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– HOGYAN VÁLASZTOTTÁK KI A GYÁR-
TÓT?
– Már sokéves tapasztalatunk gyűlt össze a 
különböző gyártók gépeinek használatáról. 
A szervizszolgáltatás miatt célszerű egy cég 
gyártmányait megvásárolnunk, és mivel a 
legjobb véleményünk a svéd gyártóval kap-

csolatban alakult ki, teljes körű szervizszer-
ződést kötöttünk a cég magyarországi szer-
vizpartnerével. Sok kedvezményt kaptunk 
csomagban, olyanokat, hogy egy esetleges 
géphiba miatt nem kell sokáig nélkülöznünk 
az eszközt, kijönnek a helyszínre, 24 órán be-
lül intézkednek, és a fémipar jelenlegi mély-
repülése ellenére is tudnak pótalkatrészt biz-
tosítani. Döntésünket az is befolyásolta, hogy 
az általunk választott gyártó a parkfenntartó 
gépek fejlesztésére helyezte a fő hangsúlyt. 
Most telephelyünkön éppen az éves gép-
park-frissítésnek lehetünk tanúi, amire lega-
lább évente egyszer nagy szükségünk is van. 
A gondjainkra bízott 80 hektáros területen 
120 munkatársunk dolgozik, és ez a munka 
bizony „eszi” a gépeket. Tavasz végén, nyár 
elején, amikor robbanásszerűen zöldül ki 
minden, elsősorban a zöldfelület-karban-
tartás jelent napi feladatokat. Ugyanakkor a 
Nyugdíjasok Segítő Szolgálatát is bővítettük, 
így már napi 10-12 nyugdíjasnak tudunk se-
gíteni. Ezek a munkák házaknál történnek, 
ezért gondot fordítottunk arra is, hogy az 
általunk használt gépek akkumulátorról 
működjenek, ne keltsenek nagy zajt, és ne 
szennyezzék a környezetet úgy, mint a ben-
zinüzemű gépek. Svéd partnerünk elsőként 
reagált erre az igényre, és a kerekes fűnyíró, 
a sövényvágó, a vállra akasztható motoros 
fűkasza és a láncfűrész is akkumulátorral 
működik. Ráadásul az akkumulátorok egy-
formák, a gépek között cserélhetők.

– MELYIK GÉPET VÁRTÁK A LEGJOBBAN?
– Talán azt a 18 millió forintos fűnyíró trak-
tort, amelyhez négyféle adapter tartozik, min-
den évszakhoz tudunk vele alkalmazkodni. 
Rendeltünk hozzá hótoló lapot, sószórót és 
kalapácsos fűnyírót, amellyel a kerékpárutak 
mentén tud dolgozni. Nagyon fordulékony, 
szinte a fatörzset érintve körül lehet járni vele 
egy fát. De a legfontosabb tulajdonsága, hogy 
hibrid. Elektromos meghajtással közlekedik, 
és folyékony üzemanyagot csak munkavégzés-
kor használ, ha nagyobb erőre van szükség.

A gépek átadásánál jelen volt Petyerák 
Viktor, a Kertigép Centrum Kft. tulaj-
donosa, a svéd gépgyártó regionális 
képviselője. Az ő cégének a feladata a 
gépek értékesítése, és a kapcsolattar-
tás a felhasználókkal.

– MIÓTA DOLGOZNAK EGYÜTT A XVI. KE-
RÜLETTEL?
– Már 12 éves közös múltra tekinthetünk 
vissza. Kezdetben csak szervizeléssel foglal-
koztunk, de ahogy fejlődött a kerület, egyre 
inkább nőtt az igény a svéd partnerünk által 
gyártott akkumulátoros, környezetbarát, nul-
la károsanyag-kibocsátású munkagépekre. 
Mi éppen ezek beszerzésében és gondozásá-
ban tudunk segíteni.

– MIT KELL TUDNUNK AZ MOSTANI SZÁL-
LÍTMÁNY SZTÁRJÁRÓL? 
– A szóban forgó kistraktor egy plug-in hyb- 
rid, nagy zöldterületek ápolására alkalmas 
gép. Előnye a sokoldalúsága, továbbá a hib-
rid meghajtású gépek erősebbek, mint a ha-
gyományos meghajtásúak. Környezetszeny-
nyezés és zajkibocsátás szempontjából pedig 
verhetetlenek. Ez egy többfunkciós munka-
gép kifejezetten kommunális adapterekkel. 
Van hozzá térkőtisztító kefe, söprőgép, só- és 
műtrágyaszóró fej, hótoló lap, hóeke, és kitű-
nően vizsgázott az egyik tesztüzem alkalmá-
val, amikor a Szilas-patak partján a magasfű 
vágását tesztelték.

– MILYEN GÉPEK VANNAK MÉG A CSO-
MAGBAN?
– Hoztunk még néhány, a lakótelepeken 
elvégzendő feladatokra alkalmas gépet is. 
Ilyenek például a lombfúvók. Ezen kívül ter-
mészetesen a hagyományos „tologatós”, és a 
vállra akasztható fűnyíró is ott van a kínálat-
ban. Ezek szintén akkumulátorosak, csen-
des üzeműek.

A gépek átvétele után Szász József alpol-
gármester, Csillik Kristóf intézményvezető 
és Bácsi Gergely intézményvezető-helyettes 
ki is próbált a gépek közül néhányat.

MÉSZÁROS TIBOR

Új gépek érkeztek a Kerületgazdákhoz
A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Demeter utcai telephelyén május 12-én nagy izgalommal várták a vi-
lághírű svéd park-, zöldfelület és közterület-karbantartó gépek érkezését. Amíg a szállítmány befutott, Csillik 
Kristóf intézményvezetővel és a világhírű cég kerületi képviselőjével beszélgettünk a gépekről.
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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.
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Kedves Olvasó!
Korábbi nemzedékek alapolvasmánya volt a 
francia arisztokrata, író és katonai repülőpilóta,  
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című mesere-
génye. Ez a világhírűvé vált kis remekmű 1946-ban 
jelent meg. Ennek ellenére alapvető gondolatai ma 
is érvényesek, bár gyanítom, hogy könyvektől elru-
gaszkodott világunkban üzenete már egyre keve-
sebb emberhez jut el, egyre kevésbé versenyképes 
korunk kiüresedett médiadömpingjével.  Én még 
a minden könyvet elolvasó nemzedék tagjaként 
gyerekkoromban találkoztam A kis herceggel. Több 
évtizedes kihagyás után, most ismét minden este 
olvasok, amíg el nem nyom az álom. A minap újra 
a kezembe került A kis herceg, megint elolvastam 
az 1946-ban megjelent rövidke kis meseregényt, 
és ha a mai fülnek talán egy kicsit naivnak tűnik 
is, sok egyéb alapgondolata mellett az alábbi pár-
beszédet napjainkra is maximálisan érvényesnek 
találtam:

A kis herceg szeretett volna azonnal egy szép nap-
lementét látni, ezért arra kérte a királyt, parancsolja 
meg a Napnak, hogy tüstént nyugodjon le. Erre a 
király ezt kérdezte: – Ha egy generálisnak megpa-
rancsolnám, hogy szálljon virágról virágra, mint egy 
lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzon tengeri 
madárrá, és a generális nem teljesítené a parancsot, 
ki lenne a hibás? Ő vagy én? – Fölséged – válaszol-
ta határozottan a kis herceg. – Látod? Mindenkitől 
csak azt lehet megkövetelni, amit megtehet. A tekin-
tély alapja az értelem – mondta a király. – Azért van 
jogom engedelmességet követelni, mert ésszerűek a 
parancsaim. 

Itt összecsuktam a könyvet, és az a kérdés fo-
galmazódott meg bennem, hogy vajon a hazánkat 
sanyargatni kívánó nyugati vezetők vajon olvasták 
A kis herceget, és a bölcs király mondatait?

MÉSZÁROS TIBOR

Május 2-án adták át a Kassai utcá-
nak a Szlovák út és a Szilas-patak 
között található szakaszát. A felújí-
tás a Budapesti Útépítési Program 
támogatásával valósulhatott meg. 
Ennek keretében a főváros olyan 
útszakaszait korszerűsítik, melyek 
korábban nem rendelkeztek szilárd 
útburkolattal, vagy nem felelnek 
meg az ilyen irányú előírásoknak.

A több mint 41 millió forin-
tos beruházás keretében az 
útszakasz mellett megújult 
a csapadékvíz-elvezetés, a 
járdák, valamint füvesítették 
a földsávokat. Kovács Péter 
polgármester köszönetét 
fejezte ki Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselőnek, 
a Program miniszteri biz-
tosának, aki a parlamenti 
eskütétel miatt nem tudott 
megjelenni az alkalmon. A 
polgármester szintén hálás 
köszönettel fordult Zánkai 
Gabriellához, aki a XVI. ke-
rület 3-as választókerületé-
nek önkormányzati kapcsolattartójaként és a Területi Szociális Szolgálat dolgo-
zójaként kezdeményezője volt az útszakasz felújításának. 

GUETH ÁDÁM 

A 24 ÓRÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI ÜGYELET

ÁTKÖLTÖZÖTT 
A JÓKAI ÚTI SZAKRENDELŐ ÉPÜLETÉBE.

2022. március 18-tól már csak ott vehető igénybe. 
Bejárat a Csenge utca felől. 

Telefon: 06-70/370-3104
A Benő utcai ügyelet megszűnt!

Újabb utca kapott 
szilárd burkolatot
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Kovács Péter polgármester vezette végig a diákokat az épületen. Elő-
ször az alagsort, és az irattárat tekintették meg. Majd megálltak a 
díszpolgárok falánál, ahol a polgármester kerületünk köztiszteletben 
álló, kiemelkedő személyiségeiről beszélt a gyerekeknek. Ezután a 
házasságkötő-terem következett, amely több funkciós része az épü-

letnek, hiszen a házasságkötéseken kívül a Képviselő-testület ülései 
is itt zajlanak, és itt születnek a kerület életét meghatározó döntések. 
Az első emeleten megálltak a Kovács Attiláról, kerületünk egyik ko-
rábbi polgármesteréről elnevezett vitringalériánál, amelyben éppen 
Gy. Erdei Júlia filcmozaik képei voltak láthatók. 

Ezután következett a gyerekek által leginkább várt helyszín, a pol-
gármester irodája. Itt Kovács Péter a XVI. kerület történetéről beszélt 
a gyerekeknek. Majd minden egyes diák kipróbálhatta, milyen érzés 
a polgármester székében ülni. Végül pedig átvonultak az irodából 
nyíló tanácsterembe, ahol mindenki kapott egy bögre tejszínhabos 
kakaót. 

Miközben szürcsölték a finom italt, bármit kérdezhettek a polgár-
mestertől. A többi között kíváncsiak voltak arra, hogyan lehet valaki-
ből polgármester, milyen hosszú a kerület első emberének munka-

ideje, melyik volt a kedvenc tantárgya, melyik a kedvenc színe, vagy 
milyen sportot űz. Kovács Péter mindaddig türelmesen válaszolt, 
amíg el nem fogytak a kérdések, és a bögrékből a habos kakaó.

Az Önkormányzat épületét és a hivatal működését ismertető soro-
zat további iskolák további osztályaival még júniusban is folytatódik.

MÉSZÁROS TIBOR

Kakaó a polgármesterrel
Folytatódott az a sorozat, amelyet az Ifjúsági Önkormányzat kezdeménye-
zett 2016-ban azzal a céllal, hogy az általános iskolások megismerhessék 
az önkormányzat épületét, a hivatal működését és a polgármester felada-
tait. A pandémia után ismét lehetőség nyílt a sorozat folytatására, melyet 
május 11-én a Lemhényi Dezső Általános Iskola 7.a osztálya kezdett, majd 
másnap a Centenáriumi Általános Iskola 2.a osztályos tanulói látogatták 
meg a Polgármesteri Hivatal épületét.

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, 
valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen 
folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításának a Bökényföldi út – kerülethatár 
– Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területére elkészült munkaközi tájékoztató tervezetről. A munkaközi tájékoztató 
tervezet megtekinthető az önkormányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek – Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: 2022. május 31. kedd, 16:00 óra
Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43., Házasságkötő terem
Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, 

elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, 
Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

LAKOSSÁGI FÓRUM a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti 
körút nyomvonala által határolt területről
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Éva néni egész eddigi élete Mátyásföldhöz 
kötődik. Közéleti szereplőként vált ismertté 
kerületünkben. Egyik könyve megjelenése-
kor lapunknak így nyilatkozott saját pályafu-
tásáról:

„Újságíró a tanult 
szakmám. Az írás 
mindig is része volt 
az életemnek. Napi 
munkám mellett ír-
tam én már három-
kötetes családregényt 
is Hat generáció 
címmel, de a kenyér-
kereső foglalkozásom 
is az írás volt. Kez-
detben állami alkal-
mazottként, utána 

szabadúszóként – akkor öt újságnak dolgoztam 
egyszerre –, végül pedig az OTP reklám és pro-
paganda osztályán kötöttem ki. Innen is men-
tem nyugdíjba.” 

Néhány éve megjelent Humorzsák című 
könyve nagy sikert aratott a kerület lakossá-
gának körében. Sikerének titka talán abban 
keresendő, hogy az elmesélt történetek bár-
melyik mátyásföldi vagy kerületi családban 
megtörténhettek volna.

Kenyérkereső munkája mellett sok energiát 
fordított a helytörténeti emlékek felkutatásá-
ra és megörökítésére is. Helytörténeti kiállí-
tásokat és vetélkedőket szervezett. Jelentős 
szerepet játszott abban, hogy ősi településré-

szünk, Cinkota 900 éves jubileumára emlék- 
oszlopot állítottak az evangélikus templom 
kertjében. Megszervezte az első mátyásföldi 
repülőnapot, a Mátyásföldi Repülőtér története 
címmel pedig kiadványt jelentetett meg.

Folyamatos értékmentő tevékenységéért a 
XVI. kerületi Önkormányzat 2005-ben „Bu-
dapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetés-
ben részesítette.

A nem mindennapi kerti partira rokonok, 
barátok, ismerősök és szomszédok érkeztek, 
hogy felköszöntsék az ünnepeltet. Lányai, 
Lilla és Emőke vezetésével a család sok titkos 
háttérmunkát fektetett abba, hogy ez a nap 
különlegesen jól sikerüljön, és szeretetteljes 
hangulat vegye körül a 100 éves Éva nénit. 
A meghitt, családias légkör megteremtésé-
ben főszerep jutott a kifinomult, élő háttér-
zenét szolgáltató hegedűművésznek, Tamás 
Józsefnek, és a zongorista Nyári Lászlónak. 
Ugyancsak nagyban hozzájá-
rult az ünnep sikeréhez Tar-
nai Kiss László előadómű-
vész, a Dankó Rádió alapító 
elnöke, aki a család régi jó 
barátja. „A Laci” nem hagyta 
otthon sem remek humorát, 
sem legszebb dalait, és még 
kedves emlékeket is idézett 
a közös múltból. Eközben 
voltak pillanatok, amikor 
érezhetően megszorította 
a torkát egy láthatatlan kéz, 

Egy évszázad tanúja
Május 6-án olyan különleges alkalomra gyülekeztek a meghívottak 
a Paor-család otthonának kertjében, amilyet az évszázados platán-
fák is ritkán láthatnak. Kertvárosunk egyik legidősebb lakója, Paor 
Éva 100. születésnapját ünnepelte.

amit mások elérzékenyülésként szoktak em-
legetni.

Elsők között köszöntötte Éva nénit Kovács 
Péter polgármester, aki ajándékcsomagot, 
egy gyönyörű virágcsokrot, és a miniszter-
elnök üzenetét nyújtotta át az ünnepeltnek.

Éva néni megőrizte vidámságát, szellemi 
frissességét, és élvezi szerető családja féltő 
gondoskodását. Isten éltesse őt még nagyon 
sokáig!

Az EpiPen rovarcsípések vagy marások, ételek, 
gyógyszerek és egyéb allergének által kiváltott 
súlyos allergiás reakciók, esetleg fizikai terhe-
lés hatására fellépő, vagy ismeretlen eredetű 
anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható 
oldatot tartalmazó tollin-
jekció.

Az injekció használatá-
ról a kerületi védőnők ad-
nak majd tájékoztatást, 
hogy szükség esetén a 
lehető leggyorsabban és 
leghatékonyabban tud-

ják használni az intézményekben ezt az olykor 
életmentő szert.

Az oltóanyag szétosztása megkezdődött. Az 
első adagot Ács Anikó egészségügyért felelős al-
polgármester adta át a Sashalmi Manoda Óvoda 

intézményvezetőjének, Gulyás 
Györgynének. 

A gyógyszer beszerzése folya-
matos, így a jövőben minél több 
kertvárosi oktatási és nevelési 
intézményben jelen lesz majd. 
Ám reméljük, soha nem lesz rá 
szükség!

Felkészülés a nyár veszélyeire
Napjainkban minden nyáron történik egy-két olyan eset, amikor a szabadban tartózkodó 
gyerekek – de a felnőttek között is előfordulhat – valamilyen spontán allergiás reakció 
elszenvedőivé válnak. Ezek közül némelyik nagyon súlyos is lehet, sürgősségi kezelést 
igényel. A XVI. kerületi Önkormányzat ezek megelőzésére minden bölcsődébe, óvodába 
és a János utcai napközis táborba is eljuttatja az EpiPen Junior nevű injekciót, hogy ha 
bekövetkezik a baj, ne legyen a véletlenre bízva, időben érkezik-e a segítség.
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Szabó Zsóka, az Ikarus gyárral kapcsolatos rendezvények 
főszervezője köszöntötte a megjelenteket, a könyv társszerző-
jét, László Annát, és megkülönböztetett tisztelettel üdvözölte 
Karászy György egykori műszaki igazgatót, vezérigazgató-he-
lyettest, aki 99 évesen vett részt a könyvbemutatón.

 A beszélgetést Rutkai Lajos, a gyár egykori műszaki igazga-
tója vezette. Azonban mielőtt a párbeszéd elkezdődött volna, 
röviden áttekintette a gyár történetét. Elmondta, hogy a gyár 
elődjét, az Uhri-testvérek üzemét 1895-ben alapították, akkor 
még nem mátyásföldi helyszínnel. Ebből fejlődött ki az Ika-
rus Karosszéria és Járműgyár amely 1949-ben kezdte meg te-
vékenységét jelenlegi helyén. Egymást követték a különböző 
típusok, amelyek közül a közismert farmotoros a „faros” volt 
az első, igazán népszerű és elterjedt típus. Egy akkor fiatal, 
ambiciózus mérnök, Finta László új szemléletet, új megoldá-
sokat hozott, és az ő önképzéssel megszerzett tudása eredményezte 
a 200-as buszcsaládot, amelyből a gyár bezárásáig 273 731 darab ké-
szült. A korszerű buszgyártás hatással volt szinte az egész magyar 
iparra, hiszen a beszállítóknak is teljesen új, sokkal magasabb minő-
ségi igényeknek kellett megfelelniük. 

László Anna részletesen mesélt a könyvben található tervezés- és 
fejlesztéstörténetről, 
ám így is csak a leg-
fontosabb állomáso-
kat tudta felidézni, 
hiszen a kötet any-
nyira gazdag anya-
got tartalmaz, hogy 
teljes mélységében 
csak a könyv elolva-
sása után áll össze a 
történet, amely nem 
csak egy gyártmány-
családnak a történe-
te, hanem az Ikarus 

gyár legfényesebb időszakának krónikája is. Az előadásból termé-
szetesen nem hiányoztak a személyes emlékek sem, olyan regényes 
történetekkel tarkítva, mint amikor az USA-ban a megrendelő leg-
nagyobb meglepetésére maga László Anna, a maga 49 kilójával ülve 
a volán mögé mutatta be az amerikai exportra szánt csuklós buszt. 
Majd két nap alatt 2000 kilométert vezetve lábon vitte a csuklóst egy 
következő bemutatóra, amiből a megrendelő arra következtetett, ha 
egy ilyen törékeny hölgy érkezett az autóbusszal, bizonyára kitűnő 
konstrukció, nagyon könnyű lehet vezetni. 

 Persze a történetnek nem minden részlete vidám, voltak nehéz-
ségek is. Olykor a párt, olykor a magyar bürokrácia nehézkessége, 
olykor pedig néhány érdemtelen potyaleső keserítette meg a lelkes 
alkotók életét. Finta László a lapunknak 81 éves korában adott in-
terjújában elmesélte, hogy a 200-as buszcsaláddal kapcsolatban hat 
embert tüntettek ki, a miniszter legjobb barátait, csak éppen Finta 

László nem kapott semmit. A rendszerváltás 
után azonban a valódi tervező – ha jelentős 
késéssel is – de megkapta a neki járó elisme-
rést.

 Szabó Zsóka már a rendezvény kezdetekor 
köszönetet mondott a kultúrház jelenlegi 
tulajdonosának, Zhan Xiao Rong úrnak, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy az épületben helyet 
kapjon egy állandó kiállítás az Ikarus történe-
téről, ennek megvalósítását 1,5 millió forint-
tal támogatta is, továbbá lehetővé tette, hogy 
a gyár volt dolgozói minden hónap utolsó 
szombatján térítésmentesen összejöhesse-
nek a kultúrházban 10-14 óráig, 14 órától pe-
dig egy zenés rendezvényre  is van lehetőség, 

amelyhez a zenét a társaság muzikális tagjai szolgáltatják.
MÉSZÁROS TIBOR

Egy „családregény” az Ikarus legfontosabb 
gyártmányáról
Ha az Ikarus gyár történetéről esik szó, előbb-utóbb mindenképpen előkerül 
Finta László formatervező neve, akinek a gyár sok más típus mellett a legsi-
keresebb, legtöbb elismerést és hasznot hozó 200-as autóbuszcsaládot kö-
szönheti. Finta László elkezdte írni kedvenc gyermeke, a 200-as család ter-
vezésének és fejlesztésének a történetét, de befejezni már nem tudta. Ezt a 
munkát végezte el most felesége, László Anna, aki férjéhez hasonlóan sikeres 
tervezőmérnök volt. Kettejük munkájának eredménye az Ikarus 200-as egységes 
típuscsalád fejlesztéstörténete című könyv, amelynek bemutatóját április 30-án 
tartották az Ikarus Kultúrházban.

Rutkai Lajos, László Anna és Karászy György
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– Este nyolcra megtelt a park a meghívott vendé-
gekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal. A 
ballagó diákok elindultak az osztálytermükből, 
hogy még egyszer utoljára körbejárják az iskola 
épületét, a parkban kigyúltak a fények, a sorfa-
lat álló alsóbb évesek meggyújtották a fáklyákat. 
A kertbe virágokkal és léggömbökkel érkező osz-

tályok ebben az ünnepélyes hangulatban hall-
gatták végig a műsort, a búcsúzó és búcsúztató 
beszédeket, az iskola igazgatójának elismerő és 

biztató szavait. Sor került az ünnepélyes zász-
lóátadásra is. Az ünnepség egy látványos buzo-
gánytánccal zárult.

A ballagást követő héten a Szerb Antal 
Gimnáziumban is megkezdődtek az érettsé-
gi vizsgák, amelyről Inotai István igazgató a 
következőket mondta:

– Iskolánk 120 
végzős tanulója 
15 tantárgyból 
vizsgázik a 
május-júniusi 
érettségi idő-
szakban. Tekin-
tettel arra, hogy 
a felsőoktatási 
felvételi eljárás-
ban való rész-
vételhez szük-
ség van emelt 
szintű érettségi 
eredményre is, 
az intézmény 

minden végzős tanulója legalább egy tárgyból 
emelt szintű érettségi vizsgát tesz.

Előrehozott érettségire 101 tanuló jelentke-

Elballagtak az öregdiákok
2022. április 29-én, két év kihagyás után, a Szerb Antal Gimnáziumban 
újra a megszokott forgatókönyv szerint rendezhették meg a hagyomá-
nyos esti fáklyás ballagást. A részletekről Némethné Nyikos Katalin in-
tézményvezető helyettes tájékoztatta lapunkat. 

zett, akik angol nyelv, német nyelv, informa-
tika és földrajz tantárgyakból adnak számot 
tudásukról.

A Szerb Antal Gimnázium hosszú évek óta 
Budapest Főváros Kormányhivatalának vizs-
gaközpontjaként is működik. Az idei érett-
ségi vizsgaidőszakban középszinten 10 tan-
tárgyból 121 fő, emelt szinten 6 tantárgyból 
440 fő „külsős” vizsgázót fogadtunk.

A koronavírus által előidézett rendkívüli 
helyzetre való tekintettel az előző két nyári 
érettségi vizsgaidőszakban csak írásbeli vizs-
gán mérettethették meg magukat a tanulók, 
az idei évben azonban ismét vannak szóbeli 
vizsgák is.

Bár a „100 legjobb középiskola” rangsora 
már tavaly ősszel megjelent, most újra elő-
térbe kerültek az adatok: gimnáziumunk az 
előkelő 41. helyet foglalja el, amire nagyon 
büszkék vagyunk.

 – A tavaszi koncert a programsorozatunk és 
tevékenység-együttesünk egyik szeletkéje, melyet 
az idén a Nemzeti Tehetség Program támogat és 
mely rengeteg zenei, színházi és képzőművészeti 
foglalkozásból alkot egy egységes művészeti prog-
ramot. A műhely vezetője az egyik végtelen kre-
ativitással és tehetséggel bíró ifjú pedagógusunk, 
Varga Boglárka, akit lelkesen támogat a Művé-
szeti Műhely teljes csapata, melyből kiemelnénk 
Szabóné Vatamány Ágnest, aki a koncerten el-
hangzott dalokat betanította és Papp Editet, aki 

a vizuális kultúráért felelős munkatársként az is-
kolai rajzpályázatok, plakátok és más izgalmas 
elemek létrehozásában vesz részt. 

A Szentmihályi búcsútól, a karácsonyi 
koncerten át, a tavaszi koncertet felölelően 
haladunk a színjátszósok és más területen 
tehetséges diákjaink által megszervezett Köl-
csey-nap felé, mely következő programállo-
másunk és melyre már a tavaszi koncerttel 
párhuzamosan is nagy lendülettel folytak az 
előkészületek. 

Változatos műsor-
ral készültünk erre 
a napra. A zenemű-
vek szerzői között 
ott volt Bárdos La-
jos, Mozart, Bartók 
Béla, Carl Orff és 
Dés László, prózát és 
verset pedig Tando-
ri Dezsőtől, Weöres 

Sándortól és Varró Dánieltől választottunk. A 
művek előadásában iskolánk kórusai és diák-
jai működtek közre. A szólószámokat Nyitrai 
Míra, Szabó Árpád, Futár Alíz, Futár Alex 
és Blahó Szilvia adta elő, a kórus egyik dalát 
Gérusz Bence és Végh Zalán kísérte gitáron. 
Az irodalmi műveket pedig Varga Zsombor 
és Demeter Villő előadásában hallottuk. Kü-
lönleges produkcióval szerepeltek a 7. és 8. 
évfolyam ének fakultációs diákjai, akik Carl 
Orff ritmusmondó játékát mutatták be.

Köszönet a támogatásért az intézmény ve-
zetőjének, Dobre Lajosnak, a fenntartónak, 
valamint nem utolsó sorban a NTP pályázati 
lehetőségeinek, melynek támogatásból az is-
kola egy mozgószínpad megvásárlását tervezi.

M.T.

Koncert a templomban
Aki május 6-án 11 és 13 óra között a rákosszentmihályi katolikus templom 
mellett haladt el, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tavaszi koncertjének 
dallamait hallhatta kiszűrődni a nyitva hagyott templomajtón keresztül. 
Hogy mi is történt ezen a délelőttön a templomban, arról Demeter Csil-
lát, az iskola pedagógusát kérdeztük. 
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A jól felkészült és lelkes csapatokat Ható 
Györgyi intézményvezető helyettes és Szász 
József alpolgármester köszöntötte, majd a 
Vöröskereszt munkatársai látták el őket ta-
nácsokkal és bíztató szavakkal.

A versenyben hét csapat vett részt. A Sas-
halmi Tanoda Általános Iskola, a Kispes-
ti Kós Károly Általános Iskola, a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola, a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola, a Kőbányai Szent 
László Gimnázium, a Semmelwis Egyetem 
Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző In-
tézménye és a Budapest XVII. Kerületi Ba-
lassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
csapata nevezett a versenyre.  

A csapatoknak nyolc helyszínen kellett fel-
adatokat teljesíteni, melyből négy gyakorlati 
kárhely és két tesztkitöltő állomás volt, de ét-
kezőállomás és pihenőszoba is várta a részt-
vevőket. A verseny célja az elsősegélynyújtás 
népszerűsítése, az emberi segítőkészség és 
a humanitárius eszmék terjesztése, valamint 
az elsősegélynyújtók elméleti tudásának és 

gyakorlati isme-
reteinek fejlesz-
tése.

A kárhelyszí-
neken baleseti 
helyzeteket kel-
lett megolda-

niuk a versenyzőknek, amelyek között volt 
olyan, ahol a mentőszolgálat szabályszerű 
értesítését és megérkezésükig a sérült szak-
szerű ellátását kellett végrehajtani. Egy má-
sik helyszínen egy teljesen élethű fejsérülést 
„sminkeltek fel” egy áldozat homlokára, azt 
kellett bekötözni, megint máshol egy olyan 
összetett helyzetet kellett megoldani, amely-

ben valaki elveszti az eszméletét, aki pedig 
elfut, hogy segítséget hívjon, kificamítja a 
bokáját. És természetesen a szakszerű új-
raélesztéshez is kellett érteniük a verseny-
zőknek. A végeredmény a kárhelyszíneken 
mutatott teljesítmény és a tesztkitöltés ered-
ményességének együttes elbírálásából ala-
kult ki.

Külön értékelték az általános iskolások és a 
középiskolák csapatainak teljesítményét.

Nem helyezetteket hirdettek, hanem aki a 
megszerezhető pontok 50 százalékát elérte, 
bronz, aki a 70 százalékát, ezüst, aki pedig 

a 90 százalékát, arany minősítést 
kapott.

Az általános iskolák közül – ame-
lyeket felsős diákjaik képviseltek – a 
Kispesti Kós Károly Általános Iskola 
csapata szerezte meg az arany mi-
nősítést, a középiskolák közül pedig 
a Kőbányai Szent László Gimnázi-
um kapta ugyanezt a minősítést. 

A rendezvény lebonyolítását a XVI. 
kerületi Vöröskereszt önkéntesei is segítet-
ték, a díjakat pedig Müller Kinga, a kerületi 
alapszervezet elnöke adta át. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Elsősegélynyújtó verseny a Tanodában
Előző lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy a Sashalmi Tanodában új vöröskeresztes alapszervezet alakult, 
és máris újabb vöröskeresztes hír érkezett a sashalmi iskolából. A Metró utcai oktatási intézmény adott ott-
hont az 50. Országos Elsősegélynyújtó Verseny Kelet-pesti területi fordulójának.

Énekelj az erdőben!
„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható” – mondta Ko-
dály Zoltán. E gondolat jegyében a Madarak és fák napja alkalmából 
országos erdei dalos találkozót szervezett az Erdő Ajándéka Erdei 
Iskola és Alapítvány. Felhívással fordultak az ország dalolni szerető 
és egyúttal a természetet is kedvelő fiataljaihoz, zenészeihez, éneke-
seihez, hogy csatlakozzanak a dalos mozgalomhoz május 6-án pén-
teken 10 órakor, hogy minél többen éljék át és érezzék meg az erdei 

éneklés különleges varázsát. Szóljon az ének parkokban, arborétu-
mokban, bármilyen zöld környezetben!

A Sashalmi Tanoda eleget tett a felhívásnak, és pontban 10 órakor 
az Önkormányzat épülete előtt, a Kertvárosi Olimpikonok Parkjában, 
a Szent István szobor lábánál az iskola pedagógusa, Lórántfi Mónika 
vezetésével felcsendült a dal. A kórusban minden tanuló részt vett. 
Különös érzés lehetett az éneklők számára, hogy az ország számtalan 
pontján délelőtt 10 órakor, velük egyidőben talán több ezer torokból 
hangzott fel a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű gyermekdal.

M.T.   
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tervezésénél is meg-
jelenik. Az adott té-
maköröket mindkét 
nyelven feldolgozzuk, 
természetesen szem előtt tartva a gyermekek egyéni sajátosságait, a 
gyermekcsoport aktuális összetételét. A bábozás, illetve a dramatizálás 
segítségével a gyermekek észrevétlenül tudják elsajátítani az új ismerete-
ket. Játékosan bővül német nyelvi szókincsük a rendszeresen visszatérő, 
ismétlődő helyzetek alkalmával. A német nyelvi foglalkozásokra az úgy-
nevezett „Morgenkreis” segítségével hangolódunk rá, amely a mindenna-
pokban meg jelenik, és ebből az énekek, versek, mondókák, játékok mellett 
természetesen az egyszerűbb beszélgetések sem maradhatnak ki. A német 
nyelvet nem fordítom le a gyermekeknek, hiszen ez az ún. „Sprachbad” 
(nyelvi fürdő), amely segítségével a gyermekek megértik az adott szó, 
mondat jelentését. (Pontosan úgy, ahogy a gyermekek az anyanyelvüket 
is tanulják.) Az új és a már tanult dolgokat is sokat ismételjük, így észre-
vétlenül rögzül a feldolgozott anyagok német nyelvű szókincse. 

Csoportunk elsődleges célja, hogy a gyermekeket fogékonnyá tegyük az 
idegen nyelv iránt, megszeressék a német nyelvet és kultúrát. Minden év-
ben szeretettel várjuk az új kiscsoportos gyermekek érkezését.

M.T.

A német nemzetiségi szokások és hagyományok ápolása mellett 
nagy hangsúlyt kap a Teknős csoport mindennapjaiban mind a ma-
gyar, mind a német nyelv párhuzamos fejlesztése és megerősítése, 
így a nem német anyanyelvi környezetben nevelkedő gyermekek is 
fogékonnyá válnak a német nyelv és kultúra iránt. A német önkor-
mányzat által rendezett Márton napi felvonuláson, Mikulásünnepsé-
gen és egyéb rendezvényeken pedig minden évben nagy sikert arat 
az ovisok fellépése.

A német csoportot vezető Varga-Pető Krisztina óvodapedagógustól 
arról kértünk tájékoztatást, hogyan is működik az oviban az ismer-
kedés a német nyelvvel.
– Mi nem csak a Szentmihályi Játszókert Óvoda, hanem a XVI. kerü-
let egyetlen német nemzetiségi vegyes óvodai csoportja vagyunk, ahová a 
gyermekek 3 éves kortól 6-7 éves korig járhatnak. A kicsik gyorsan tanul-
nak a nagyobbaktól, a nagyok szeretettel segítik a kisebbeket a minden-
napokban is.

Csoportunkban a magyar és a németes óvó néni egymást kiegészítve 
végzi a feladatokat, a gyermekek nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
magyar és a német nyelv párhuzamos fejlesztésére, megerősítésére és a ha-
gyományok ápolására. Fontosnak tartjuk, hogy mindkét nemzetiség ün-
nepei, szokásai meg jelenjenek a csoport életében. Ez a különböző témák 

Egész évben lehet jelentkezni
Péteri Ildikó, a XVI. kerületi Német Önkormányzat elnöke hívta fel ismét a 
figyelmünket arra, hogy már több mint 10 éve működik a XVI. Kerületi Német 
Önkormányzat támogatásával a Kertváros egyetlen német nemzetiségi cso-
portja a Szentmihályi Játszókert Óvodában (1161 Budapest, Baross utca 141.), 
ahová folyamatosan várják a jelentkezőket.

Így jutunk a csillagokba
Kerületi fiataljaink híresek arról, hogy rangos nemzetközi 
megmérettetéseken és versenyeken is sikereket érnek el. 
Sajósi Benedek korábban a Kémiai Diákolimpián szerzett 
bronzérmet, ez alkalommal pedig a 14. Nemzetközi Aszt-
ronómiai és Asztrofizikai Olimpián szerzett dicséretet, 
vagyis tiszteletbeli helyezést. 
A versenyen való részvételt hosszú felkészülési és szelektálási fo-
lyamat előzte meg, Benedek több kurzuson és táboron vett részt. A 
lelkes asztrofizikusoknak elméleti és gyakorlati feladatokat is meg 
kellett oldaniuk. Előbbiek között matematikai és fizikai számítások 
szerepeltek (például bolygómozgás és keringésipálya-meghatározás) 
utóbbiban pedig a csillagászati távcső tudományából adtak számot. 
A pandémia miatt a versenyt online rendezték meg a kolumbiai 
szervezők. A versenyszámokat internetes programokon keresztül 
juttatták el a helyi szervező intézményeknek, ez esetben az újpesti 
Könyves Kálmán Gimnáziumnak. Ez számos technikai és szervezési 
problémát okozott – különösen a programok leterheltsége miatt. A 
hagyományosan planetáriumi környezetre szánt feladatokat ezúttal 
online küldték ki a helyi iskolák 
számára, akik projektor segít-
ségével vetítették ki. 

A 19 éves Benedek, jelenleg 
végzős diák az Apáczai Csere 
János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégiumban. Szenvedélyesen 
érdeklődik a kémia és a fizika 
iránt. 

Teljesítményéhez gratulá-
lunk, és sok sikert kívánunk 
további tevékenységéhez! 

Gueth Ádám

Sajósi Benedek a jobb szélen
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Filcre-
Produkció
Az Önkormányzat első emele-
tén, a Kovács Attila Galériában 
Erdei Júlia filcmozaik képeit lát-
hatják a hivatalba látogatók.

Erdei Júlia a Corvin Művészklub tagja, az ő 
ötlete volt, hogy a Kovács Attila Galériában 
minden nemzeti és állami ünnep előestéjén 
legyen egy ünnepi kiállítás a vitringalériá-
ban. Most azonban nem erről szól a tárlat, 
hanem az alkotó talán legszebb műveiről.

A művésznő különleges, ritka ágát válasz-
totta az alkotásnak, amikor négyzetcentinyi 
filckockákból rakja össze műveit. Számta-
lan saját alkotása mellett megcsodálhatjuk 
ismert magyar, és néhány világhírű festő 
színben és formában is hihetetlenül élethű 
filcmozaik másolatait. A mostani kollekció-
ban megtaláljuk Picasso, Mattis Teutsch Já-
nos, Berény Róbert, Fáy Aladár vagy August 
Macke egy-egy művének filc „átiratát”.

A kiállítás augusztus 8-ig tekinthető meg 
ügyfélfogadási időben a Kovács Attila Galé-
riában. 

A változatos programok keretében a többi 
között a résztvevők az anyasággal, a gyer-
mekvállalással, a várandóság biológiájával 
ismerkedhettek meg.

Ennek részeként Orsovai Szilvia tartott be-
szélgetést, melyben az anyukákkal a szop-
tatással kapcsolatos tudnivalókat osztották 
meg. 

A Színház Folyosó Galériája egy különle-
ges kiállításnak is helyszínt adott, melynek 
során Kelemen Dorottya grafikus Elképzellek 
című kiadványából tekinthettek meg képe-
ket az érdeklődők. A megnyitó során a fia-
tal tervezőszakember betekintést engedett a 
különleges – eddig csupán egyetlen példány-
ban létező – kötet kulisszatitkaiba. A könyv 
a fogantatás és a várandóság állapotával, az 
embriók fejlődésével és a testre gyakorolt 
biológiai hatásával foglalkozik, melyben ki-
hajtogatható, térhatású, sok esetben valós 
méretű ábrák szemléltetik a gyermekvárás 9 
hónapját.

Kelemen Dorottya a Budapesti Metropoli-
tan Egyetemen végzett tervezőgrafikusként, 
és saját bevallása szerint lételeme a folya-
matos alkotás, a ceruza és a vázlatfüzet. Bár 
eredetileg restaurátornak készült, később 
Szunyoghy András grafikusművész hatására 
kezdett el ebbe az irányba érdeklődni. Már 
egyetemi évei alatt különleges munkákat tett 
le az asztalra. Az Elképzellek című kiadvány 
egyben diplomadolgozata is volt, melynél 
fontos szempontnak tartotta, hogy a kötet a 

száraz szakkönyvekkel ellentétben figyelem-
felkeltő és érdekes legyen kismamáknak és 
védőnőknek egyaránt. A képeket június 12-
éig tekinthetik meg az érdeklődők. 

A programsorozat május 6-án folytatódott. 
A délután folyamán a kicsik a Picuri Muri 
koncertjén tombolhatták ki magukat a tom-
bolajáték előtt. A játék házigazdájának sze-
repét Kovács Péter polgármester látta el. A 
szelvények eladásaiból befolyt összeget idén 
a Völgyzugoly Alapítvány kapta. A Gyűrűk 
ura sorozat ikonikus helyszíne után elneve-
zett közhasznú szervezet elsősorban a sérült 
gyermekek nevelésében igyekszik segítsé-
get nyújtani. Akiknek a tombolasorsolásnál 
kedvezett a szerencse, játékokat, könyveket, 
értékes édesség- és italcsomagot, színház és 
lovaglóbérleteket vehettek át. A fődíj nyer-
tese egy egyhetes családi nyaralást tölthet a 
XVI. kerületi Önkormányzat balatonszárszói 
üdülőjében. Az utalványt a 2023-as év végéig 
használhatják fel.

GUETH ÁDÁM

Baba-mama napok
Május 5-én és 6-án az Erzsébetligeti Színház adott helyet a Tavaszi Ba-
ba-Mama Napok elnevezésű rendezvénysorozatnak, a Ligeti Baba Klub 
jóvoltából. Két év kihagyás után szervezte meg újra hagyományosnak 
számító ismeretterjesztő rendezvényét a Ligeti Baba Klub azzal a céllal, 
hogy a kismamák, édesanyák értékes tapasztalatokkal, hasznos gyakor-
lati és elméleti ismeretekkel gazdagodhassanak. A családtámogatások, 
a szoptatás, a szülés körüli időszak, a mozgás mind-mind előtérbe ke-
rült a programokon, fináléként pedig ezúttal sem maradhatott el a jóté-
konysági tombolahúzás.
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Május 26. csütörtök, 18.00 
FIGURÁLIA

Árva Gabriella festőművész, Czine Attila 
grafikusművész és Liszi János festő kiállítá-
sának megnyitója.
Corvin Művészklub 
A kiállítás megtekinthető 2022. július 10-ig a 
Kamara Galériában. 

Május 26. csütörtök, 17.00 
HÁLAADÁS - A KirakART  
rendezvény záróeseménye érzéke-
nyítő foglalkozással
Kele Juci képzőművész és építésszel vé-
gignézzük az üzeneteket és hálát adunk a 

közösségi és egyéni vállalásokért. Táncelőa-
dás: Gassama-Kele Borka és Dorka

Június 2. csütörtök, 18.00 
FINISSAGE ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
„Egy képre gondolok, tudod…”
Grafikák és fényképek 
Válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum – 
Cseh Tamás Archívum gyűjteményéből
című kiállításunk zárórendezvénye
FODOR SÁNDOR: 
ÉNEKELSZ CSEHTAMÁST?
című könyvének bemu-
tatója
A szerzővel Molnár Esz-
ter művészettörténész 
beszélget.
Zenei közreműködő: 
Acsády-Pongyor Áron és 
Kabdebó Mátyás  
(Caesar’s Bread)

Szabó Csilla, a Színház igazgatója köszöntötte az egybegyűlte-
ket. A HiánypótLÁSS elnevezés nem a véletlen műve. Egyfelől a  
COVID-járvány alatt rengeteg kulturális program maradt el, vagy 
költözött az online térbe, melyeket igyekeznek végre méltó módon 
pótolni. Másfelől a kiállított alkotásból egy fa negatívja rajzolódik ki, 
így hívva fel a figyelmet a fenntartható fejlődésre. Az alkotó arra kér-
te a jelenlévőket, hogy az installáció mellé elhelyezett ágakra írják 

KirakART – Tavaszi HiánypótLÁSS
Május 14-én, az Erzsébetligeti Színház előtt szabadtéri kiállításmegnyitó 
várta az érdeklődőket. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül a Ki-
rakART – Tavaszi HiánypótLÁSS nevű program egy szabadtéri installáci-
ónak ad helyet, melyet Kele Juci, építész, képzőművész tervezett.

fel fogadalmaikat, melyeket a környezetvédelem nevében kívánnak 
tenni, majd tűzzék bele az installációba. A képzőművészet mellett 
a tánc és a mozgás is fontos szerephez jutott, az L1 Egyesület és a 
Willany Leó Improvizációs Táncszínház táncosainak köszönhetően. 

A KirakART jegyében május 20-án délelőtt 10-kor, 26-án pedig 
délután 5 órakor érzékenyítő előadásokkal, foglalkozásokkal várják a 
közönséget. Az installáció május 26-ig tekinthető meg.

GUETH ÁDÁM
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Zarándoklat Budapest körül
Május 14-én 15. alkalommal rendez-
ték meg a Rózsafüzér Zarándoklatot. 
A rendezvény kilenc állomáson ke-
resztül biztosít testi-lelki feltöltődést 
a résztvevők számára. 

A zarándokok déltájban érkeztek meg Rá-
kosligetről a kertvárosi állomáshoz, a cinko-
tai Mária Magdolna Plébánia templomához 
Szécsi Rafael és Kovács Zoltán vezetésével. A 
templomban közös misén majd a parókián 
étkezésen vettek részt. A menet a rövid pihenőt követően, harangzúgás köz-

ben Kistarcsa felé vette az irányt, majd 
Kerepesen egy ünnepélyes szentmisé-
vel ért véget a zarándoklat. 

A zarándoklat ötlete eredetileg Bécs-
ből származik, melyet Molnár András 
hozott el Magyarországra. A rendezvény 
Budapest megkerülésével, Budapestért 
zajlik és Máriabesnyőről indul. A zarán-
dokok változatos okok miatt vesznek 
részt, például egy szerettük, családtag-
juk gyógyulásáért. Kistarcsa mellett el-
haladva imádságos szívvel gondolnak az 

egykori internáló tábor foglyaira, pl. Mindszenty József bíboros egykori titkárára.
A szervezők bíznak benne, hogy a zarándoklatot a jövőben is meg tudják 

rendezni, az imádság erejével a szeretet és a békesség jegyében. 
GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Családi fényképalbum 2. - A fényképész és a díszletfestő
„Kiszer Nándort, a neves budapesti fényképészt az Almásy 
Pál-telep alapító tagjaként tartja számon a helytörténet. Nagy-
mező utcai műtermében számos fővárosi művész megfordult, 
így az operaház tagjai is. Kiszer szentmihályi nyaralótulajdo-
nosként az operaház társulatának számos ismert alakját be-
szélte rá szeretett pihenőhelyén nyaraló vásárlására, többek 
közt Spannraft Ágostont, a ház neves díszletfestőjét, Nitsche 
Józsefet a ház „fővillámvilágosító és a színpadi hatásvilágosítás 
főfelügyelőjét”, Christofani Józsefet, a technikai, gépészeti fel-
ügyelőt, Riedl Frigyes kasírozási felügyelőt és Mazzantini Lajos 
táncmestert is. A századforduló operaelőadásainak képi meg-
jelenésén dolgozó mesterek közül országos hírnévre tett szert 
Spannraft Ármin Ágoston, aki nem csak nyaralótulajdonos 

volt Rákosszentmihályon, utolsó éveire családjával kiköltözött 
a családi házzá átalakított nyaralóba, az Ilona utcába. (Mint 
maga a fényképész, Kiszer Nándor is.) Fia, Spannraft Ágoston 
János Gyula is folytatta az apai örökséget, festő lett és számos 
színházi produkció képi háttérvilágát ő alakította ki. Mindket-
ten részt vettek Rákosszentmihály közösségi életében.” 
A Ceruza, toll és ecset című Kertvárosi Helytörténeti Füzet 46. 
számában olvasható ez a néhány sor az Operaház két ne-
ves díszletfestője, id. és ifjabb Spannraft Ágoston életútjá-
nak bevezetőjeként. Álljon itt most néhány kép az ő családi 
albumukból, amint Kiszer Nándor (és egy másik műterem) 
kamerája előtt pózolnak. 

SZÉMAN RICHÁRD

A jobb oldalon a szentmihályi villa, még nyaraló korá-
ban. Az épület átalakítva, de még felismerhetően ma is 

áll az Ilona utcában.

Ifj. Spannraft Ágoston és 
első felesége, Melczer Mária 

Erzsébet

Ifj. Spannraft 
Ágoston

A Spannraft család a szentmihályi ház udvarán. Középen id. 
S. Á. és felesége, Walleshauser Erzsébet, bal szélen kalap-
pal ifj. S. Á., és testvérei, Elza, Erzsébet és Árpád, valamint 

számunkra ismeretlenek a hátsó sorban.

Szelfi szentmihályi háztulajdonos 
barátaival, balról: Spannraft, Kiszer 

és Zuschmann János építész

Id. Spannraft 
Ágoston A Spannraft család a szentmihályi 

ház udvarán, anya a két lányával és a 
kisebbik fiúval és ismeretlen hölggyel.



Az Önkormányzat  lapja      15

Lippay János 1664-ben Posoni kert című 
munkájában így ír a borsóról: jól megkapát 
földet kéván, és jól el készített, nyúgottat. … 

Mert az borsó gyönge állat, és hamar meg-vészi 
a hideg; azért, ha ki idejébben vét, meg óltal-
mazza. … Némellyek azt ítélik, hogy leg jobb 
Nagy Pénteken borsót vetni; némellyek pedig 
erre nem sokat tartanak, csak hogy Nagy hét-

ben vethessék el. .. . A borsó közép-szerü földet 
kéván, nem igen zírosat; leg jobban terem ott, a 
hol ez előtt répa vólt… 

A 16. századra egyre divatosabb zöldséggé 
vált, ekkor a nemesek és a parasztok elősze-
retettel fogyasztották, már nyersen is. A ké-
sőbbi fogyasztási szokásokról kertészeti kró-
nikásunk, Lippay is beszámol: Az hüvelkes 
borsót mind fővé, s mind nyerssen eszik: kivált 
képpen az heatlant, mikor tudnia illik, még 
zöld, és szinte meg nem érett. Hüvelkestül főzik, 
s hea nélkül is: fő képpen mikor tyuk fiat, húst, 
halat főznek véle. Tehén hús lévben is íros vajjal, 
és apróra vagdalt szalonnával igen jó.

Czifray István szakács mester 1840-ben, 
Magyar nemzeti szakácskönyvében is több öt-
letet közöl olvasóival a borsó felhasználására:

Száraz-borsó-pudding
Főzz meg másfél itcze (1 liter es 1 deci) szá-
raz borsót jó puhára s törd keresztül szőrszi-
tán; csinálj világosbarna híg rántást, add bele 
az áttört borsót, önts fölé egy meritőkanál 
hús-levest s főzd mindaddig, mig jo sürü 

péppé nem lesz; ekkor tedd félre hülni. Kenj 
be egy rézlábast irósvajjal, önts bele hüvelyk-
nyi magasságra borsót; e fölé rakj egy sor pu-
hára főtt s vékony szeletekre metélt füstölt 
nyelvet; ismét borsót; e fölé pedig szép bar-
nára sütött és darabokra vagdalt, közepén pe-
dig kétfelé hasitott kolbászt; ujolag borsót és 
nyelvet, és igy tovább, mig a lábas megtelik; 
ekkor tedd jó meleg kemenczébe és süsd ne-
gyedóráig. Boritsd ki tálra s rakj fölé szépen 
szeldelt füstölt nyelvet. E puddingot hasonló 
módon rizskásából is készitheted.

Zöld borsó eltartásának módja
Végy szép apró zöld borsót, sózd be jól s 
hagyd egynehány óráig szitán feküdni; azu-
tán töltsd palaczkba s csak két ujjnyi hézagot 
hagyj; dugd be jól és kösd be erősen hólyag-
gal, tedd üstbe, melyben viz van, s forrald 
fel egynehányszor, azután vedd el a tűztől 
s hagyd addig a vizben, míg jól meg nem 
hűl, egyébkint elpattanna a palaczk; boritsd 
be apró homokkal s tedd felforditva hűvös 
helyre. Ugy készitsd el, mint a friss borsót, 
hanem előbb jól megmosd.

Igen régi zöldségnövényünk az ázsiai eredetű borsó, mely több vadon megtalálható faj 
termesztésbe, kultúrába vonásával nemesült emberi segítséggel, valamikor időszámí-
tásunk előtt 4-5000 évvel ezelőtt. Az ókori Egyiptomban ismerték, az ókori görög és ró-
mai kultúrákban fontos alapanyagnak számított. A középkori Európában a szegényebb 
néprétegek fontos élelmiszere volt, s a konyhára főként szárított formában került. 

A zöldborsó GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

Főbb feladatok, munkák:
• Művelődésszervezői feladatok ellátása minden korosztály számára, 
programok, rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. 
• Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, 
civil szervezetekkel,
• Közönségszervezés pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 
pályázatokon való közreműködés.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– főiskola, művelődésszervező, andragógus, egyéb szakirányú végzettség
– hasonló területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– felhasználói szintű internetes alkalmazások
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség, kreativitás
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• egyetem, művelődésszervező • XVI. kerületi lakos
• ECDL • Európai Uniós pályázatokban szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
◆ VÁLTOZATOS MUNKAKÖR ◆ KULTURÁLIS PROGRAMOK 

◆ KREATIVITÁS ◆

JELENTKEZNI 
a vezetok@helytortenet16.hu e-mail címen lehet.

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont munkatársat keres az alábbi pozícióba:

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER, 
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
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A rendezvény elején a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola növen-
dékei a sporttal kapcsolatos idézeteket olvastak fel.  A magyar és az 
olimpiai himnusz után a Baráti Kör rendezvényeinek állandó házi-
gazdája, Riersch Tamás köszöntötte a megjelenteket. Az ötkarikás 
csoport idén ősszel fogja ünnepelni fennállásának 15. évfordulóját, és 
– az Önkormányzattal közösen – 13 éve avatta fel az első olimpiai em-
léktáblát az uszoda oszlopain. A 15 éves évforduló alkalmából újabb, 
az aktuális névsorral kibővített táblákat avatnak majd, melyeken már 
a tokiói játékok eredményes sportolói is szerepelni fognak. 

Szász József alpolgármester beszédében kihangsúlyozta, hogy az 
ókori olimpiák idejére a görög városállamok felfüggesztették a hábo-
rúskodást. Az újkori játékok esetében ez sajnos nem mondható el, 
hisz három alkalommal maradt el olimpia a világ-
háborúk miatt. Több játékot (köztük az 1984-es 
Los Angeles-it) számos ország vezetése bojkottálta. 
Mindez sajnos rengeteg sportoló karrierjét törte de-
rékba. Az alpolgármester utalt jelen helyzetünkre, 
hisz az orosz-ukrán háború légköre sajnos a sportot 
is megmérgezi. Az Erzsébet-liget ikonikus helyszín-
nek mondható e szempontból, hiszen az egykori 
szovjet katonai lakókörzet területére – melyen most 
az uszoda áll – civil ember nem tehette be a lábát. 

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 
a Magyar Olimpiai Bizottság nevében köszöntötte 

az ünneplőket. A főtitkár elmond-
ta, hogy hamarosan – a Varjú 
Vilmos Baráti Kör 15 éves évfor-
dulójával együtt – 76. vándorgyű-
lésüket tartják majd meg október 
15-én, és továbbra is szorosan 
együtt kívánnak működni kerüle-
tünk ötkarikás társaságával. Győr 
Béla még fiatal hadnagyként járt a szovjet időszak alatti Erzsébet-liget-
ben, és örömét fejezte ki, hogy az egykori katonai körletben a sportnak 
igencsak előkelő pozíció jutott az eltelt évtizedek során.

A beszédeket a Mazotti Fitness fiataljainak bemutatója követte. Erőn-
léti edzőjük önkormányzatunk korábbi jegyzője, a 
Magyar Birkózó Szövetség főtitkára, Ancsin László. 

Az ünnepség végén a szónokok és a szervezetek 
képviselői elhelyezték koszorúikat az uszoda olda-
lánál található plaketteknél. Az uszoda aulájában 
is az emlékezés virágait helyezték el az egykori in-
tézményvezető, az uszoda névadója, Rátonyi Gábor 
domborművénél. A fenti személyek mellett koszo-
rút helyezett el Danada Judit, Rátonyi Gábor özve-
gye, a Rákosmenti Sport és Rendezvényközpont 
Nonprofit Kft. vezetője.

GUETH ÁDÁM

A magyar sport napja
Május 10-én, az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda előtt ünnepelte a Varjú Vil-
mos Olimpiai Baráti Kör, a XVI. kerületi Önkormányzat, a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. és a Magyar Olimpiai Akadémia a magyar sport napját. 
A korábbi két esztendőben a világjárvány miatt az ünnepséget zárt körben rendez-
ték meg, idén azonban zavartalanul emlékezhettek meg a Baráti Kör tagjai. 

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 05. 23. – 06. 10.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betar-
tására. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 
05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt 
keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!  A leggon-
dosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra 
hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosás-
kor – plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzeté-
ben (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek 
felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mail címre vagy mun-
kanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258-as telefonszámon, hogy a jelzett 
címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az 
utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.

 

Megadott címlista szerinti LEVÉLTETŰIRTÁST végzünk közterületeken  
06.30-ig MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen engedélyezett készítmények-
kel. (ÉVI:14 nap, MVI:0 nap.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Silwet Star   0,03 %

14 0 Nem jelölés- 
köteles

Kifejezetten 
 veszélyes  

Mospilan 20SG 0,05 %
Topas 100 EC   0,05 %

Wuxál általános 
lombtrágya          0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás
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Csapataink 
a bajnoki hajrá előtt

Kertvárosi csapataink elérkeztek a 2021/22. évi bajnoki 
idény különböző osztályaiban a bajnokság hajrájához, az 
utolsó három fordulóhoz. Nagy sikerről sajnos egyik gár-
dánknál sem beszélhetünk, a RAFC kivételével a tabella 
alsó felében találhatjuk őket.

IKARUS 
Legutóbbi jelentkezésünk óta hét fordulót hagytak maguk mögött 

a mátyásföldi piros-kékek. A kezdet reménykeltő volt: értékes dön-
tetlen a Vízművek otthonában, majd a jóképességű Testvériség ellen 
bravúros, 5-1-es győzelem! Ezek után viszont „zsinórban” 4 vereség 
következett és a csapat szakadék szélére, a 15., utolsó előtti helyre 
került. (Mint ismeretes, a 16 fős mezőnyből hivatalosan két kieső 
lesz, de az NB III-ból kieső budapesti csapatok számától függően ez 
lehet 3-4 is.)

A vereségek után némi gyógyír, hogy a 27. fordulóban idegenben 
sikerült 3-1-re győzni a XII. Ker. Svábhegy ellen és így bizakodva lehet 
várni az utolsó 3 fordulót, ráadásul kedvező sorsolással: kétszer otthon 
(14-én és 22-én) két közvetlen riválissal, a Gázgyárral és a Csep-Gól-
lal, majd az utolsó, 30. fordulóban 28-án idegenben a REAC-cal.
Jelenleg így áll a tabella alsó fertálya: 11. Pestszentimre 25. pont, 12. 
Ikarus 23 pont, 13. Svábhegy 22 pont, 14. Gázgyár 22 pont, 15. Csep-
Gól 21 pont, 16. MUN SE 6 pont.

Amennyiben az IKA a két riválisa elleni hazai mérkőzéseit meg-
nyeri – biztos a bentmaradása az I. osztályban.

RAFC 
Négy csapatunk közül még a „hazátlan” szentmihályi kék-sárgák 

szerepelnek a legjobban, a II. osztályban. (Tudjuk persze, más a II. 
osztály és más az I. osztály…)

Szintén hét fordulót hagyott maga mögött a RAFC. A mérleg: négy 
győzelem, három vereség – a közepesnél valamivel jobb és így a kö-
rülményekhez képest nem mondható rossznak a jelenlegi 5. hely. A 
7 mérkőzésből kettőt említenék meg. A 18. fordulóban (április 2.) 
rendezték a kertvárosi II. osztályú derbit (MLTC–RAFC). A helyezé-
sek által valamivel esélyesebbnek tűnő RAFC 4 perc alatt két kapi-
tális hibát (kapus, védelem) vétve kétgólos hátrányba került az első 
húsz percben. Ezek után hiába támadott jóval többet a vendég RAFC 
(a 33. percben széptettek is), a hazaiak szervezetten védekeztek, né-
hány kontratámadásuk is volt, és megérdemelten lett övék a 3 pont. 

MLTC – RAFC 2-1.
Hasonló taktikával szerzett bravúros győzelmet a RAFC az első he-

lyezett II. Kerület otthonában. Úgy nyertek 2-0-ra, hogy a kismére-
tű pályán a védekezésre helyezték a hangsúlyt, két ellentámadásból 
pedig meglepték a feljutásra készülő II. kerületieket: II. Kerület – 
RAFC 0-2.

Három fordulóval a befejezés előtt a 14 csapatos csoportban, a jó-
nak mondható 5. helyen állnak a kék-sárgák. Hátralévő mérkőzéseik: 
Csillaghegy (14.), Nagytétény (4.), Airnergy FC (10.), és ha nem hi-
báznak nagyot, az első 5-6-ban végezhetnek.

MLTC 
Másik II. osztályban induló csaptunk a mátyásföldi LTC az utóbbi 8 

mérkőzéséből 2 győzelmet, 3 döntetlent és 3 vereséget könyvelhetett 
el. A RAFC elleni győzelmükről már szóltunk, a Csillaghegynek – 
annak ellenére, hogy utolsó – sem mindenki rúg 8 gólt (Csillaghely 
– MLTC  1-8).

A 14 fős mezőnyben jelenleg a 12. az MLTC. A már kiesést jelentő 
13. helyezett Műegyetem 6 ponttal követi őket, s bár a mátyásföldiek-
nek az utolsó 3 fordulóban nehéz a sorsolásuk: Nagytétény (4., ott-
hon), Testvériség II (10., otthon), II. Kerület (1., idegenben), a bent 
maradás biztosnak látszik.

RSC 
A rákosszentmihályi egyesület az őszi idény végén a 11. helyen állt, 

10 ponttal a kieső helyen végző, 13. helyezett, 2 pontos BKV II előtt. 
Emiatt írtam az őszi összefoglalómban: „biztonságban érezheti ma-
gát”. Ki gondolta volna, hogy három fordulóval a vége előtt, igaz, csak 
matematikailag, még ki is eshet. Köszönhető ez az utóbbi hét mér-
kőzés igen gyenge teljesítményének: 5 vereség, 2 győzelem (ebből az 
egyikért csak azért kaptak 3 pontot, mert az ellenfél nem állt ki…). 
Persze, nagyon rosszul kellene alakulni az összes mérkőzésnek ah-
hoz, hogy az RSC a 13. helyre kerüljön. (A 14. Budakeszit kizárták, 
igy csak egy kieső, a 13. lesz.)

Kár, hogy a valaha nagyon szép eredményeket (bajnoki címek, fel-
jutások) elérő, szimpatikus csapat ide jutott.

Reméljük azonban, hogy az RSC legalább III. osztályú tagságát 
megtartja.

Kertvárosi csapatainknak sikeres szereplést kívánunk a bajnoki haj-
rára!

VARGA FERENC

INGATLAN
Különálló 36nm-es ház fix 
135E Ft/hó idősebb hölgy-
nek kiadó. 30-937-1150 

Eladnám vagy cserélném 
62nm-es panorámás, ame-
rikai konyhás Jókai lakó-
telepi lakásomat kisebbre, 
csak a telepen. 407-4927, 
30-779-1522

Árpádföldön a HÉV állo-
máshoz közel 60nm-es, 
önálló ház nagy kerttel 1 
vagy 2 fő részére kiadó. 30-
607-2776

Kiadó a Centin első eme-
leti lakás. 130 E Ft+ rezsi. 
20345-4882

Albérletet keresek. 20-252-
0255

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

Lándzsa utcában kiadó egy 
szoba, hálófülkés II. Eme-
leti, gáz+villanyfűtés, felújí-
tott lakás 100E Ft + 2 havi 
kaució. 30-398-4820

VEGYES
Koloniál bútorok, 2 fotel, 
fekvőhellyé nyitható kana-
pé, dohányzóasztal, 2 ajtós 
komód eladó. 30/22-444-
66

Kombinált hűtőszekrény, két 
tálcás mosogató, szekrénysor, 
ágyneműtartós heverő eladók. 
407-0627

Egyedülálló nő keres szintén 
magányos nőt lakótársnak. 30-
354-4738

Új fali polc 3 lap + szerelékek 
100x20x2 cm eladó. 40 kg/lap. 
403-1335

Polclapok festett 10 db 
76x20x2 cm, faládák 10 db 
40x30x22 cm eladók. 403-
1335

Opel Astra 1,4-es gépkocsi 
2006. évi első tulajdonostól el-
adó 850E Ft. 409-1019
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VEGYES
Eladó felnőtt részére két cso-
mag M-es méretű pelenka 1,5E 
Ft-ért. 70-944-4793

XVI. kerületi otthonunkba taka-
rítónőt keresek! 2 hetente hosz-
szabb távra. Megbízható, fiatal 
leinformálható hölgy személyé-
ben. Reális áron. 20-935-2473

Keresek Lada, Trabant, Wart-
burg, Skoda 100-120 vagy Bar-
kasz gépkocsit megvételre. 30-
393-6772

MTD motoros fűnyíró, 70x60 
kék öntvény fürdőkád, ORION 
színes TV eladók. 30-363-5936

Jó állapotú 200x220-as ágy-
nemű tartós, ágyazható sarok 
kanapénkat FELAJÁNLJUK 
menekültek elszállásolásához! 
20-984-4969

70l-es bevilágított ülős dioráma 
eladó, élő halaknak átalakítható 
akvárium. 20-915-1656

82%-os, rokkant hölgy olyan 
munkahelyet keres, ahol támo-
gatást vehetnek fel utána, illetve 
tudják segíteni a munkába való 
eljutást. 30-453-3420

Ágynemű tartós heverő, kana-
pé, szekrénysor, Thomson TV, 
3 égős tűzhely jelképes áron el-
adó. 407-0627

Születésem óta mozgássérült 
és több szervi betegséggel élő 
vagyok. Keresem segítő part-
neremet, társamat, aki esetleg 
mozgássérült és jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

Olivetti, Continental, Erika tás-
kaírógép, asztali varrógép el-
adók. 407-0627

Kerületünkben hosszabb távra 
otthont találó ukrán testvérpár 
és édesanyjuk (160 cm, 158 cm, 
172 cm magas hölgyek) részére 
keresünk kerékpárokat. Hor-
váth Péter 30-921-4329

Építésnél használt pallók el-
adók. 409-2240

Először az ingatlan tulajdonosával szerettem 
volna megismerkedni.
– Bai Gábor vagyok, 2016 óta nyugdíjas. 
Emellett azért parkőrként dolgozom, és szí-
vesen segítek bárkinek, aki nem tud 
már önállóan füvet, bokrot nyírni, vagy 
kisebb javításokat elvégezni. Akik rá-
szorulnak erre, egymásnak adják a ne-
vemet, címemet.  
– FOGLALKOZÁSÁBÓL NEM KÖVET-
KEZIK A MÚLT ISMERETE.
– Hát igen, valahogy ez velem szüle-
tett. Mindig is nagyon érdekelt a törté-
nelem, ezen belül Magyarország hite-
les története.
– MI INDÍT VALAKIT ARRA, HOGY 
FALFESTMÉNYEKKEL DÍSZÍTSE A 
HÁZÁT?
– Nekem ez régi álmom volt, és bizo-
nyára összefügg a történelem iránti érdeklő-
désemmel is, de korábban a falon egy nagy 
szürke folt útjában állt e terv megvalósításá-
nak. Aztán 2017-ben elhárult az akadály, le-
festhettem hófehérre a külső falat, és ezzel 
adott volt a lehetőség a további díszítésre. A 
már említett erős történelmi érdeklődésem 
alapján összeírtam, hogy milyen témák jöhet-
nek szóba. Az volt a kérésem, hogy legyen a 
falon betyár, huszár, táltos, legyen rajta egy 
zöld ász, és egy 1956-os megemlékezés is. 
Ekkor jött barátom, Gábor József (Gajó), le-
fotózta a még üres falat, és negyed óra múlva 
átnyújtotta az általa elképzelt tervezetet. Kis-
sé bővült is az elképzelés (Zrínyi), más pedig 
helyhiány miatt lemaradt (első világháborús 
katona), de megszületett a közösen kialakított 
végleges terv.

Miután a ház tulajdonosának indítékát meg-
ismertük, arra voltam kíváncsi, mit kell tud-
nunk a falfestmény alkotójáról Gajóról.

– Az Iparművészeti Főiskolán tanultam alkal-
mazott grafikát, animációs filmtervezést, és 
restaurációt. A főiskola után négy évig resta-
urátorműhelyben dolgoztam, ott ismertem 

meg a nagy falfelületek kezelését. Mondha-
tom, hogy pályafutásom alatt a grafika szinte 
minden ágából jutott nekem egy darab, mert 
terveztem bélyeget is, és készítettem a Mam-
mutban egy több részes, összesen 720 négy-
zetmétert kitevő falfestést is. Szemléletemet 
úgy tudnám megfogalmazni, hogy sohasem 
hittem a Guttemberg-galaxis halálában. Azt 
az alapelvet tettem magamévá, hogy, ha van az 
embernek gondolata, akkor a homokba, muta-
tóujjal is lehet remekművet alkotni. Így nem 
gondolom, hogy a digitalizáció előretörésével 
a hagyományos művészet veszélybe kerülne. 

Bai Gábor barátom felkérésére is úgy te-
kintettem, mintha az ő emlékkönyvét kiterí-
tenénk a ház falára. Azt a sok tapasztalatot, 
amelyet a falfestéssel, kompozícióval kap-
csolatban a szakmában eltöltött 50 év alatt 
felhalmoztam, megpróbáltam alkalmazni. A 
feladat szívmelengető volt azért is, mert egy 
olyan képsort jeleníthettem meg, amely a 

színtiszta magyar kultúra üzenetét hordozza. 
Azt, amelyet az osztrák-magyar monarchia 
által megkezdett, majd az éppen aktuális el-
nyomók által folytatott magyar kultúraellenes 

aknamunka eredményeképpen egy 
évszázadon keresztül szégyellnünk 
kellett volna. Aktív hagyományőrző 
vagyok, hiszen a Sarkad Udvar Kéz-
műves Hagyományőrző Egyesületben 
grafikusként, festőként és íjászként 
adom tovább a hagyományainkat a 
gyerekeknek.
– MENNYIRE TARTÓS EGY KÜLTÉRI 
FALFESTMÉNY?
– A múltból ismert eljárások ezen a 
téren is jobban működnek, mint a 
maiak. Ismerjük a múltból a színtartó 
bázisok létrehozásának titkait. Föld-
festékeket kell keverni időjárásálló 

zománcfestékkel, és az így létrehozott anyag 
bírja az UV sugárzást és az időjárás támadá-
sait is. A műanyag bázisú festékeket az ultra-
ibolya sugárzás elroncsolja.
– A FALON KIEMELT HELYET KAPOTT ZRÍ-
NYI MIKLÓS. EZ MINEK KÖSZÖNHETŐ?
– Napjaink háborútól, gazdasági válságtól 
sújtott világában nagyon fontos emlékeztetni 
történelmünk olyan kiemelkedő egyéniségei-
re, mint ő. Birtokai, vagyona alapján megte-
hette volna, hogy csak saját jólétével törődjön. 
Ezzel szemben egy olyan honvédő háborút 
indított a törökök ellen, amire ráment a va-
gyona. Ő korának „milliárdosa volt”. Ez példa 
lehetne korunk senkihez, és – a pénzen kí-
vül – semmihez nem kötődő újgazdagjainak. 
Persze nem kellene teljes vagyonukat fölál-
dozniuk, de azért jó lenne, ha legalább hazá-
jukhoz kötődnének. Természetesen tisztelet 
a kivételnek.

MÉSZÁROS TIBOR   

TETŐDOKTOR Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák. 
30-622-5805, 20-492-4619

Magtár utca 10.
A Magtár utca a Cinkota és Csömör közötti, meglehetősen nagy forgalmat ci-
peli a hátán, és lapunkban eddig elsősorban a főváros és a kerület között az út-
felújítással kapcsolatban zajló huzavona miatt került be. Egy ideje azonban van 
egy másik nevezetessége is. A 10-es számú ház falán látható színes, hazafias 
szellemű falfestmények ragadják meg az arra járók figyelmét. A tulajdonossal 
és a képek alkotójával beszélgettünk a különös látványról.

Szobakerékpár, elektromos fű-
rész, koloniál lámpa. 20-913-
4783



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

XVI. kerületi állateledel bolt-
ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen.

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Sövénynyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

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

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
nicsere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

Kerítések, teraszok, mellék-
épületek, széldeszka festését 
vállaljuk. 30-550-7761

Kerti munkát vállalunk: faki-
vágás, fűnyírás, sövény nyírás, 
komplett kertrendezés magán-
személyek és cégek részére 
kedvező áron. Balázs Ágoston. 
70 599 7888

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! 
Németh Dániel vásárol érték-
becsléssel legmagasabb áron 
bútorokat, festményeket, órákat, 
képeslapokat, régi pénzt, kitün-
tetéseket, könyveket, dísztár-
gyakat, porcelánokat, szőnyeget, 
bakelit lemezeket, bundát, író-
gépet, varrógépet, kristályokat, 
bizsukat, teljes hagyatékot díj-
talan kiszállással. 20-294-9205

CALLUX lábápolás, kézi és 
gépi pedikűr, gombás köröm 
és benőtt köröm kezelés, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében! 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs, Felsőmalom u. 3/a. 30-
851-8763

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Víz-gáz, 
csatorna szerelés, festés, 
melegburkolás garanciával.  
30-635-6525

Lakossági villanyszerelés ga-
ranciával. Keressen bizalom-
mal! Szakál Zsolt 70-224-2852

Ingyenes kutya-macska eledel, 
illetve konzerv. 30-392-43-54

Minden, ami villanyszerelés, 
akár hétvégén is, ünnepnap is. 
Molnár László villanyszerelő. 
www.turulvilltech.hu 70-619-
0711

Nyugdíjasok vállalnak kisebb 
munkákat, vízvezetékek, csa-
pok, bojlerek vízkőtelenítése, 
villanyszerelési munkák, zárak 
cseréje. 20-402-5638




