658

UTÁNFUTÓ 120x100 cm elekt-
romos hibával olcsón eladó. 5E 
Ft. 20-281-3658

Eladó 2002-es Daewoo Matiz. 
Műszaki vizsga 2022. májusig. 
I.Ár: 200E Ft. 30-438-6250

Ingyen elvihető jó állapotú 
SZEKRÉNYSOR és HŰTŐ. 20-
807-7891

Bőtermő, most érő citromfák 
eladók. 409-1267

Kisméretű, faszenes grill sütő 
eladó. 409-1436

Régebbi szobakerékpár ingyen 
elvihető. 409-1436

Hagyományos, üzemképes Da-
ewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 
20-451-7390

Eladó női-férfi irhabunda, 2 
nagyméretű pehelypaplan. 407-
3193

AKTIV svájci kerekesszék eladó 
könnyen összeszerelhető 45E 
Ft-ért. 20-546-3580

Eladó Whirpool mosógép meg-
kímélt állapotban. Ágynemű-
tartós fotelágy 3 éves. 20-238-
3570

Eladó bézs színű bőrgarnitúra 
két nagy fotellel. Fali tükör, vi-
rágállvány. 20-562-1649

Eladó ebédlő asztal /bővíthe-
tő/ 6 szék, fehér konyhabútor, 
koloniál szekrénysor. 20-562-
1649

Jelképesösszegért eladó 72 cm-
es Sony színes TV. 20-327-7398

Eladó egy 11,5 kg-os gázpalack. 
30-304-2505

Eladó járókeret, kerekesszék, 1 
pár mankó, háromágú bot, régi 
pedálos varrógép, XXL-es női 
steppelt kabát. 30-451-5582

MTB összteleszkópos kerékpár 
eladó. Rugós első villa és váz. 
30-359-5978

Eladó háti comfort iskolatáska 
+ tolltartó. 30-391-3346

Eladó First 1200W-os porszívó 
és egy 60l-es kék műanyag hor-
dó fedővel. 70-944-3172

Fogászati asszisztens állást ke-
res, egy orvos mellett, több éves 
tapasztalattal. szaffi27@gmail.
com

Fiatal női segítséget keresek 
heti 4 órában Mátyásföldi la-
kásunk rendben tartására. 364-
1993

Pannónia kerékpárt keresek 
megvételre. 20-515-2223

Diplomás, frissnyugdíjas (+40) 
februártól részmunkaidős ál-
lást keres jó csapatban. judit-
hel55@gmail.com

Pannónia, Simson motorkerék-
párt keresek megvételre.  20-
515-2223

Használt női szőrmebundák, 
alkalmi ruhák, bőrdzseki, nad-
rág, kabát eladó. 403-0524

Infraterápiás gerincvédő vá-
kuummatrac 2 fokozattal és 
újszerű, ágynemű huzatos fo-
telágy eladók. 405-1160

Eladó 2 db jó állapotú szövet 
bőrönd. 400-6344

1 db telefonkönyvet vennék 
2017-2018-2019 évit újat vagy 
használtat. 70-218-4463

Eladó 1993-as 3 ajtós Peugeot 
206, 2022-ig műszaki, új gu-
mik, 240E Ft-ért. 30-354-1935

Szétnyitható asztal 75x50 cm; 
automata mosógépmotor, 
mosdó 560x460 mm konzollal, 
kerti szivattyú, komposztáló el-
adók. 409-2240

Alig használt fitness gépek /
combközelítő, hasizom, twister 
gép/ 3E Ft/db áron eladók. 30-
964-7549

2 db bontott Wellux tetőablak 
lemezekkel 140x78 35E Ft/ db, 
fekete fémszékek 4E Ft/db el-
adók. 406-0404

Baba utazóágy 6E Ft, 6 szemé-
lyes kisipari tömör fenyő étke-
zőasztal 16x80x75 40E Ft-ért  
eladók. 406-0404

Skoda Felicia 1.3 katalizátoros 
GMS rendszámú 158.380 km-
el, jó állapotú első kézből eladó. 
2022. január 30-ig vizsgáztatva 
80E Ft. 30-133-5112

Eladó 3 kerekű felnőtt kerékpár 
új állapotban 50E Ft-ért. 20-
282-8163

Eladó Renaul Thália 2001-es, 
141.000 km. I.ár: 350E Ft. 30-
201-9085

Eladó használt HP laptop 95E 
Ft-ért. 30-851-3137

Eladó új Future Board 45E Ft-
ért; háztartási gépek. 30-851-
3137

Márkás babakocsi télen is jól 
használható nagyon olcsón el-
adó. 30-683-9550

Olivetti írógép, kétrészes be-
építhető mosogató, új vasaló, 
új védőbakancs, hanglemezek, 
kovácsolt vas virágtartók, csem-
pék, burkolólapok. 70/526-
3043

Hurka- és kolbásztöltő, 60 l-es 
zománcozott üst, lábosok, tál, 
fakád, zsírosbödönök, húsdará-
ló. 70/526-3043

Kukoricamorzsoló, termény-
daráló, paradicsomdaráló, bo-
roshordó, műanyag hordók 
70/526-3043



Szakképzett szobafestő vállal-
kozó 25 éves gyakorlattal fes-
tést-tapétázást vállal. Korrekt, 
igényes, megbízható, szám-
laképes munka. Ingyenes ki-
szállás hétfőtől péntekig 7.00-
17.00 között. 30-452-4833

Angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVI. kerületben. 
Személyes és online. Hívjon a 
20-320-3001-es számon!

Vizesblokk-Javító Kft. Cégünk 
vállalja a lakossági, társasházi 
és panel lakások víz- és csator-
narendszerek kül- és beltéri 
problémáinak teljes körű ge-
nerálját, kezdve a csőtörések, 
szivárgások, dugulások felderí-
tésétől, ezek szakszerű precíz 
és gyors elhárításáig. 

Vízórák kiépítése, cseréje. 
Hívjon miket: 

20-333-3307 Gonda Tibor; 
20-546-8845 Kormos Tibor

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Kertépítés, fakivágás, metszés, 
permetezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöldhulladék elszállí-
tás. Minden, ami kerti munka. 
Farkas Norbert 30-550-7761




