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A 24 ÓRÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI ÜGYELET 
ÁTKÖLTÖZÖTT 

A JÓKAI ÚTI SZAKRENDELŐ ÉPÜLETÉBE.
Bejárat a Csenge utca felől. 

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

A kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. 
(VII. 6.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosításának a Bökényföldi út – kerülethatár 

– Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési 
területre elkészült munkaközi dokumentáció ismertetésé-
re – lakossági fórum keretében – 2022. május 31-én került 
sor az Önkormányzat Házasságkötő termében. 

A megbízott főépítész tájékoztatta a megjelenteket a tervezési területre 
vonatkozó módosítás folyamatáról, majd a tervezéssel megbízott tele-
püléstervező bemutató vetítés keretében részleteiben is ismertette a 
dokumentációt. A résztvevők részéről egy telektulajdonos tett fel kérdé-
seket a közművesítéssel kapcsolatosan. További észrevételek és javasla-
tok tételére a lakossági fórumtól számított 8 napon belül volt lehetőség 
az önkormányzat részére való megküldéssel. A 314/2012.(XI.8.) kor-
mányrendelet szerint zajló tárgyalásos eljárás további szakaszában - a 
partnerségi egyeztetési szakasz lezárultával - az eljárás a végső szakmai 
véleményezési szakaszban folytatódik az állami főépítészi hatásköré-
ben eljáró kormányhivatal szervezésében.

Téjékoztató lakossági fórumról

A Kormányablak parkolója 
nem használható
A terv szerint folynak a Baross Gábor utcai Kormá-
nyablak eddig használaton kívül álló épületrészének 
felújítási munkálatai. Az ügyintézésre érkezőknek 
azonban számolniuk kell azzal, hogy az építkezés ide-
je alatt az intézmény saját parkolója nem használható, 
mert az építkezéssel kapcsolatos teherautóforgalmat 
és az anyagok átmeneti tárolását akadályozná. Ezért 
vagy gyalog érdemes megközelíteni az intézményt, 
vagy a környező utcákban kell parkolóhelyet keresni 
autóinknak.  
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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!
A tévécsatornák naponta többször örvendeztet-
nek meg, vagy keserítenek el főzős műsorokkal. 
Éppen egy ilyet néztem, mielőtt kilátogattam pün-
kösd vasárnapján a Tájház ünnepi rendezvényére. 
Azt ugyan tudtam, hogy nyelvünkben van néhány 
olyan szó, amelyet, ha először látunk, írásképe 
alapján megtorpanunk egy pillanatra. Ilyenek 
azok, amelyekben az „s” és a „z” egymás mellé 
kerülve sem egyesülnek „sz” hanggá, például az 
írászavar. Előfordulhat ez a „c” és „s” betűinkkel 
is, például, ha a labancságról beszélünk, és persze 
hosszan sorolhatnánk hasonlókat. Ám a Tájház-
ba érve egy szó újabb megtorpanásra késztetett. 
Egy kerítésnek támasztott táblán ez állt: Kakasü-
tés. Hát ekkora a válság, hogy már csak ez jut a 
serpenyőbe? Aztán persze másodpercek alatt ki-
tisztult, hogy a felirat nyelvtanilag hibátlan, még-
sem valami perverz gasztronómiai különleges-
ségről szól, hanem annak a véres népi játéknak 
a megszelídült változatáról, amely egyes helyeken 
pünkösdkor az ártatlan kakasok fejének brutális 
leütését tűzte ki célul. Egy nagy, nehéz lábas al-
jára lyukat vágtak, fölfordították, kihúzták rajta a 
kakas fejét, és ezt kellett eltalálni egy hosszú fur-
kósbottal vakon, bekötött szemmel. Gondolom 
egyetértünk abban, hogy a XXI. században a ka-
kasütés emberileg mélyen elítélendő. A somogy 
megyei csurgónagymartoni kakasütés azonban 
még bejárta a világsajtót, hiszen a világhírű Bri-
gitte Bardot személyesen tiltakozott az ilyen faj-
ta állatkínzás ellen. Ne legyünk büszkék rá. Sze-
rencsére 2000 óta bírósági határozat tiltja ezt a 
kegyetlen népi játékot. A rendezvények büdzséje 
azonban sokkal szegényebb lett, mert a nevezési 
díj az egyik fő bevételi forrásuk volt a pünkösdi 
ünnepi játékoknak. A Tájházban azonban csak a 
kakas képét kellett eltalálni egy babzsákkal.

MÉSZÁROS TIBOR

A Nemzeti 
Összetartozás Napja
Június 4-én, a Budapesti út – Batsányi János utca találkozásá-
nál lévő emlékműnél emlékeztek meg Kertvárosunkban a tria-
noni békediktátum aláírásának 102. évfordulójáról. A dátumot 
2010-ben nyilvánította a parlament a Nemzeti Összetartozás 
Napjává, hisz bár országunkat szétszakították, a határokon át-
ívelő lelki kapcsolatot nem tudták megtörni. 

A megemlékezés kezdetén Marosán Csaba 
színművész, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház társulatának tagja szavalta el Bog-
dán József Rábéi, majd Juhász Gyula Tria-
non című költeményét. Utóbbit egészen a 
közelmúltig rendre kihagyták a költőfejede-
lem munkáit összesítő kötetekből. A meg-
jelenteket Kalocsai Andrea előadóművész, 
műsorvezető köszöntötte és konferálta fel a 
fellépőket. 

A Himnusz sorai után Kovács Péter polgár-
mester tartotta meg beszédét. A politikus 
ünnepnek nevezte az Összetartozás Napját, 
és a múltra való emlékezés mellett a jövő-
betekintést, és a határokon átívelő nemzete-
gyesítést hangsúlyozta. 

A Pannónia Néptáncegyüttes rövid, de 
látványos ízelítőt adott a Kárpát-medence 
népcsoportjainak táncaiból, dallamvilágá-
ból. A megemlékezés végén a megjelentek 
közösen énekelték el a Székely Himnuszt és 
a Szózatot, majd mécseseket, virágokat he-
lyeztek el az emlékmű lábánál.

Miként a fentebb említett Juhász Gyula fogalmazott költeményében: „Nem kell 
beszélni róla sohasem/De mindig, mindig gondoljunk reá.”

GUETH ÁDÁM
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Az Önkormányzat részéről Kovács Péter polgármester mondott 
köszönetet a pedagógusok egész éves fárasztó munkájáért, és el-
mondta, hogy értesülései szerint kedvező fejlemények előtt áll a 
pedagógustársadalom. A polgármester 
véleménye szerint a kormányátalakí-
tással megnyílt annak lehetősége, hogy 
az oktatásügy egy felvirágzó szakaszába 
lépjen. Ezt a véleményét arra alapozza, 
hogy a belügyminiszter – akinek a ha-
táskörébe került az oktatás – szigorú, 
de igazságos ember, és ami tán ennél 
is fontosabb, hogy eddigi pályafutása 
alatt a hozzá tartozó területek számára 
szükséges pénzeket mindig kiharcolta. 
Nyilván így lesz ez a jövőben is. Ezért 
a polgármester arra bíztatta a jelenlévő-
ket, 3 év múlva nyugodtan kérdezzenek 
rá, megvalósult-e az ígéret.

A tanárok tanítók és óvodapedagógu-
sok ünnepén kerül sor minden évben a 
díszdiplomák átadására és a nyugdíjba 
vonuló pedagógusok búcsúztatására. Az 
okleveleket a polgármester, a két alpol-
gármester, Ács Anikó és Szász József, valamint az Észak-Pesti Tan-
kerületi Központ igazgatóla Kovács Katalin adta át az ünnepelteknek. 

A véletlen úgy hozta, hogy idén csak három pedagógus érkezett 
el ahhoz az életkorhoz, amely a díszdiploma átvételére jogosította 
őket. Vasdiplomát vehetett át Dernovics Istvánné Bátyi Anna, amely 
a diploma megszerzésének 65. évfordulóján jár. Vasdiplomát kapott 
Keszthelyi Rudolf is, aki szintén 1957-ben vette át tanári diplomáját a 
Testnevelési Főiskolán. Horváth Györgyné Valter Erzsébet pedig 70 
éve kapta meg tanítói oklevelét, aki így már a rubin díszoklevél tulaj-
donosa lett. Magas kitüntetést kapott Bakó Olga, a Napsugár óvoda 
munkatársa, aki eddigi munkája elismeréséül Bárczy István Díjban 
részesült. Ugyancsak magas kitüntetést vehetett át Forsthoffer Nor-

Pedagógusnap
A hagyományok szerint a Szerb Antal Gimnáziumban 
tartotta az Önkormányzat június 1-jén a kerületi pe-
dagógusnapot. Ünnepi műsorról a Szerb Antal Gim-
názium tanulói, és a fennállásának 25. évfordulóját 
ünneplő Primavera Kamarakórus gondoskodott.

bert István, Genczlerné Sarkady Eleonó-
ra és Szombati Marianne, a Sashalmi 
Tanoda Általános Iskola pedagógusai 
és Vendégné Kókai Ágnes, a Kölcsey 
Ferenc Általános iskola tanára. Ők a Mi-
niszter elismerő oklevele kitüntetésben 
részesültek.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
Ligety Györgyi a Corvin Mátyás Gimná-
zium és Németh Gyula, a Szerb Antal 
gimnázium pedagógusa kapta.

A köszöntéseket követően már csak a 
szokásos ebéd, és a vakáció közelségé-
nek hangulatával áthatott kötetlen be-
szélgetés volt hátra.

(A díszdiplomások életútját következő 
lapszámunkban mutatjuk be.)

MÉSZÁROS TIBOR

Kovács Péter polgármester köszön-
tötte DR. MÁRTON ANDRÁSNÉT aki 
90. születésnapját ünnepelte.

A közismert pedagógus, Klári néni, Budapesten 
született értelmiségi családban. Elemi iskolá-
it Csömörön, a polgárit Mátyásföldön végezte, 
majd a Cinkotai Állami Tanítóképzőben szerzett 
tanítói diplomát.

Pedagógusi munkáját Csömörön kezdte, ahol, 
mint lelkes fiatal tanító néptánc csoportot is 
szervezett, amellyel 1953-ban országos 2. helye-
zést értek el.

Ugyanebben az évben kötött házasságot dr. Márton Andrással, aki 
1960-tól a XVI. kerületben dolgozott körzeti orvosként. Klári néni az 
1961-62-es tanévben került a Baross Gábor utcai általános iskolába. 
Erről az intézményről és az itteni kollégáiról nagyon szép emlékeket 
őriz. Sok tanórákon kívüli munkát is végzett, gyakran vett részt helyi 
és országos alsós tanulmányi versenyek szervezésében. Emberileg és 
szakmailag is nagyszerű kollégákkal dolgozott együtt. 

Közülük is szívesen 
emeli ki Csere Istvánné 
igazgatót, aki nagyon 
jó szellemben vezette 
az iskolát. Több kol-
légájával együtt nagyon 
sajnálta, amikor ez az 
iskola megszűnt, és át-
került a sokkal nagyobb 
méretű, közel 90 tanárt 
foglalkoztató Centená-

riumi iskolába. A családias, kisebb iskola után nehezen ba-
rátkozott az új intézmény méreteivel, épületével és a nagy 
tanulólétszámmal. 1987-ben vonult nyugdíjba, de napközis 

nevelőként még 1998-ig dolgozott, majd még egy rövidebb ideig 
ugyanezt tette a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában.

Klári néni saját bevallása szerint szép, eseménydús, tartalmas pá-
lyát hagyott maga mögött. Néhány fájó, sőt tragikus esemény elle-
nére – 20 éves unokáját tragikus autóbaleset érte, férjét 2008-ban 
elvesztette – megőrizte vidámságát, kitűnő szellemi képességeknek 
örvend és bizakodva néz a még előtte álló évek elé.

Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
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zetője, Mucsi János, a Duna Művészegyüttes 
korábbi vezetője és Szabó Csilla, a Corvin 
Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház 
igazgatója képviselte, Vassilis Dimitropou-
los pedig Görögországból érkezett.

Miután India, Észak-Macedónia, Bulgária 
és Mexikó együttese is bemutatta produk-
cióját a zsűri döntéshozatalra visszavonult. 
Amíg parázs viták eredményeképpen meg-
született a sorrend, addig versenyen kívül 
Görögországból az athéni EL.KE.LA.M Tánc-
együttes, az olaszországi Agrigentoból az 
Akragas Táncegyüttes, Portugáliából pedig 
az Areosai Néptáncegyüttes szórakoztatta a 
közönséget.

Az eredménye-
ket Lippai Andrea 
táncművész is-
mertette. Először 
a Táncművészeti 
Főiskola meg-
alapítójának, a 
2010-ben elhunyt 
Zórándi Máriá-
nak emlékére ala-
pított különdíjat 
adták át, melyet az 
Észak Macedóniából érkezett táncegyüttes 
férfi tánckara vehetett át, a zenekarok díját 
pedig a Bulgária táncosait kísérő együttese 
kapta. Az igazi izgalmak azonban csak ezu-
tán kezdődtek, hiszen elérkezett a Lánchíd 
Néptáncverseny eredményhirdetése.

Amikor a Bronz Lánchíd-díjat Antonino 
Lauretta átadta a mexikóiaknak, kitört az 
ováció. Következett az Ezüst Lánchíd-díj, 

amelyet Bulgária kapott és Vassilis Dimitro-
poulos nyújtott át az együttesnek. A tapsvi-
har és a „bravózás” ekkor is elnyomott min-
den más hangot. Ám olyan hangos éljenzést, 
mint amilyenben az Arany Lánchíd-díj átvé-

telekor Észak-Ma-
cedónia együt-
tese részesült, 
régen hallottunk 
az Erzsébetligeti 
Színházban. A 
díjat átadó Mucsi 
János bizonyára 
nagyon elégedett 
lehetett, amikor 
látta, hallotta, 
hogy milyen sike-
res az általa meg-

álmodott Lánchíd Táncverseny. 
A Duna Karnevál csak nálunk ért véget. 

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon egy 
fergeteges gálaműsorral koronázták meg az 
együttesek magyarországi szereplésüket. Mi 
pedig jövőre találkozhatunk ismét a talán új 
résztvevőkkel is bővülő nemzetközi mezőny-
nyel.

MÉSZÁROS TIBOR 

A Duna Karnevál a néptánc nemzetközi 
seregszemléje. Művészeti vezetőjének, Mu-
csi Jánosnak 11 évvel ezelőtt született az az 
ötlete, hogy a színes táncbemutatón legyen 
egy kis nemes vetélkedés is. Létrehozta hát a 
Lánchíd Néptáncversenyt azzal a céllal, hogy 
a társulatok szakavatott zsűri előtt össze-
mérhessék tudásukat, erősítsék a kultúrák 
közötti párbeszédet, és új, magas színvo-
nalú produkciók létrehozására sarkallják a 
táncművészeket.

A XI. Lánchíd Néptáncversenyre ezúttal 
négy ország táncosai neveztek be. Indiából 
az Utkarsh Táncakadémia együttese érke-
zett Surat városából. Észak-Macedóniából, 
Skopjéból az Albán Nemzeti Tánc- és Éneke-
gyüttes nevezett a versenyre. A bulgária Ple-
venből a Severnyashki Népzenei és Néptánc 
Együttes "Ivan Valev" csoportja vett részt a 
versenyben. A Hueye Ocotl Néptáncegyüttes 
érkezett a legmesszebbről, a mexikói Ve-
racruzból keltek útra, hogy bemutatkozza-
nak Budapesten.

A színpadi produkciókat öttagú zsűri bírál-
ta el. Olaszország képviseletében Antonino 
Lauretta, az Agrigentoi Akragas Táncegyüt-
tes alapítója ült a zsűriben. Hazánkat Mihá-
lyi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes ve-

Újra Duna Karnevál
Június 9-én újra düböröghetett 
a színpad a nemzetközi mezőny 
táncművészeinek lába alatt, is-
mét részesei lehettünk a Duna 
Karneválnak, mégpedig két év 
kényszerszünet után a XXVI- 
nak. Ez azt jelentette, hogy is-
mét az Erzsébetligeti Színház-
ban rendezték meg a Lánchíd 
Néptáncversenyt. A rendezvény 
főtámogatója idén is az OTP 
Bank volt.
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PÁLYÁZAT 
TEHETSÉGES TANULÓK 

TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 
Bizottsága a 2022/2023. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati ki-
írás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középisko-
lai tehetséges tanulók támogatására.
Pályázati feltételekről, a pályázatok elbírálásáról és a pályázat-
hoz csatolandó iratokról okmányokról minden részletre ki-
terjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, a  
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok linken.
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás köz-
zétételének napjától tölthető le az Önkormányzat www.bp16.hu 
honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 4., 
helye: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán 

Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43.
Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató 
nem fogad el, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkezett pályázatok 2022. szeptember 30-ig kerülnek elbírá-
lásra. A támogatás 2022. szeptember 1-től 2023. június 30. napjá-
ig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. 
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő 
részletben, 2022. november és 2023. március hónapban történik.

Dicsőség a hősöknek!
A haza soha el nem múló 
hálája és elismerése jeléül 
minden év május hónap-
jának utolsó vasárnapján 
a POFOSZ és az 56-os 
szövetség XVI/A kerületi 
szervezetének tagsága a 
magyar hősök tiszteletére 
emlékünnepet rendez. 

Idén is 43-an emlékeztünk kegyelettel azokra, akik életüket áldozták 
a Hazáért az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, azokra, 
akik a kommunista megtorlás áldozatai lettek, bajtársainkra, akik az 
önkényuralom és a terror évtizedei alatt a börtönökben súlyos testi 
és lelki sérüléseket szenvedtek el. Hagyományainknak megfelelő-
en közösségeink nevében a POFOSZ helyi szervezetének elnöke, 
Deák Jánosné mondott fohászt a Magyar Hősi Halottak lelki üdvéért: 
Urunk! Hálás szeretettel emlékezünk a háborúkban, és az 1956-ban ele-
sett hősi halottainkra. Add, hogy akik annyit szenvedtek, vérüket ontották 
és életüket áldozták Hazánkért, megbocsátó irgalmadból élvezhessék örök 
békédet, és részük legyen az örök dicsőségben is! Ámen!   

A szabadságharco-
sokért a POFOSZ és 
az 56-os szövetség 
koszorúit a mátyás-
földi Diósy Lajos és 
Újszász utca találko-
zásánál az ’56-os la-
kótelep udvarán lévő 
emlékszobor talpaza-
tán helyeztük el.

SZENDRŐDI 
MIKLÓS

Indul a 2022. évi 
nyári diákmunka 

program
A korábbi évek programjainak tapasztalatait fel-
használva 2022. évben ismételten lesz Nyári di-
ákmunka program.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat idén is bekapcso-
lódik a programba, elősegítve ezzel a kerületben állandó lakhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év közötti, nappali ta-
gozatos diákok adminisztratív vagy könnyű fizikai munkára törté-
nő nyári foglalkoztatását. A program keretében a diákok Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnál és intézményeinél 2022. 
július 1. és július 31., valamint 2022. augusztus 1. és augusztus 31. 
közötti időszakban tudnak munkát végezni.
Jelentkezni kizárólag teljes hónapra, 6 órás munkavégzésre lehet.

A munkabér: bruttó 150.000 Ft/fő/hó.
A jelentkezés menetéről, és a szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumokról részletes tájékoztatás olvasható az Önkor-
mányzat honlapján a www.bp16.hu oldalra kattintva. 

Ha további kérdései vannak hívja a 
06-1/401-1400-as telefonszámot, és kérje 

Tóth Valéria humánpolitikai referenst! 
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A Piac volt a kertvárosi világ közepe

A program a Tücsök Zenekar koncertjével 
indult, majd a Majorka Színház bábjátéka 
következett. Délben a környékbeli galambok 
nagy riadalmára látványos sólyombemutató 

kezdődött.  Az emberi kézhez szokott va-
dászmadár néha centikkel a nézők feje fölött 
repült vissza gazdája kesztyűjére. 

A solymászatot színpadi bemutatók követ-
ték. A C. Crew Sportegyesület, az Energy 
Dance látványos produkciói után Nuszbaum 
Noémi táncbemutatója aratott nagy sikert. 
Zenéből sem volt hiány, a Sexofon koncert 
után az Énidő zenekar, utánuk pedig a Cre-

edence Clearwater Reborn - CCC Tribute 
Band szögezte oda a színpadhoz a hallgató-
ságot. A gyerekek közben sétálhattak gólya-
lábon, „száguldozhattak” elektromos hajtású 
kismotoron és nyakig ragacsosak lehettek 
minden nagy buli sztártermékétől, a vatta-

cukortól. A felnőttek pedig előkészíthették 
pénztárcájukat, mert a végtelen hosszú stan-
doknál a ruhától a fogkeféig, az ékszertől a 
mézig mindent lehetett kapni. 

Az utcabállal egybekötött családi napot 
Kovács Péter polgármester, Kozma Viktor a 
Piac vezetője és Bodó Brigitta rendezvény-
szervező nyitotta meg. 

Kitelepültek a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ munkatársai is, akik a 
Helytörténeti füzetek kiadványsorozatával 
gazdagították a kínálatot. 

Végül a kerületi rocklegenda, a Gesarol 
együttes koronázta meg a napot. A megala-
kulásának 55., újjáalakulásának 30. évfordu-
lóját ünneplő együttes közönsége megtöl-
tötte a piac minden négyzetcentijét. A saját 
szerzemények és a rock világslágerek valódi 
utcabál hangulatot teremtettek.

Végre minden együtt állt ahhoz, hogy június 11-én egy hamisítatlan, önfe-
ledt szabadtéri közösségi rendezvényen szórakozzon a kerület lakossága. 
Bodó Brigitta, a Piac kommunikációért, marketingért, valamint PR-ért fele-
lős rendezvényszervezője valamint Kozma Viktor, a Saskalmi Piac Kft. veze-
tője olyan kínálatot rakott össze erre a napra, amelyben az óvodásoktól az 
aggastyánokig mindenki találhatott érdekes látni- és hallgatnivalót.
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– MIÉRT ÉPPEN NÁLUNK ADJÁK ÁT EZE-
KET A NAGY ÉRTÉKŰ GÉPEKET?
– Azért, mert a XVI. Kerületi Nagycsaládo-
sok Egyesülete (NE) a főváros legnagyobb 
létszámú ilyen szervezete. Ezért esett ránk 

a választás, mi hívhattuk székhelyünkre, a 
Veres Péter út 151-be az ország minden pont-
járól a nagycsaládosok képviselőit, hogy átve-
gyék az adományt.

– MIT KELL TUDNUNK ERRŐL AZ AKCIÓ-
RÓL?
– A NOE és a CÖKA folytatja a korábbi évek-
ben megkezdett együttműködését. A CÖKA 
mintegy 6,5 millió forintos felajánlásának 
köszönhetően idén összesen 80 befőző auto-
mata, valamint új elemként 18 aszalógép jut el 

ingyenesen, három év garanciával 
több, mint 40 nagycsaládos egye-
sülethez az ország minden részé-
be. A rendezvényünkön közel 80 
nagycsaládos vett részt. A megál-
lapodás ünnepélyes aláírására és a 
befőző automaták használatának 
bemutatására megjelent Kardos-
né Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, 
Heizler Norbert és a Civil Össze-
fogás Fórum (CÖF) országos ko-
ordinátora, aki nagy szakértelem-
mel el is magyarázta a készülékek 
működését. Továbbá elfogadta 
a meghívást Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő és Kovács Péter polgármester is, akik 
rövid üdvözlő beszédüket követően segítettek 
a készülékek kiosztásában is.

– HOGYAN MŰKÖDNEK EZEK A GÉPEK?
– Nagyon leegyszerűsítve az a lényegük, 
hogy csak be kell helyeznünk az alapanyagot, 
és magára hagyhatjuk a készülékeket, hiszen 
teljesen önműködőek. Nem kell kevergetni 
a lekvárt, mert nem tud odaégni, nem kell 
dunsztolni a befőtteket, mert a gép mindent 
maga végez. Betöltjük az alapanyagot és ki-
vesszük a kész terméket. Azok, akiknek há-
rom, vagy több gyermekük van átérzik, hogy 
ez mekkora segítséget jelent az örökös időza-

varral küszködő szülőknek.
– ORSZÁGOSAN HÁNY 
EMBERT ÉRINTHETNEK A 
NAGYCSALÁDOSOK PROB-
LÉMÁI?
– Csak azokról tudok beszá-
molni, akik csatlakoztak va-
lamelyik nagycsaládos egye-
sülethez. A NOE 1987-ben 
alakult. Jelenleg az egész 
országban több mint 250 he-
lyi közösséggel és mintegy 
15.000 tagcsaláddal áll kap-
csolatban, de nyilván nem 

minden nagycsalád tartozik egyesülethez, 
így a számuk ennél is több lehet. Az orszá-
gos munkát hét regionális központ segíti. 
Úgy tudom, az önkéntesek száma megköze-
líti az 1500 főt. A NOE a családos közösség-
építésen és értékőrzésen túl – melynek kö-
zéppontjában a házasság és az élet védelme, 
az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok 
érdekvédelmét is, és országos, valamint he-
lyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, 
szórakozásra is lehetőséget nyújt.

A készülékek kiosztásában részt vettek a 
meghívott vendégek, és a NE vezetői és ön-
kéntesei is. A megjelent vezetők ígérete sze-
rint az akció a jövőben is folytatódik.

MÉSZÁROS TIBOR 

Aszalók és lekvárfőzők 
Május 28-án az ország minden pontjáról érkeztek Kertvárosunk-
ba a nagycsaládosok egyesületeinek képviselői, hogy nálunk ve-
gyék át a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Civil 
Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) együttműködésének 
eredményeképpen azokat az aszaló és lekvárfőző automatákat, 
amelyek a nagycsaládos szülők időbeosztásán hivatottak könnyí-
teni. A részletekről Simon Mariannt, a XVI. kerületi nagycsaládo-
sok vezetőjét kérdeztük.

A CIVIL16 EGYESÜLET 2022. ÉVBEN MEGALAPÍTJA ÉS MEGHIRDETI AZ ELSŐ 
KERTVÁROSI PÁLINKA ÉS PÁRLATVERSENYT. 
Hazai magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék nevezhetnek, elsősorban Budapest XVI. kerületéből, de 
a környező régiókból, valamint az ország más területeiről is, a Pálinkatörvény, illetve a vonatkozó szabályozá-
sokban leírtaknak megfelelő mintákkal és helyes megnevezéssel, a versenyszabályzat elfogadásával.

NEVEZNI LEHET: 2022. SZEPTEMBER 1. 08:00-TÓL SZEPTEMBER 30. 16:00-IG, 
a versenyszabályzat elfogadását követően kitöltött nevezési lappal, legalább egy darab leadott mintával, 
befizetett nevezési díjjal.
A NEVEZÉSI DÍJ magán- és bérfőzdéknek: 1500 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek: 1800 Ft/minta, 
amely a CIVIL16 Egyesület részére készpénzben befizetendő, vagy az Egyesület bankszámlájára utalandó 
a 11716008-22522199 számú, OTP Banknál vezetett számlára.
Közleményben fel kell tüntetni a beküldő nevét, továbbá, a „nevezési díj”, vagy a „nevezési díj és gálavacsora”-
megjelöléseket. Utóbbi esetben a nevezési díj + 5000 Ft utalandó.
A mintacsomagban mellékelni kell az utalási azonosítót is.

BÍRÁLAT: 2022. OKTÓBER 8-9. DÍJÁTADÓ: 2022. NOVEMBER 26. (SZOMBAT) 16:00
 
A Pálinka- és Párlatversenyről minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a www.civil16.hu oldalra 
kattintva, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.

Első Kertvárosi Pálinka és Párlatverseny

Kardosné Gyurkó Katalin, Heizler Norbert és 
Simon Mariann
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A megjelenteket Bányi Gyuláné, a Kertba-
rátok vezetője üdvözölte, valamint megkö-
szönte a támogatók segítségét. Kovács Péter 
polgármester beszédében kitért arra, hogy 
bár a XVI. kerületben főleg kertesházlakók 

élnek, a lakótelepi lakosoknak hatalmas se-
gítséget jelent egy olyan terület, ahol maguk 
gazdálkodhatnak és termelhetik meg a fo-
gyasztásra szánt zöldségeket, gyümölcsöket. 
Mindemellett a közös hobbi szeretete kiváló 

közösségteremtő erőt jelent. A polgármester 
emellett a Kertváros Kiemelkedő Polgára cí-
met adományozta Bányi Gyulánénak, meg-
hálálva ezzel a kerületért végzett áldozatos és 
szorgos munkáját. 

András Károly, a Kertészek és Kertbará-
tok Országos Szövetségének elnöke idéz-
te fel a Kert megalakulásának hosszú útját 
és jelentőségét. A KALOT mozgalom a két 
világháború között élte fénykorát (20 nép-
főiskolával), azon-
ban a szocialista 
időszakban reakciós 
szervezetnek nyil-
vánították, ezért til-
tották működését. A 
rendszerváltás után 
azonban újraszer-
veződtek, népszerű-
ségük pedig nőttön 
nő, köszönhetően 
a kertvárosihoz ha-
sonló csoportoknak. 

Dr. Alaxa Mária 

szavalattal járult hozzá az alkalom ünnepé-
lyessé tételéhez. 

Miklós Zalán atya nem csak a kert növé-
nyeit hintette meg szenteltvízzel, de az azo-
kat gondozó szorgos kezeket is. Az üdvözlő 
beszédeken túl a tagok megoszthatták egy-
mással tapasztalataikat, tudásukat és eldi-
csekedhettek terményeikkel, lekvárjaikkal, 
szörpjeikkel. 

GUETH ÁDÁM

10 éves a KALOT Közösségi Kert
Május 28-án, a Zsemlékes utcai KALOT Közösségi Kertben várta tagjait a Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete. 
A Kert idén májusban ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, mely kiváló alkalmat adott a tagoknak az ün-
neplésre.  A délelőtti programban – melynek fővédnöke a KALOT Katolikus Népfőiskola Mozgalom volt – a 
látogatók kellemes hangulatban idézhették fel az elmúlt esztendőket, miközben értékes időt tölthettek együtt. 
A rendezvényt a XVI. kerületi Önkormányzat, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Nem-
zeti Együttműködési Alap támogatta. 

„Az orosz-ukrán konflik-
tus magyar szemmel”
Szőke István, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége XVI. kerületi szerve-
zetének elnöke május 30-án Prof. Dr. 
Szakály Sándor történészt látta ven-
dégül KÉSZ előadássorozatában, aki 
a szomszédunkban zajló orosz-ukrán 
katonai konfliktust elemezte magyar 
szemmel. 

A történész véleménye szerint a háborús helyzet hátterében komoly 
történelmi és kulturális sérelmek állnak, melyek elsősorban a Szov-
jetunió széthullásáig vezethetőek vissza. Ukrajna nemzetiségi térké-
pét ma is meghatározza az orosz kisebbség, akik az ország több régi-
ójában többségben vannak. A konfliktusból viszont nem hagyhatjuk 
ki a nyugati nagyhatalmak felelősségét sem, különös tekintettel az 
Egyesült Államokra.

A Széchenyi-díjas Szakály Sándor jelenleg a VERITAS Történetkuta-
tó Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egye-
tem történelem szakának tanára. Számos könyvet, tanulmányt jelen-
tetett meg, fő kutatási területi a két világháború közötti Magyarország, 
illetve Hazánk a második világégés során. A tartalmas előadás után a 
közönség is lehetőséget kapott, hogy feltegye kérdéseit, valamint meg-
vásárolhassa és dedikáltathassa a történész köteteit. Az estet dr. Kra-
tofil Ottóné szavalatai és Varga Levente koboz játéka tette színesebbé. 

A KÉSZ legközelebb szeptember 5-én várja vendégeit, a meghívott 
előadó ez alkalommal Kovács Péter polgármester lesz.

GUETH ÁDÁM
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Tehetség, összetartozás, 
ünnep
A tehetségek is az összetartozás jegyében ünne-
peltek a Kölcseyben. 

Iskolánk a Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően az idei tan-
évben sok kulturális programmal kedveskedhetett diákságának. Ez-
úttal június 4-ére határon túli előadókat hívhattunk meg. Szatmár-
németiből a Harag György Színház Brighella Bábtagozata hozta el 

nekünk a Terülj, te-
rülj, asztalkám című 
népmese-feldolgo-
zást bábszínházra 
alkalmazva. 

Nem is érkezhetett 
volna jobb időpont-
ban ez az előadás, 
mint a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján, 
hiszen ezzel az in-
tézmény és annak 
pedagógusai nem 
csak a tehetségek 
méltó gondozóiként, 

hanem a magyarságtudat és a határokat átívelő testvériség hirdetői-
ként teremthettek méltó csúcspontot a Nemzeti Tehetség Program 
által támogatott iskolai eseménysorozatnak.

Az ízes nyelvezet, a népmesei varázslat megérintette a gyerekeket, 
nagy élményt jelentett számukra.

Az esemény nem jöhetett volna létre, ha nincs a már említett NTP 
pályázat, valamint ha nincs az a támogató hozzáállás, amelyet Dobre 
Lajos iskolaigazgató és az a lelkes pedagóguscsapat képviselt, akik 
szívükön viselik és a napi feladatuknak tekintik a tehetséggondozást, 
a magyarság összetartozásának hirdetését, és természetesen kellett 
hozzá a Brighella Bábtagozat magas szintű, minőségi produkciója is. 
A Művészetek Tehetségprogram nevében Mindenkinek köszönjük a 
közreműködést!
VARGA BOGLÁRKA, KISS MAGYARI SZILVIA, N-SZABÓ TIMEA ÉS 

DEMETER CSILLA GABRIELLA

Mi sportot űztünk a tanulásból!

Elmesportolók
A Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályá-
zat keretében a 2021/2022-es tanévben iskolánk, a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola helyszínéül szolgált 
egy XXI. századi irányzatot képviselő iskolai program-
sorozatnak. 

A Tanulás-módszertani Műhely megálmodója, az iskola logopédusa, 
Demeter Csilla a június 8-án megnyílt tanulás-módszertani kiállítás 
megnyitóján arról beszélt, hogy mennyire fontos a mai gyerekeket 
megtanítani tanulni. Ha a tanulásról való beszélgetéssel, a meta-
kognitív gondolkodással, a különböző segítő stratégiákkal már az 
alsó évfolyamokban felvértezzük diákjainkat a felsőbb osztályokban 
sokkal nagyobb örömmel fognak tanulni, motiváltabbak lesznek és 
több időt szentelhetnek azoknak a területeknek, amelyekben igazán 
tehetségesek. Hangsúlyozta, hogy a „mit” tanuljunk mellett többet 
kell foglalkoznunk a „hogyan” tanuljunk stratégiáival. 

A negyedikes tehetségpalántákat egy lelkes pedagóguscsapat vezette 
végig a tanórán kívüli élmény-, felfedezés-, és alkotásközpontú, komp-
lex tehetséggondozó programsorozaton, melynek egyik megjelenítése 
az iskolában június 8-án megnyílt kiállítás volt. Célja felhívni a figyel-
met a tanulási stratégiák, módszerek, eszközök fontosságára, bemu-
tatni a szülőknek és pedagógusoknak, hogy a programban résztvevő 
gyerekek megtanultak különböző 
vázlatírási technikákat alkalmaz-
ni, megérezték, hogy a tanulás 
egy jó játék, örömforrás és egy iz-
galmas kihívás is lehet. A kiállítás 
csúcspontja a gyerekek számára az 
volt, amikor hatalmas képernyőn 
megnézhették a róluk készült 
fényképekből és videókból össze-
állított három perces összefoglalót. 

A Nemzeti Tehetség Program 
jóvoltából meg tudtuk vásárolni, a 
sikeres foglalkozáshoz szükséges eszközöket, tableteket, játékokat, 
így a tanulók játékosan tanulhattak, megismerhették és gyakorolhat-
ták az internetes tanulás lehetőségeit. 

Fehérváriné Bencze Ildikó magyar szakos kolléga, az iskola könyv-
tárosa, Nagy Sylvia a tanulás-módszertanban is jártas kreatív tanító, 
Szabó Andrea gyógypedagógus és tanító, valamint az iskola pszicho-
lógusa, Pozsvai Dóra azt az álláspontot képviseli, és igyekszik ter-
jeszteni, hogy minden magyar diák „elmesportoló” lehetne, és tuda-
tosan bővíthetné ismereteit a tanulás folyamatáról.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kölcsey-est
2022. május 27-én rendeztük meg isko-
lánkban, az első Kölcsey-estet, amelyre 
a fellépők és a szervezők nagy odaadás-
sal készültek. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában fontosak ezek a közössé-
gi alkalmak, ahol megmutathatjuk, hogy mi minden rejlik ben-
nünk, és ahol találkozhatunk értékes időt töltve egymással. Ezen a 
péntek estén rendeztük meg először ezt a rendezvényt. Azonban 
több évtizednyi színvonalas, vidám műsor és esemény sorakozik 
a Kölcsey archívumában, megannyi gála, gyereknap, koncert, ka-
rácsonyi és anyák napi műsor. Ezért is volt nagy öröm számunkra, 
hogy hosszú idő után újra összegyűlhettünk.

Ezt az eseményt a tradíció mellett az idei tanév egyik nyertes pá-
lyázata hívta életre. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
iskolánkban egész tanévben segítettük a valamilyen művészeti te-
rületen tehetséges gyermekeket, hogy képességeiket kibontakoz-
tassák. Ezen az esten pedig alkalmuk volt nekik és másoknak is 
megmutatni, hogy milyen tevékenységet végeznek ők szívvel-lé-
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kívánnak venni belőle, a XXI. század követel-
ményeihez igazodva. 

A jubileumi rendezvénysorozat céljait so-
rolva Boros Tamás megemlítette azt is, hogy 
jubileumi évkönyvet szeretnének kiadni, va-
lamint az iskola elveszett zászlóját szeretnék 
újra elkészíttetni, hogy a hagyomány tovább-
adása folytatódhasson. Elmondta még, hogy 
a mostani juniálist hagyományteremtő céllal 
is rendezték, és szeretnék minden évben 
megismételni. A jubileumi év rendezvényso-
rozatát pedig október 7-én az Erzsébetligeti 
Színházban zárják egy nagyszabású rendez-
vénnyel, sok fellépővel.

Az igazgatói megnyitó után öregdiákok és 
tanárok emlékeztek az intézmény múltjára, 
saját korábbi éveikre. Elsőnek Orosz András 
lépett a színpadra, aki 1955-ben érettségizett 
a Corvinban, és osztálytársaival a mai napig 
összejárnak a gimnáziumban. Őt több tanár 
visszaemlékezése követte, mások mellett 
Keszthelyi Rudolfé is, akinek később lánya is 
az iskola elismert pedagógusa lett.

A visszaemlékezések és tanárinterjúk után 
corvinos diákok musical duetteket adtak 
elő, majd a Corvin Színjátszó Kör előadása 

következett. Amíg 
a színpadon a prog-
ram zajlott, az iskola 
kertjében pattogott a 
tűz a bográcsok alatt. 
Végül a Kertvárosi 
Fúvószenekari Egye-
sület koncertjével 
zárult a jubileumi 
juniális.

MÉSZÁROS 
TIBOR 

Corvin 90
Május 11-én a Corvin Gimnázium előtt, a Mátyás király téren, valamint 
az iskola udvarán folytatódott az intézmény 90 éves fennállásának tisz-
teletére rendezett rendezvénysorozat.

A téren már kora dél-
utántól gyülekeztek a 
mai és az öregdiákok, 
mai és egykori pedagó-
gusok és érdeklődők.

A színpadon színes programsor szórakoz-
tatta a gyülekezőket. Közülük a kéttagú Dy-
namite Dudes vérbeli rock and rollal örven-
deztette meg a hallgatóságot.

Boros Tamás, az iskola igazgatója egy 1903-
as cikket idézett a Rá-
kos Vidéke című helyi 
újságból, amely a mai 
iskola akkori épüle-
tében működő Park 
vendéglőben zajlott 
jótékonysági céllal. 
A múlt emlékei után 
kutatva ez a 120 éves 
tudósítás is ötletet 
adott a juniális meg-

rendezéséhez, hiszen a délutáni program 
folyamán tartott tombolasorsolások bevétele 
most is jótékony célt szolgált. Egy okostáblát 

lekkel, mindez visszajelzést is 
adott számukra, ami által fejlő-
dik az énképük és az önértéke-
lésük. Továbbá pályázat adta a 
lehetőséget, hogy azok az anya-
gi keretek elérhetőek legyenek 
számunkra, amelyek a program 
színvonalát biztosították, így 
tudta az iskola megvásárolni 
például azt a színpadot, amelyen 

az este főszereplői felléptek. Hagyományt kívánunk teremteni ezzel 
a rendezvénnyel. Többek között azért hoztuk létre a Kölcsey-estet, 
hogy a jövőben is folytatódjon az értékteremtés, és minél több és 
igényesebb műsort tudjunk a következő időkben is az iskola falai 
között bemutatni. Bízunk benne, hogy a tradíció és az újító lendü-
let kéz a kézben járva tovább erősíti a kapcsolatot mindazok között, 
akik valamilyen szállal ehhez az intézményhez kötődnek.

A színes és színvonalas produkciókat nézve ismét bebizonyoso-
dott, hogy a kreativitás, az alázatos felkészülés, a művészi kifeje-
zés és az előadók személyisége képes olyan hangulatot teremteni, 
amely el tud varázsolni egy tornacsarnoknyi közönséget, és kiemel 
minden résztvevőt a hétköznapok szürkeségéből, legalább egy kis 
időre. Büszkék vagyunk az iskolánk tehetséges tanulóira, és arra a 

közösségre, amely életre hívta a Kölcsey-estet. A műsorban felléptek 
iskolánk jelenlegi tanulói, volt diákok, növendékeink szülei. 

Fellépők: Achkar Laura és Vidák Róbert – tánc és gitár, Bánkuti Anna 
– zongora, Bánkuti Lili – tánc, Baracsi Blanka – ének, Bellus Enikő – 
zongora, Blahó Szilvia – tánc, Futár Alex – citera, Futár Aliz – hegedű, 
ének, Gayer Janka – fuvola, Imre Vilmos és Végh Zalán – gitár, isko-
lánk énekkara, Kosár Kristóf – gitár, Kosztolni Nóra, Szakszon Noémi, 
Thész Alexandra, Végh Laura – tánc, majorette csoport, Mészáros Mimi 
– fuvola, Nagy Csenge – tánc, Nagy Lilla – tánc, Németh Kata – tánc, 
Romfa Dóra – klarinét, Szegvári Hunor és Szegvári Örs – ének és gitár, 
Tahon Larina – ének és Veresegyházi Hedvig – tánc

VARGA BOGLÁRKA
 a művészetek tehetségműhelyének vezetője
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A tanárnő nem szeret nyilatkozni, nem szeret 
szerepelni, és nem szereti, ha fotózzák. Ha 
kiáll a tanítványai elé vezényelni, a nagy ívű 
mozdulatok végén szinte robban a kézfeje, 
energikusan tartja ritmusban együttesét, majd 
az utolsó hang leintése után legszívesebben 
elbújna a gyerekek mögé, mintha neki semmi 
szerepe nem lenne a produkcióban. Először 
ennek okáról faggatom.

– Nekem már nem a szereplés okoz örömet, 
hanem, ha szól a zene. Életem korábbi szaka-
szában eleget álltam a színpadon ahhoz, hogy 
most már ne ezt tartsam fontosnak. 

– HOGYAN INDULT TANÁRI PÁLYÁJA? 
– Magyarországi történetem 1985-ben kezdő-
dött, akkor települtem át Beregszászról. Külö-
nös világban nevelkedtem, mert édesanyám-
mal csak oroszul beszéltem, édesapámmal 
oroszul és magyarul, nagymamámmal csak 
magyarul. Ezek után talán nem is meglepő, 
hogy ebben a bábeli környezetben a Nitkuli-
necz nevet kárpátaljai magyar édesapámtól 
örököltem.

– KITŐL ÖRÖKÖLTE A ZENE IRÁNTI VONZAL-
MAT?
– Édesanyám hozta a zene szeretetét a családba. 
Megszállott zenepedagógusként élt. Harkovban 
született, Moszkvában elvégezte a Színművé-
szeti Akadémia operett tanszakát és mellette a 
képzőművészetet is. Azonban a kórusmuzsika 
is nagyon közel állt hozzá, hamarosan Kárpát-
alja- és országszerte híres zenepedagógus lett. 
Gyermekkórusokkal foglalkozott, de egy idő 
után Moszkvában, a Szovjetunió összes köztár-
saságából hozzá jártak mesterkurzusra a karve-
zetők is. Neve fogalommá vált a szakmában. Én 
úgy nőttem föl, hogy vitt magával mindenhova. 
Hat éves koromban már ott álltam a színpadon. 
Később az ő kórusával a hátam mögött énekver-
senyt is nyertem a Kievi Operában. A testvére-
im is művészi pályára léptek, a bátyám filmren-
dező, a nővérem színművésznő.

25 éves a Primavera Kamarakórus
25. jubileumi gálaműsorát tartotta május 20-án a Primavera Kamara-
kórus a Szerb Antal Gimnázium dísztermében. A kórus és a vendé-
gelőadók műsora mellett a kórus vezetője, Nitkulinecz Zsanett tanár-
nő grafikus munkáiban gyönyörködhettek a vendégek. A tanárnőt a 
kórusról, zenepedagógiáról és jövőbeli terveiről kérdeztük. 

– AZ ÖN NEVE ÖSSZEKAPCSOLÓDOTT A 
PRIMAVERA KÓRUSÉVAL. HOGYAN SZÜLE-
TETT A PRIMAVERA?
– Már hét éve éltem Magyarországon, amikor 
meghívtak a Szerb Antal Gimnáziumba taníta-
ni. Előtte 7 évig vezettem a nagytarcsai műve-
lődési házat, közben Nagytarcsán létrehoztam  
egy zeneiskolát, ami most is működik, mint 
Nagytarcsai Művészeti Iskola, ahol nagyon so-
káig igazgatóként dolgoztam. A gimnázium-
ban azzal a feltétellel vállaltam el a felkérést, ha 
alakíthatok egy kórust. Először nagy kórussal 
dolgoztam, mellette kamarakórus is működött, 
amelyik később Primavera Kamarakórus elne-
vezést kapott egy olaszországi, canistrói útnak 
köszönhetően, amelyikre meghívott minket az 
ottani polgármester és a XVI. kerületi önkor-
mányzat.

– MINEK KÖSZÖNHETŐ, HOGY MA MÁR 
KERÜLETÜNKÖN KÍVÜL JOBBAN ISMERIK A 
KÓRUST, MINT ITTHON, A KERTVÁROSBAN?
– Egyrészt a nagytarcsai nemzetiségi rendezvé-
nyeken és a nemzetközi Béke-Barátság (NATO 
szervezésével) rendezvényeknek köszönhetően 
személyes, és hivatalos kapcsolataink keletkez-
tek. Sok helyre kaptunk meghívást, ismernek 
minket a határainkon túl is. Belföldön sokszor 
lépünk fel a nemzetközi diplomáciai esemé-
nyeken, amelyeknek már szinte törzsszerep-
lői vagyunk. Nagy koncertet adtunk a Francia 
Intézetben, a Magyarok Házában, több ország 
kulturális attaséja felhívására is felléptünk a 
kamarakórussal. De semmit nem érnének a 
kapcsolatok, ha nem szólna jól a kórus. Mindig 
igyekszem a maximumot kihozni a lányokból. 
Évek során kialakult egy sajátos „primaverás” 
stílus. Azt hiszem, az én emocionális világom, 
a harmónia és a zenei ízlésem erősen dominál 
benne. Mindig arra törekszem, hogy a reperto-
ár színes legyen. Minden dalt a saját nemzeti 
nyelvén adunk elő. Nem szabad megfeledkezni 
a fiúkról, a Primavera Band zenekaráról sem! 
Ők a mi hűséges társaink, sok színes előadást 
nekik is köszönhetünk.

– NAGYON SZIGORÚ A GYEREKEKKEL?
– Ha annak van itt az ideje, akkor igen. Ered-
ményt csak vasfegyelemmel lehet elérni. Ám 
ha látom, hogy fáradtak és lazításra van szük-
ségük, belefér egy kis bolondozás. De utána 
varázsütésre kell újból „vigyázzba állni”, mert 
különben szétfolyik minden.

– HOGYAN LEHET A MAI POP-ROCK-METÁL 
VILÁGBAN KÓRUSTAGOKAT VERBUVÁLNI?
– A Szerb Antal Gimnáziumban minden évben 
tartottam tehetségkutató gálákat. Akkor kezd-
tük, amikor ezt a kifejezést még nem is ismer-

te senki. Az itt feltűnő, jó hangú gyerekeket 
próbálom becsalogatni a kórusba, és minden 
évben árgus szemekkel figyelem az elsősöket 
is, hátha felbukkan köztük egy igazgyöngy. 
Aki jól énekel, könnyen meggyőzhető, mert 
már presztízse van a Primavera tagságnak. A 
tehetséges diákokat nem csak felfedezni kell, 
hanem támogatni a tehetségüket, nagyon so-
kat foglalkozni velük, csak úgy lesz belőlük 
profi kórusénekes. Ami a repertoárt illeti, nem 
ragaszkodom mereven a klasszikus zenéhez, 
szívesen átdolgozom, megharmonizálom 
különböző nemzetek népdalait, egyik-másik 
együttes, musical, vagy film világhírű betétda-
lát, amelyet a gyerekek is szívesen elénekelnek. 

– A KÍVÜLÁLLÓNAK ÚGY TŰNIK, SZIGORA 
ELLENÉRE SZERETIK ÖNT A TANÍTVÁNYAI. 
ÖN IS ÍGY ÉRZI?
– Nem csak engem, egymást is. Vakáció után 
úgy tudnak örülni egymásnak, hogy öröm 
nézni. A kórus kiváló műhelye a közösségte-
remtésnek, de a jellemformálásnak is. A gye-
rekek feltűnő változáson mennek keresztül az 
együtténeklés hatására. Olyan érzékennyé vál-
nak, hogy félszavakból is értik egymást. Lelki 
világuk mindenképpen gazdagabbá válik. 

– MIT HOZHAT A JÖVŐ?
– A jövőmet mindig megtervezem, mert nem 
szeretem a kellemetlen meglepetéseket. De 
bárhogy is alakul, kórusom mindig lesz, az biz-
tos. Ha máshol nem, a lakásomon énekelünk 
és örülünk egymásnak, a harmóniának, ami 
ilyenkor eluralja a lelkünket. Az anyai öröksé-
get ápolni kell. A lényeg, hogy az új tagok mel-
lett mindig ott vannak velünk a régi énekese-
im és a zenészek, akik nem tudnak, de nem is 
akarnak elszakadni tőlünk. A gyermekes, vagy 
éppen várandós anyukák is képesek velünk 
gyakorolni és fellépni. Ez maga a csoda!

– AZ ÖN ÖRÖKSÉGÉT KI VISZI TOVÁBB?
– A fiam, Koszták Rudolf, biztosan nem. Őt el-
csábította az informatika. Habár, a RockTarcsa 
fesztivált évek óta ő szervezi.

A tanárnő még megmutatta azt az albumot, 
amely az olaszországi Canistro meglátogatását 
követően, az ottani sikerek hatására jött létre 
Szép jó reggelt címmel. Majd pakolni kezdett, 
mint aki úgy érzi, már kicsit többet beszélt a 
kelleténél. Ezután már csak a gyerekekről, a ze-
néről, a Szerb Antal gimnázium fellépéseiről 
eshetett szó, róla nem. Úgy érzi, az ő személye 
nem fontos, csak az ügy, amit az anyukától örö-
költ tűzzel, szenvedéllyel szolgál. Akik ismerik, 
bizonyára másképp gondolják. 

MÉSZÁROS TIBOR 
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– HONNAN ERED MŰSZAKI ÉRDEKLŐDÉSE?
– Ez családi vonás volt nálunk. Édesapám asztalos volt, de ezermes-
terként mindent megjavított otthon. A bátyámat meg engem is be-
fogott a munkára. Segítettünk a csiszolásban, pácolásban, asztalos 
munkákban és minden egyébben. Reáltagozatos diák voltam a Cor-
vin Mátyás Gimnáziumban, ahol tovább mélyült a műszaki és ma-
tematikai érdeklődésem. 1958-ban érettségiztem és innen kerültem 
az Ikarusba.

– MESÉLNE ENNEK KÖRÜLMÉNYEIRŐL?
– Annak idején nem volt egyszerű bekerülni a gyárba, főleg az '56 
utáni légkörben. Viszont a szomszédságunkba lakott két ott dolgozó 
munkatárs, akik segítettek. Az Újgyártmány-szerkesztés gépészeti 
csoportjába kerültem. A főnököm mindenfélét rajzoltatott velem, 
leküldött a műhelybe is. Hogy fejlesszem magamat, és hogy legyen 
papírom rajztanfolyamra jártam, érdekes módon a kezdőre és a ha-
ladóra egyszerre, mert először az előbbi indulásáról kaptam infor-
mációt. 

– EGYETEMRE MÁR MUNKA MELLETT KEZDETT EL JÁRNI. KÜL-
SŐ NYOMÁS VAGY BELSŐ KÉNYSZER MIATT DÖNTÖTT ÍGY?
– A főnököm, Tabáni Tibor állandóan rágta a fülemet, hogy "Annus-
ka magának feltétlenül egyetemre kell mennie!" Minden nap ezt 
hallottam. '59-ben férjhez mentem, '60-ban született a fiam, így 
akkor nem tudtam volna egyetemre járni. Amikor viszont a fiam 
kétéves lett úgy döntöttem, hogy mégis jelentkeznék, a főnököm 
rögtön elintézte, hogy vállalati ösztöndíjat kapjak. Tizennégyen je-
lentkeztünk a gyárban, de csak két embert vettek fel, köztük engem 
nappalira. Tibor végül sajnos nem élhette meg, hogy felvegyenek, 
mert szívbetegség miatt elhunyt. Nagyon sokat köszönhetek neki, 
korrekt jó humorú, igazi mérnökember volt, afféle mentor. 

– MI VOLT AZ ELSŐ NAGYOBB FELADATA?
– 5 évig jártam az egyetemre. Az első nyár kivételével, amit a haj-
tóműgyárban töltöttem esztergálással, az Ikarusban teljesítettem a 
szakmai gyakorlatokat, amikor 1967-ben, akkorra elkészült az első 
'200-as busz. Ennek a tervezésében még nem vettem részt, de a szé-
riadokumentációban már igen, mint a futóműves csoport tervezője, 
később megbízott, majd kinevezett vezetője. Gondoljon bele, hogy 
a világ minden tájára szállítottunk buszokat! A 200-asból 1978-ban 
évi 13 ezer darabot gyártottunk. A kiszállított buszokhoz pedig nem 
csupán szervizszolgálat járt, hanem alkatrész bázis is. Ha ezek a pó-
talkatrészek nem lettek volna csereszabatosak, akkor nem lehetne 
javítani a járműveket még a mai napig is. Ezért volt fontos a nagyso-
rozatú gyártás kifejlesztése az Ikarusban.

– MENNYIRE VOLT SZABADSÁGUK A TERVEZÉS TERÉN?
– Sajnos volt olyan, hogy köteleztek minket, pl. hogy szovjet fu-
tóművet építsünk be a jobban bevált független kerékfelfüggesztés 
helyett. Mindezt egy államközi szerződésre, a szovjet-magyar barát-
ságra és együttműködésre hivatkozva. A 286-os csuklósautóbusz 
amerikai fődarabokkal az ottani méret-, teljesítmény-, emisszió- és 
amerikai munkahányad követelményei szerint tervezték. 1978. feb-

ruár 1-jén volt a bemutató 
Los Angelesben, ahol én 
vezettem a buszt a magam 
ötven kilójával és kedveskedve csak „Anna's Babyként” nevezték a 
konstrukciót.

– FINTA ÚRRAL NEM CSAK HÁZASPÁRKÉNT, HANEM MUNKA-
TÁRSKÉNT IS HARMONIKUSAN DOLGOZTAK.
– A mi pályánk párhuzamosan haladt, az Ikarusban és mindig is jó 
barátok voltunk. Mindig jól kiegészítettük egymást a közös munká-
ban, akár az Ikarusban, akár később a házasságunkban, és a Story 
könyvek írása során. Sajnos férjem 2018-ban elhunyt.

– MESÉLJEN, KÉREM A KÖNYV SZÜLETÉSÉRŐL!
– Amikor állami kitüntetéseket adtak a 200-as buszokért, akkor azt 
nem azok kapták, akik valóban részt vettek a tervezésben. Ez egy-
részt sértette a férjem önérzetét, elfogadhatatlannak tartotta ezt az 
igazságtalanságot, és ezt mindenképpen helyre akarta tenni. Ő ezt 
úgy hívta, hogy az „Állami díj anomáliája”. A könyv jórészt a mi 
személyes archívumunkból táplálkozik. Sajnos a férjem látása egy 
örökletes betegség miatt sokat romlott. Korábban ő írta az IKARUS 
elődcégét bemutató Story-sorozat négy kötetét, de inkább úgy dön-
tött, hogy amíg tudja, megírja a 200-as család fejlesztéstörténetét. 
Ez hiánypótló alkotás, mivel olyan ismereteket is tartalmaz, ami-
ket csak ő tudhatott. Mielőtt meghalt, a végakaratában rám ruházta 
szerzői jogát és minden dokumentumát azzal, hogy tegyem kutat-
hatóvá, melynek rendszerezése most is folyamatban van.  A 286-os 
csuklós busz fejlesztéséről egyébként is én írtam volna, és egyértel-
mű volt számomra, hogy befejezem, amit ő elkezdett. 

– VÁRHATÓ HOGY AZ EMLÍTETT STORY-SOROZAT FENTEBB 
EMLÍTETT KÖTETE IS MEG FOG JELENNI?
– A férjem tulajdonképpen megírta a Story 5. kötetet és tíz évvel 
ezelőtt leadta az NKA-nak, amire állami támogatást is kapott. A 
kiadásra akkor nem volt pénzünk, és ez gyakorlatilag az NKA-nál 
maradt. Amikor elkészültem a 200-as családdal, gondoltam, visz-
szaszerzem a kötetet, hogy ellenőrizzem, a férjem gépén maradt 
fejezetek azonosak-e azzal, amit leadtunk. Még pont jókor kérdez-
tem rá, mert az ügyintéző azt mondta, tízévente selejteznek, így szó 
szerint a zúzógépből húztam ki a könyvet. A közeljövőben ezt is be 
fogom fejezni.

– MIT ÜZENNE A JÖVŐ TERVEZŐMÉRNÖKEINEK?
– Elsősorban azt, hogy csak a gyakorlatban lehet megtanulni ter-
vezni. Az iskola nagyon fontos és nem hagyható ki, de önmagában 
nem elég, és rengeteg probléma megoldását nem tanítják. Például, 
a jármű berugózva, a kerék elfordulásakor, ne ütközzön bele a ke-
rékdobba – ez kiszerkeszthető. Erre csak a tapasztalat tanít meg, de 
még egy nagyon fontos dolog, hogy ki is kell tudni próbálni. Bízom 
benne, hogy a férjem öröksége is segítséget adhat a jövő kutatói és 
tervezőmérnökei számára. 

László Annával 
GUETH ÁDÁM beszélgetett

„Csak a gyakorlatban lehet megtanulni tervezni” 
– interjú László Annával
A 200-as széria az Ikarus igazi sikertörténete, mely a világ legnagyobb 
példányszámban gyártott és eladott autóbuszcsaládja volt. Korábbi 
lapszámunkban már beszámoltunk az Ikarus story 11. számának meg-
jelenéséről, melynek címe Az Ikarus 200-as egységes típuscsalád fej-
lesztéstörténete. A kötet szerzőjével, László Annával a mérnöki munka 
kezdeteiről a kihívásokról, valamint a könyv születéséről beszélgettünk.
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Csőhajlítás, forrasztás, préselés
Május 31-én, a Móra Ferenc Általános Iskolában különleges, interaktív 
technika órán vehettek részt a kíváncsi diákok. 

A Csavaros ész 
elnevezésű pá-
l y a o r i e n t á c i ó s 
program során 
a víz-gáz-fűtés 
szakma mesterfo-
gásaiba nyerhet-
tek bepillantást 
a fiatalok, akik 
megtanulhatták 
a csőhajlítás, forrasztás és 
préselés rejtelmeit. Az ügyes 
gyerekek hamar belerázódtak 
a munka fortélyaiba, sőt, a 
lányok is azt mondták, hogy 
szívesen kipróbálnák az első-
re igencsak férfiasnak tűnő 
feladatokat. A tanulók minde-
mellett pályaorinetációs kvíz-
ben is megmérethették tudá-
sukat.

A program apropója, hogy a Magyar Nem-
zeti Tehetség Program és a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara jóvoltából a Wor-
ldskills/Euroskills nemzetközi versenyeken 

résztvevő huszonéves szakem-
berek adtak számot tudásuk-
ról. A rendezvény kiváló lehe-
tőséget teremtett arra, hogy 
segítséget nyújtson az általá-
nos iskolások számára, milyen 
úton induljanak tovább. 

A versenyek lényegében szak-
mai olimpiának felelnek meg, 
a Worldskills-t a közeljövőben 

rendezik majd 
Sanghajban, és a 
magyar résztve-
vők bőven adnak 
okot a nemzeti 
büszkeségre.

Bánkiné Kiss 
Anikó, az iskola 
intézményveze-
tője és Szigetvári 

Csilla gépészmérnök, a versenyzők felké-
szítője bíznak abban, hogy felkeltették a 
gyermekek érdeklődését az iparág iránt, és a 
jövőben más hivatásokat is bemutathatnak.

GUETH ÁDÁM

Terdik Szilvia – 
Kortárs Szék-Portrék
A május 12-én megnyílt kiállításon most elő-
ször látható az  a festménysorozat, amelyben 
Terdik Szilvia sajátos módon a rá jellemző, 
immár védjegyévé vált székek ürügyén mu-
tat be számos ismert és szakmai körökben 
elismert kortárs művészt. A szubjektív válo-
gatásban olyan nevek szerepelnek mint Ger-
hard Richter, Wolsky András, Verebics Ági, 
efZámbó István, dr. Máriás, Boros Viola, Bo-
tos Péter, Király Tamás és mások.

A kiállítás további érdekességge, hogy lát-
ható a világ egyik leghíresebb nemzetközi 
kortárs művészeti találkozóján, a Velencei 
Biennálén készült székes fotósorozat is, 
amelyen a művésznő sajátos szemszögből 
örökítette meg az országok legjobbjainak 
ítélt kortárs alkotásait.

A kiállított művek július 10-ig megtekint-
hető az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
Szalonjában.
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Aki megérkezett a tájházhoz, először a lovaskocsit pillan- 
totta meg a kapu előtt, amely sétaútra vitte a jelentkezőket 
Cinkota utcáin. Erre bárki fölszállhat, hogy menet közben 
pünkösdi dalokat, mondókákat hallgasson Takács Rita előa-
dásában, vagy a későbbi körökben meséket hallgasson Má-
téfi Erika, a Varázsműhely vezetője előadásában. A lovakat 
Mihály Gábor hajtotta.

Az udvarban aztán pünkösdi kalandpálya várta elsősorban 
a gyerekeket. Kaptak egy menetlevelet amellyel különbö-
ző állomásokon kellett végigmenniük. Az első állomáson 
kukoricát kellett kis zsákokba lapátolni, talicskába tenni és 
elszállítani egy óriási láboshoz. Utána a „zöldágazás” kö-
vetkezett ami kapus és vonulós játékokat jelentett . Kicsit 
arrébb a varázsló változtatta mozdulatlan szobrokká a gye-
rekeket. Volt koszorúdobás és kakasütés is. A koszorút egy 
botra kellett rádobni, a kakasütés pedig azt jelentette, hogy 

Pünkösd a Tájházban
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ elképzelé-
se alapján a Varázsműhely Alapítvány kivitelezésében Mátéfi 
Erika vezetésével rendeztek pünkösdi mulatságot a Cinkotai 
Tájházban

babzsákkal kellett eltalálni egy kakas képét. Végül a vesszőparipán lovaglás-
sal végződött a feladatsor. Aki mindegyiken végigment a menetlevelére kapott 
pecsétek alapján részt vett a pünkösdi király és királynő választásban. Erre 
félóránként került sor. Az első pünkösdi királynő Balassi Nóra lett. Különös 
véletlen, hogy később testvére, Balassi Imi is megkapta a koronát, ő pünkösdi 
király lett.

Közben akik nem vettek részt a kalandpálya játékon, kézműveskedhettek. Kis 
felnőtt segítséggel pönkösdi rózsát és pillangót készíthettek.

A Tájházból ismét egy jó hangulatú közösségi program élményével térhettek 
haza a résztvevők.

M.T.  

„Énekelsz 
Cseh Tamást?” 
Június 2-án, az Erzsébetligeti 
Színház Corvin Galériája adott 
helyet az „Egy képre gondolok, 
tudod” című kiállítás finisszázsá-
nak. A kiállítás ez év áprilisától 
várta vendégiet, az érdeklődők 
pedig Cseh Tamás grafikáiban és 
a róla készült fotókban gyönyör-
ködhettek. 

A záróalkalmon Szabó Csillának, a Színház igazgatójának köszön-
tője után Molnár Eszter művészettörténész Fodor Sándor (képün-
kön) újságíróval beszélgetett, „Énekelsz Cseh Tamást?” című, tavaly 
megjelent interjú kötete kapcsán. A szerző, aki maga is ismerte az 
énekest, különleges értelmiségiként jellemezte Cseh Tamást, aki-
nek rendkívül sokat jelentett a magyar történelem. Asztaltársasá-
gába nem ülhetett olyan, aki nem tudta fejből a tizenhárom aradi 
vértanú nevét, vagy nem volt tisztában múltunk eseményeivel. A 
történelem ismerete egyúttal dacos ellenállást is jelentett az előző 
rendszerben, melyről tökéletes képet adnak szövegírójával, Bere-
ményi Gézával írt dalaik. A zenei aláfestésről ezúttal is a Caesar’s 
Bread zenekar tagjai gondoskodtak, a szerzőpáros dalainak feldol-
gozásaival. A rendezvény után a közönség megvásárolhatta a szer-
ző könyvét, melyhez Cseh Tamás fia, András írt utószót. A kiállítás 
a Petőfi Irodalmi Múzeum Cseh Tamás Archívumának közremű-
ködésével valósulhatott meg.                                       GUETH ÁDÁM
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Kovács Péter polgármester állandó résztvevője a Táncakadémia év-
záróinak, aki elmondta, hogy ebbe a társulatba többszörösen is érde-
mes beíratni a gyerekeket, hiszen a magas szintű táncoktatás mellett 
valódi közösségi élményben lehet részük, tartoznak valahová, nem 
átlagos teljesítményük tartást, önbizalmat ad nekik, és a táncos évek 
alatt megszerzett testi adottságaik egész életükben végigkísérik őket. 
A színháztermet megtöltő szülők, nagyszülők és rokonok ezt lát-
hatják is, hiszen a táncosok minden évben teljesen kész színpadi 
produkciókkal búcsúztatják az évadot, év közben pedig – ha nincsen 
vírushelyzet –, sok helyen bemutatják tudásukat, olykor külföldön, a 
tengeren túlon is, amint azt a korábbi években már láthattuk.

Szabó Csilla intézményvezető 
visszatekintett a Liget Tánca-
kadémia elmúlt 12 évére, és el-
mondta, hogy a sikerben orosz-
lánrésze van az együttest alapító 
táncpedagógusnak, Karácsonyi 
Évának, a Liget Táncművészeti 
Egyesület elnökének, és művé-
szeti vezetőjének,  továbbá ki-
emelt elismerést érdemelnek az 

Magyar szépmesék
Bakócz Tamás és az Esztergomi Székes-
egyházba illesztett szentély, a Bakócz 
kápolna. Bakócz Tamás (1442 Erdőd – 
1521. június 15., Esztergom)

A korban szokatlanul hosszú életű főpap az 
érseki méltóságig ívelő változatos, tevékeny 
életpályát hagyott maga után műveivel, me-
lyek közül a sírkápolnája a magyar reneszánsz 
építészet talán egyetlen épségben maradt re-
mekműve.

Apja még kézműves kerékgyártó mesterként 
taníttatta Bálint fiát, aki a Janus Pannoniustól 
örökölt titeli prépostként segítette öccsének 
előbb krakkói, majd itáliai tanulmányait. Ha-
marosan királyi kancellár, tanácstag lesz, 44 
évesen már győri püspök. Befolyása nemcsak 
itthon, külföldön is egyre kiterjedtebb, vagyo-
nát jelentősen gyarapítja. Főpapi tisztségei 
mellett Mátyás megbecsült hivatalnoka lesz. 
Akinek halála után egy ideig a fölesküdt zász-
lósurakkal együtt Corvin Jánossal tartott, majd 
a herceget és Beatrixet mellőzve, II. Ulászló 
koronázását támogatta. 1498-ban esztergo-
mi érsek lett, és két év múlva a szentszéktől 
megkapta a bíbornoki kalapot. Velencei támo-
gatással konstantinápolyi pátriárka lett, ami 
ugyan üres cím volt, de az egyházi hierarchiá-
ban a pápa után következő méltóságot és ezzel 
járó tekintélyt jelentette. Úgy döntött, hogy a 
katolikus egyházban elért rangja és vagyona 
predesztinálja arra, hogy esélyesként részt ve-
gyen az 1513 év eleji pápaválasztáson. Az ed-
digi egyetlen magyar főpapként remélhette a 
sikert. Az első körben a 25-ből 10 szavazatot 

kapott. Ígéretet tett, hogy megválasztása után, 
hatalmas vagyonát egy, a török elleni keresztes 
hadjáratra fordítja. A konklávé (a bíborosok 
pápaválasztó testülete) végül Medici bíborosra 
szavazott, aki X. Leo néven foglalta el Szent Pé-
ter trónját. Bakócz bíboros érsek nem jött haza 
üres kézzel Rómából. Az új pápa, kegyelmesen 
bocsátotta el, bullával a tarsolyában. Bullával, 
amely parancs és engedély volt a Magyaror-
szágról török ellen indítandó keresztes hadjá-
ratra. Itthon a királyi tanácsban keresztül vitte, 
hogy a törökkel, I. Szelimmel (I. Szulejmán 
apjával) kötött békét figyelmen kívül hagyva 
1514. április 16.-án kihirdessék az országban a 
mozgósítást. A bulla alapeszméje hamarosan 
a szerencsétlen kimenetelű, az Alföld nagy 
részét lángba, vérbe borító polgárháborúvá 
torzult és szörnyű megtorlással végződött. 
Eredménye, az ország védelmi képességének, 
katonai potenciáljának tragikus csökkenése a 
mohácsi csata és a török hódítások küszöbén. 
Az események okozójaként Bakóczot sok vád, 
szemrehányás érte.

Még a viszonylagos béke idejében, 1506 kö-
rül kezdte el a rangjához méltó a Toszkán 
reneszánsz mértékéhez igazodó kápolna épít-
tetését. Az esztergomi várhegyen álló Szent 
Adalbert székesegyház mellék kápolnájaként. 
Az alapkövek lerakását személyesen végezte. 
A belső terek építőanyaga süttői vörös már-
vány volt. A tervezést és a kivitelezést olasz 
mesterekre bízta. A tervező neve bizonytalan, 
munkáján fellelhetőek a kor hasonló firenzei, 
milánói, római mestereknek és alkotásaiknak 
ismerete, hatásai. Talán Piero Ferrucci volt, 
aki a négy szintes osztású oltárt is tervezte 
luccai fehér márványból, amit beépítésre ké-
szen szállították Itáliából. Az építést Ioannes 

Fiorentinus mester felügyelte. A centrális tér-
ben (a középpontban emelt elméleti függő-
leges tengelyre merőleges vízszintes tengely, 
-tengelyek- által osztott szelvények a térben) 
elhelyezett elliptikus kupola nem kőből vagy 
téglából, hanem 24 db ívelt kovácsoltvas bor-
dával, tartóvázzal készült, és 96 db ezüstözött, 
aranyozott bronz kazetta díszítette. Felül egy 
dob alakú laterna (fénykamra) 8 db 2 méteres 
ablaka engedte be a természetes fényt. A gazda-
gon díszített alakok, szobrok, szentek, Bakócz 
imádkozó szobra, Szent István, és Szent László 
szobrai a törökök vallási fanatizmusának lettek 
áldozatai. Az 1543-as ostromot és a 130 éves hó-
doltságot viszont, csodával határosan majdnem 
épségben úszta meg a mecsetnek használt ká-
polna. A török 1673-as kiűzése után 1686-ban 
Széchényi György érsek által kezdődött az első 
restaurálás, még az eredeti helyén. A XIX sz. 
elején a kápolna megmentését úgy oldották 
meg, hogy teljes egészében bele kell helyezni 
az épülő bazilikába. A rendkívüli építészeti fel-
adat volt a „műemlék” tájolásának 180 fokos 
elfordítása és 11 méterrel mélyebb szintbeli 
süllyesztése. Rudnay Sándor érsek Packh János 
építészt bízta meg, akinek irányításával, fél év 
alatt végeztek ezzel az Európában egyedülálló 
műemlékvédelmi és állagmegóvó munkával. 
Ma már díszkivilágítással ellátva szinte eredeti 
pompájában látható a dóm mellék kápolnája-
ként az óvárosra tájolva. 

Bakócz Tamást már kortársai közül is számo-
san és az utókor is megosztó személyiségnek 
tartotta, tartja, életműve napjainkban is vita-
tott. Főpapi működése hazánk nemzetközi is-
mertségét segítette.  

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Büszkeségünk, a Liget Táncakadémia
Május 27-én már a 12. évadzáró gáláját tartotta a Liget 
Táncakadémia az anyaintézményben, az Erzsébetlige-
ti Színházban. 

Akadémia különböző csoportjait vezető 
oktatók is, akik élvonalbeli táncegyüttesek 
szólistái, vezető táncosai.

A köszöntők után pedig kezdetét vette 
a táncgála, amelyben a legapróbbaktól a 
felnőttkor határáig terjedő korcsoportok 
szereplői közül mindenki tudása legjavát 
nyújtotta. A bemutató végén szűnni nem 
akaró vastaps volt a jutalmuk.                                                                

M.T. 
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SZABAD(A)TÉR rendezvényeinken a Green Caffee 
hűsítő italokkal és finom falatokkal várja a vendégeinket!

A rendezvények INGYENESEN LÁTOGATHATÓAK, 
szabadtéri események! 

A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
együttműködésével valósul meg!

PESTY PARTY SHOWBAND
Az ország egyik legprofibb party zenekara 

lép fel a Ligetben, és hatalmas utcabált 
csap a nyár tiszteletére! 

Kertmozi az Erzsébetligetben: 
ÜVEGTIGRIS 2.

16 év felettieknek ajánljuk!

IMECS ANITA ÉS A LUNDA ZENEKAR 
Igényes pop stílusvonalat követő zenekar, 

melynek zenéje folk, jazz, indie és rock 
elemekkel keveredik.

BUSINESSSILENCE! 
A funk, a rock és a blues klasszikusainak 
újraértelmezéséből áll össze ez a különle-

ges szabadtéri koncert!

Kertmozi az Erzsébetligetben: 
ÜVEGTIGRIS 3.

16 év felettieknek ajánljuk!

RYTMIX STÚDIÓ 
ének tanszak estje

Közreműködik: GYÖRGY ÁKOS

Munkatársakat keresünk!
KERTÉSZ és 

FÉNYTECHNIKUS-BERENDEZŐ 
kollégát keresünk! 

Az álláshirdetéseket részletesen 
www.kulturliget.hu oldalunkon tekinthetik meg.

Itt a nyár! Sokszínű 
NYÁRI FOGLALKOZTATÓKKAL 

készülünk a gyerekeknek, 
minden korosztály számára!

Részletek: 
www.kulturliget.hu
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Helytörténet
Kommentár nélkül

„A Pesti Napló 1936. március 20-i cikke R. L. 
szignóval
Kreneditsné, Nep elnökné ucca 
I. Mátyásról vagy III. Kreneditsnéről nevezzék-e 
el az egyik rákosszentmihályi uccát. Beszélgetés 
a Krenedits-lánnyal. 

(Saját tudósítónktól.) Krenedits Sándorné szül. 
Reich Berta négy év előtt, pontosan: 1932. április 
22-én halt meg májrákban. Negyvenhétéves volt és 
kifogástalan egészségnek örvendett, amikor betegsége 
alattomos gyorsasággal végzett vele két hónap alatt.  
Krenedits Sándorné Reich Berta meghalt. Meghalt és 
nem sejtette, de még csak nem is álmodhatta, hogy 
halála után négy évvel, ő, a világ legszerényebb, leg-
csendesebb asszonya, éles érdekellentétbe fog kerülni 
Mátyás király családjával, a Corvinokkal. Pedig ez 
történt Rákosszentmihályon. 
A rákosszentmihályi Nep-isták elhatározták, hogy 
Krenedits Sándor Nep-elnök jótékonyságáról közis-
mert feleségének emlékére Kreneditsné uccának ne-
vezik el azt az uccát, ahol a lakásuk volt és amelyet 
most Corvin uccának hívnak. 
Az ellenzék ezt a tervet a lehető legélénkebben ellen-
ezte. A Nép természetesen annál inkább ragaszkodott hozzá. 
És kitört a »Kreneditsné« kontra »Corvin« harc Rákosszentmihályon. 
Elkeseredetten dúlt egy ideig, míg végül valami egyességféle kerekedett. 
Az egyesség abban állott, hogy Nepék lemondtak a Corvin ucca átke-
resztelésének gondolatáról, az ellenzék viszont beleegyezett abba, hogy 
Kreneditsnéről uccát nevezzenek el. Végre megnyugodtak a kedélyek; 
elhatároztatott, hogy az Ilona uccát, Rákosszentmihálynak egyik leg-
forgalmasabb, legszebb uccáját nevezik majd el a Nep-elnök elhunyt 
feleségéről, Kreneditsné uccának. 
A Corvinok győztek tehát, de Kreneditsné sem zúgolódhatott, hiszen 
szép, nagy uccát készültek elnevezni róla és szinte bizonyosra vehető, 
hogy jókedvű megnyugvással vette volna tudomásul az eseményeknek 
számára oly nem vártan jelentős fordulatait, ha nem feküdt volna im-
már negyedik éve a rákosszentmihályi temetőben. 
A Kreneditsné utca azonban csak nem tudott megvalósulni. A képvi-
selőtestületi határozat után, amikor már szinte készíttetni adták a név-
táblákat, hogy a csinos kis villák falaira idejében rákerülhessenek az új 
utcanevek a számmal, fellebbezést adott be az ellenzék! Fellebbezésében 
kifejti, hogy bár semmi kifogása nincs az ellen, hogy Kreneditsnéről ér-
demei elismeréseképp uccát nevezzenek el, határozottan tiltakozik az 
ellen, hogy az uccát Kreneditsné uccának nevezzék. Azt javasolja, hogy 
a volt Ilona ucca a Reich Berta nevet kapja. Indokolásában kifejti, hogy 
Reich Berta a harmadik, aki a Krenedits Sándorné nevet viseli, mert a 
Nep elnökének ő volt a harmadik felesége, ha tehát az uccát Krenedits 
Sándorné uccának keresztelnék, senki sem tudná, hogy melyik asszonyt 
érte a kitüntetés. 
Így áll most az ügy. Illetőleg így nem tudni most, hogy miképpen is lesz 
hát ezzel a bonyolult uccakeresztelővel? 
A csendes Rákosszentmihályon és különösen a napfényben és porban 
felváltva fürdő hosszú, derűs Ilona uccában az uccaügyről beszélnek 

most folyvást az emberek. Ezt tárgyalják szakadat-
lan, miközben bölcs férfiak kinyilatkoztatják az ara-
nyigazságot, hogy hát a nőkkel mindig is csak baj volt 
ezen a világon!... 
Pedig Krenedits Sándorné Reich Berta igazán nem 
tartozott a bajt csináló asszonyok csoportjához. 
Szelíd, szerény, jószívű asszony volt, akinek legszíne-
sebb álmában sem jutott eszébe, hogy róla majd uccát 
neveznek el. 
Mint polgári iskolai tanárnő került Erdélyből Rákosz-
szentmihályra. Egészségtant, kézimunkát és tornát 
tanított. Szabadidejében a nők egyesületbe tömörí-
tésén fáradozott, az ő érdeme a rákosszentmihályi 
MANSz megalakulása, melynek később elnöknője 
lett. 
Közben megismerkedett Rákosszentmihály főjegyző-
jével, Krenedits Sándorral, aki elvált második felesé-
gétől, hogy Reich Bertának esküdhessen örök hűséget. 
A fiatal pár mintaszerű boldogságban élt. Fiuk, majd 
kislányuk született, de Kreneditsné azért egy pillanat-
ra sem hanyagolta el szegényeit, akik mint egyetlen 
védnökükhöz jártak hozzá. Személy szerint ismerte 
valamennyiüket, állandóan segélyezte őket és betegsé-
gükben ápolójuk volt. 

Mindenre jutott ideje, kitűnő tanárnő volt és jó anya. A lakása — itt 
beszélgetünk tizenhétéves lányával, Krenedits Ilonával — tele van fest-
ményeivel. Szenvedélyesen festett tájképeket, főleg folyókat és borongós 
hegyeket. Két portréja is látható a szalon kedvesen zsúfolt falán. Mind-
kettőn szomorúan mosolyog Reich Berta. 
— Mintha csak megérezte volna korai halálát — mondja a lánya. Az-
tán elmeséli, hogy a rákosszentmihályi babona szerint édesanyjának 
azért kellett oly hamar meghalnia, mert nem hallgatott a figyelmezteti 
szóra és makacsul hordta a rákkarkötőt. 
— Rákkarkötő? Mi az? 
— Prester (helyesen: Tröszter) Mária az angolkisasszonyoknál volt 
apáca, de kilépett és megalapította a rákosszentmihályi polgári isko-
lát. Volt egy régi ezüstkanala, azt odaadta egy ékszerésznek, hogy csi-
náljon belőle karkötőt. Attól a pillanattól kezdve, hogy elkészült, többé 
nem vált meg tőle, állandóan viselte. Rövidesen megbetegedett rákban 
és meghalt. A karkötőt egy tanárnő kollégájára hagyta, aki szintén ál-
landóan viselte, majd egészen váratlanul megbetegedett és ő is meghalt 
májrákban. Édesanyámnak ajándékozta az ezüst karkötőt... és a többit 
már elmondtam. Egy év sem telt bele és édesanyám is meghalt máj-
rákban. Egyébként, nézze, ez az a karkötő, én is állandóan hordom 
édesanyám halála óta, mert én nem vagyok babonás és a rákosszent-
mihályiakkal ellentétben nem a karperecét okolom anyám haláláért... 
Anya meghalt, mert a sors így rendelte és halálát nemcsak a családja 
gyászolja, hanem az a sok száz szegény, aki naponta látogat ki hozzá 
a temetőbe és ha csak teheti, virágot visz a sírjára, hogy megköszönje a 
sok jót, amit életében tett velük. 
Ez Kreneditsné Reich Berta. Sok vita folyik körülötte. A vita rég folyik 
és könnyen meglehet, hogy sokáig elhúzódik még. Lehet, hogy a napsu-
garas Ilona uccában már rég kizöldel az akác, de a vita még mindig 
nem lesz eldöntve...”
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A tökfélék spanyol közve-
títéssel kerültek Európába, 
ahol hamar közkedveltté 
váltak, köszönhetően a nö-
vény kevéssé igényes termé-
szetének. Magyarországon a 
lopótököt már a 12 századtól 
ismerhették, melynek héját 
tárolási céllal használták. A 
közönséges tök igen hamar 
elterjedt Magyarországon is, főként a kiskertekben vetették. A nö-
vény az éhínségek sújtotta időszakokban hasznos táplálékforrása 
volt eleinknek.  A 17. századra a tök igen sokféle típusát ismerték, 
amiről Lippay János is ír 1664-ben megjelent Posoni kert című 
művében. A kertész szerint a jól megkapált föld mellett, jó nyugodt 
földet kéván, kiváltképpen úy szegést, a kit jól meg gyomláltatnak.  
Azért ha igen száraz üdő jár, nem árt egy fazékba vizet tenni, és egy 
darab ruháchkát belé, hogy az által, le szivárkozzék a víz a gyökeré-
re... 

A tök élettani szempontból számos jó tulajdonsággal bír. A has-
nyálmirigy és a máj támogatása mellett magas rosttartalma miatt 
segíti az emésztőrendszer működését. Lippay szerint a forró hi-
deglelésben, hatalmas orvósság mind az héűségnek, mind a szomju-
ságnak el óltására, és a meg keményedett hasnak meg lágytására a 

töknek leve: mellyet úy fazékban, fojtott pecsenye módgyára víz nélkül 
főznek, s abbúl ki facharnak, s úgy iszszák.

A kertész beszámol a növény konyhában betöltött szerepéről is: 
szokták a magyarok főzni téyben, és más képpen is, s úgy enni…

A növény konyhai felhasználására álljon itt példaként két recept ele-
ink szakácskönyveiből:

 Szakácskönyvtöredék a 16. század végéről 

Tökből étök
Az tejbe üss két avagy három tikmonyat, egy marok lisztlángot is 
vess belé, habard jól össze, azután töltsd az igen szép apróra me-
télt tökre, vajat is vess belé, főzd jól erősen, az kalánnal keverd és 
törd apróra, mint az pépöt, úgy add föl, jó étök leszen.

 A csáktornyai Zrínyi-udvar 17. századi kéziratos szakácskönyve

Tököt tejjel főzni
Hámozd meg, a húsosát metéld apróra, forraszd fel tiszta vízbe, 
azután szűrd el a levet rosta által, vágd igen apróra, forralt tejjel 
ereszd fel, és pergelj egy kis vereshagymát bele, tejfellel, írós vaj-
jal, mind jó.

Szómagyarázat: kalán: kanál; liszláng: a legfinomabb liszt; per-
gelj: piríts; tikmony: tojás

A régészeti leletek tanúsága szerint a tököt több mint nyolcezer éve vették ter-
mesztésbe Közép-Amerikában. A tök a „három nővér” egyik tagja, mely növé-
nyek együtt ültetve erősítették egymást. Ezek a csoportban termesztett őshonos 
amerikai növények a bab, a kukorica és a tök. A talajt a bab tartotta nitrogénben gazdagon, aminek karót a 
kukorica szára adott, s árnyékukban szépen kúszott, terebélyesedett a tök. A földművelő népek később is ku-
korica közé ültették a tököt. 

A közönséges tök 
és társai

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

A kötetek a templomban található kazettás 
mennyezetek képábrázolásával foglalkoz-
nak, melyek leginkább az erdélyi protestáns 

művészet világát teremtik meg, itt Mátyás-
földön. A kötetek közül az első fotódoku-
mentációval együtt, egyenként mutatja be 

és értelmezi a kazetták ke-
resztyén jelképeit. A második 
kötet egy színezőfüzet, mely 
nem csak gyermekeknek, de 
felnőtteknek is tartalmas ki-
kapcsolódást nyújt, miközben 
elmélyülhetnek az adott szim-
bólum mélyebb jelentésében. 

Az egybegyűlteket Kovács 
Péter polgármester köszöntöt-
te, aki beszédében utalt a hit 
megtartó és megőrző erejére. 
Mosonyi János gondnok tréfás 
felvezetője (melyben viccesen 

Pünkösdi könyvbemutató
Június 3-án, a Mátyásföldi Evangélikus Templomban könyvbemutatóra 
gyűltek össze hívek és érdeklődők. A Luther Kiadó és a Kertvárosi Hely-
történeti és Emlékezet Központ szervezésében ezúttal az „Igéző jelek 
– Keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther idézetekkel” című 
kiadványokat mutatták be az érdeklődőknek. 

sorolta a gyülekezet igényeit az Önkormány-
zat felé) után a kötetekről Miklósné Székács 
Judit beszélgetett Vető István, a gyülekezet 
lelkésze, Széman Richard fotóművész és 
Boda Zsuzsa kötetszerkesztő társaságában. 

A rendezvény végén a templom kertjében 
várták a híveket némi süteménnyel és fris-
sítővel. 

GUETH ÁDÁM
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A kétnapos verseny június 4-i megnyitóján 
megjelent Sátor László, a Budapesti Atlé-
tikai Szövetség főtitkára, Schulek Ágoston 
özvegye és fiuk, Shulek Csaba családjával, a 
rendezvényt támogató Béres Rt. orvosigazga-
tója, dr. Kónya Csaba, a korábbi soproni válo-
gatott atléta, az EAP (Europe Athletisme Pro-
motion) versenyrendező szervezet közép- és 
kelet-európai koordinátora Téglássy Tímea, 
a Fővárosi Önkormányzatot pedig Keszthelyi 
Dorottya képviselte. 

Kovács Péter polgármester köszöntötte a 
megjelent szurkolókat és a versenyzőket. El-
mondta, hogy évről évre nagy öröm számára, 
hogy a Kertváros helyet biztosíthat egy ilyen 
magas színvonalú nemzetközi versenynek, 
amelynek presztízsét jelentősen emeli Schu-
lek Ágoston emléke. Kifejezte reményét, hogy 
a Budapest Open továbbra is szilárd pontja 
lesz az atlétika hazai versenyhelyszíneinek.

A verseny történetéről Sátor László főtitkárt 
kérdeztük, aki elmondta, hogy korábban is 
volt egy verseny, amelyen kimagasló eredmé-
nyek születtek. Ám amikor hozzákapcsolták 
Schulek Ágoston emlékét is, egy plusz lelki 
töltést kapott, a versenyzőkben fellépett va-
lami lelki hajtóerő, amely nem csak a má-
sodpercek legyőzését, hanem az emlékezés 
emelkedettségét is hozzátette a motiváci-
ójukhoz. A főtitkár elmondta még, hogy a 
nyolc résztvevő ország közül a szerbek jöttek 
a legtöbben, közel ötven versenyzővel. Köz-
tük van Ilić Ivana is, akinek 100 méteren 
eddigi legjobbja 11.38 így szoros befutóra 
van kilátás, hiszen a mi Takács Boglárkánk 
a minap futott 1 századdal jobbat, 11.37-et, 
ami országos csúcsot jelent. A legtávolabb-
ról – Nagy Britanniából – azonban minden 
bizonnyal a távolugró Anochirionye Ogo ér-
kezett.

Nem maradtak adósak az eredményekkel 
az IKA atlétái sem. Erről Amler Zoltán, az 
atlétikai szakosztály új elnöke számolt be 
lapunknak (vele következő lapszámunkban 
olvashatnak interjút):

A felnőttek között szerzett ikarusos dobo-
gós helyek felettébb biztatóak. Papp Márk 
(200 m), Kéri Tamás (rúdugrás), Rapai Fan-
ni (400m), Kovács László (súlylökés) győ-
zelmei a felnőtt ranglista legszűkebb élme-
zőnyébe tartozó eredményekkel párosultak. 
Csakúgy, mint Horváth Csaba (magasugrás), 
Kovács Noel (gerelyhajítás), Vastag Nóra 
(3000 m akadály) eredményei is – ők ezüs-
térmet értek el. Remekeltek a szakosztály 
gátfutói is: Tano Leonardo (110 m gát), Mol-
nár Csaba (400m gát) szerzett bronzérmet.

Az U20-asok versenyében Polyák Zoltán 

(110 m gát), az U18-asok között Takács Ger-
gő (400 m gát) teljesített magas szinten. 
Utóbbi korosztályban Kovács Kristóf (súly-
lökés) szerzett még aranyérmet, megelőzve 
edzéstársát, Barta Zoltánt. Az U16-osok or-

szágos bajnoksága ugyan csak ősszel lesz, 
de Baglyas Kíra (súlylökés), Táborszki Bálint 
(gerelyhajítás) és Bory Kinga (gerelyhajítás) 
egyaránt jól szerepeltek.

És azért említsük meg egy nem ikarusos, de 
magyar szívünknek kedves sportoló eredmé-
nyét is. A Budapest Open előtt az Ausztriában 
100 méteren országos csúcsot (11.37) futó Ta-
kács Boglárka is eljött a versenyre, és ha már 
ott volt, a gratulációk fogadása mellett termé-
szetesen odatette magát. A Budapesti Honvéd 
sprintere 11.56-tal nyerte meg a számot.

MÉSZÁROS TIBOR 

X. Budapest Open 
– Schulek Ágoston emlékverseny
Schulek Ágoston először sportemberként, rúdugróként, majd sportdiplo-
mataként is letette névjegyét az Európai sportélet asztalára. Az ő személyé-
nek és az Ikarus Sportcentrum által kínált nemzetközi szintű körülmények-
nek köszönhető, hogy idén is sok kitűnő atléta nevezett a versenyre. Nyolc 
ország közel száz atlétája mérte össze erejét a X. Budapest Open – Schulek 
Ágoston emlékversenyen.
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Vége a szenvedésnek

Ez év áprilisában a MAC U14-es csa-
pata Torontóban játszhatott kanadai 
csapatok ellen. Aki Európa közép 
keleti részéről érkezik a jégkoron-
gozás szentéjébe, általában csak na-
gyon alulnézetből meri szemlélni az 
ottani hokiéletet. A mieink azonban 
nem ijedtek meg saját árnyékuktól, 
és a 6 órás időeltolódás hátrányait 
is leküzdve megszerezték a torna 
3. helyét. Dávid több alkalommal is 
megszerezte a meccs legjobb játéko-
sa címet. Teljesítményük elismerése-
képpen a magyar főkonzul vendégül 
látta a csapatot.

Ez is nagy élmény volt, ám nemsokára következett egy még na-
gyobb. A Hungary Talent egy jégkorong tornákat és táborokat, speci-
ális felkészítő képzéseket szervező sportvállalkozás, melynek csapata 
2022 májusában először kapott meghívást a világ legnagyobb jég-
korong utánpótlás tornája, a PeeWeeCup-ra. Magyar gyerekek tehát 
először léphettek jégre azon a tornán, amelyet már 62 éve minden 
évben megrendeznek Québecben. A kellő megilletődöttség ellené-
re a Hungary Talent csapata egy 21 ezer néző befogadására képes 
stadionban, a Videotronban 8:1 arányú, fölényes győzelmet aratott. 
Végül 144 csapat közül a 24 legerősebb közé beverekedve magukat 
a magyarok a 11. helyen végeztek, elismerést szerezve a jégkorong 
hazájában a magyar jégkorongsportnak.

Kanadában télen minden a hokiról 
szól. Minden köztéren hokipálya van, 
és a gyerekek korcsolyával mennek is-
kolába. Ahol azt tanácsolták, hogy ne 
a legmagasabb szinten vegyünk részt, 
mert nincs esélyünk, a mi srácaink 
játszottak 3 győztes meccset, 2 dön-
tetlent, elszenvedtek 2 nagyon szoros 
vereséget, amiben bármi benne lehe-
tett volna. Viszont gazdagabbak lettek 
rengeteg élménnyel, tapasztalattal, 
amelyek bizonyára  egész életükben 
elkíséri őket. És lehet, hogy nem mi 
voltunk a legjobb csapat, egy biztos: a 
mi szívünk volt a legnagyobb!

Ezek után büszkén adhatunk hírt arról is, hogy 2022. június 3-5 
között a Hungary Talent rendezésében a Mátyásföldi Jégcsarnok 
adott otthont egy 10 csapat részvételével megrendezett nemzetközi 
kupának. Ide kizárólag külföldi válogatott tehetségekből álló csapato-
kat hívtak meg. A rendezők célja pedig az, hogy magas színvonalú, 
egyedi lehetőséget biztosítsanak a fiatal jégkorongozók fejlődéséhez. 
A középtávú terv pedig már az, hogy néhány éven belül 8 országból 
8 csapat érkezzen a tornára.

Lehet, hogy Mátyásföld hamarosan fölkerül a jégkorongozás nem-
zetközi térképére?

Kornis Anita beszámolója alapján lejegyezte: 
MÉSZÁROS TIBOR

A legutóbbi jelentkezéskor abban remény-
kedtünk, hogy a kiesés ellen harcoló Ikarus 
az utolsó három mérkőzésén szerez annyi 
pontot, hogy biztos bennmaradás legyen a 
vége. Mielőtt a REAC elleni utolsó fordu-
ló következett volna, két hazai mérkőzés, 
mindkettő kiesés elleni riválissal szemben, 
várt az Ikára. 6 pontot reméltünk – 2 lett 
belőle. A Gázgyár elleni 1:1 és a Csep-Gól 
elleni 2:2, valamint a REAC otthonában el-
szenvedett 3:2-es vereség azt jelenti, hogy a 
bajnokság befejeződésével még nem lehe-
tünk biztosak az I. osztályban maradásban. 
A táblázat alsó része így fest:

11. Gázgyár 27 pont,  12. Pestszentimre  26 
pont,   13. Csep-Gól  25 pont, 14. Ikarus 25 
pont,  15. XII. Svábhegy  22 pont,   16 MUN 
SE  6 pont. (Egyenlő pontszám esetén a 
több győzelem számít, a Csep-Gól hét győ-
zelmet, az Ikarus mindössze öt győzelmet 
ért el.)

Már többször említettük, hogy a verseny-
kiírás szerint a 15. és 16. helyezett biztosan 
kiesik a másodosztályba. Több kieső abban 

az esetben lehet, ha az NB III-ból kieső Rá-
kosmente ide kerül, valamint az I. osztály 
bajnoka a Pénzügyőr itt marad, azaz nem 
jut túl az osztályozón, melyet a Balmazújvá-
rossal vívnak. Az első mérkőzésen: Pénzü-
győr-Balmazújváros 0-0, visszavágó június 
12. (Ez az eredmény nem túl bíztató az Ika 
számára, hiszen ha a Pénzügy a visszavá-
gón kikap, marad az I. osztályban, esetleg 
növelve a kiesők számát. )

Persze ebben a zűrzavaros kiírásban min-
den előfordulhat, így azután reményked-
jünk, hogy az Ikarus a következő idényben 
is az I. osztályban indulhat.

A Budapest II. osztályban indult két csapa-
tunk: a RAFC és az MLTC. Négy kertvárosi 
csapatunk közül aránylag a RAFC szerepelt 
a legjobban. A bajnokság előtt távozott a csa-
pat gólkirálya, Molnár András. A saját pálya 
nélkül, a rengeteg sérüléssel, betegséggel, 
műtétekkel maguk mögött hagyott idény-
ben elért 6. hely tisztességes eredménynek 
mondható. Amennyiben az utolsó forduló-
ban, "hazai pályán" (RTK) legyőzték volna a 

harmatosan teljesítő Airnergy együttesét, az 
előkelő 5. helyen végeztek volna. 

A játékosok nagyobb része Vörös Péter 
edző vezetésével példát mutat klubhűség-
ből, rendesen járnak edzésre, becsületesen 
küzdenek a mérkőzéseken. Eredményesebb 
szereplést addig nem várhatunk el, amíg el 
nem készül saját otthonuk, a Pirosrózsa 
utcában. (2017. november 25-én játszotta 
utolsó mérkőzését a csapat hazai környe-
zetben.) Az "örök" kérdés: Mikor kezdik az 
új sporttelep építését? A legújabb időpont – 
5. éve ki tudja már hányadik – június 15. A 
pesszimisták (vagy a realisták) csak azt kér-
dezik: Melyik évben?...

Ez a nagy múltú egyesület (előbb volt foci 
Szentmihályon, mint ahogy az MLSZ meg-
alakult, 1901) talán többet érdemelne az ille-
tékesektől... (Félreértések elkerülése végett 
ez alatt nem a XVI. kerületi Önkormányza-
tot értem!)

Legközelebb az MLTC és az RSC 2021/22. 
évi teljesítményéről szólunk.

VARGA FERENC

A legnagyobb jóindulattal sem lehet azt mondani, hogy Kertvárosunk csapatai 
elkényeztették volna szurkolóikat a 2021/22. évi bajnokságban. Négy csapa-
tunk közül három inkább a kieséshez állt közel, mint az élmezőnyhöz. 

Letették névjegyüket a hoki hazájában
Szilágyi Dávid Zsolt, kerületünk lakója, az Arany János Általános Iskola tanulója a Magyar 
Atlétikai Club (MAC) U14-es jégkorongcsapatának tagjaként belekóstolhatott az álmok ál-
mát jelentő kanadai hoki világába. A kerületünknek és a magyar színeknek is elismerést 
jelentő eseményről Kornis Anita tájékoztatta lapunkat.
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Kazán, cirkó, gáz vízmelegítő 
felújítás, javítás, karbantartás. 
Kazáncsere kéménybéleléssel, 
teljes körű ügyintézéssel. Gáz-
bojler cseréje villanybojlerre. 
Villanybojler vízkőtelenítése, 
cseréje, javítása. 70-943-4372

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

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

INGATLAN
Nagybörzsönyben eladó eredeti 
szépségében megtartott, korszerű-
sített, napelemes, 2 szobás paraszt-
ház berendezéssel 35M Ft-ért nagy 
telken. 70-945-5225

Nógrádmegye déli részén Kál-
lón, Budapesttől 57km-re eladó 4 
szoba összkomfortos családi ház 
1000nm-es telken. I.ár: 12M Ft. 
Botos Moksony Erika 20-365-6258

XVI. kerületben keresek eladó, ön-
álló garázst. 70-416-1083

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

Eladnám vagy cserélném 62nm-es 
panorámás, amerikai konyhás Jókai 
lakótelepi lakásomat kisebbre, csak 
a telepen. 407-4927, 30-779-1522

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Jó állapotú, közepes méretű görgős 
fotel ingyen elvihető. 30-303-9773

Eladó harmonika, írógép, Hifi-to-
rony, Sony TV, hanglemezek, köny-
vek. 20-318-8284

Eladók: új 2l-esolajsütő, paradicsom 
passzírozó, zöldség-gyümölcs cent-
rifuga, 1l-es termosz, szeletelő-re-
szelő, Vital center 4 az 1-ben. Alig 
használtak. 409-1267

Egyedülálló nő keres szintén magá-
nyos nőt lakótársnak. 30-354-4738

Bosch mosógép, használt, törött 
előlappal 10E Ft-ért eladó. 20-451-
7390

Eladnám jó állapotban lévő ferde 
hasizom padomat 8E Ft-ért. 9-17 óra 
között. 30-301-9571 

Hat ágú jó állapotú csillár burával, 
szalagos magnó, könyvek ingyen el-
vihetők. 409-2240

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

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

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

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

Eladó felnőtt részére két csomag 
M-es méretű pelenka 1,5E Ft-ért. 70-
944-4793

XVI. kerületi otthonunkba takarító-
nőt keresek! 2 hetente hosszabb táv-
ra. Megbízható, fiatal leinformálha-
tó hölgy személyében. Reális áron. 
20-935-2473

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

70l-es bevilágított ülős dioráma el-
adó, élő halaknak átalakítható akvá-
rium. 20-915-1656

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő vagyok. 
Keresem segítő partneremet, tár-
samat, aki esetleg mozgássérült és 
jogosítvánnyal is rendelkezik. 30-
453-3420

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

Eladó keveset használt masszív 
kukorica daráló 15E Ft-ért. 30-294-
8049

Fenyőfa láda, nyitható zsanéros te-
tővel, h. 125cm m 115 cm, sz: 65 cm, 
este 17-20 között 403-3533

Vas ajtókeret, erős T vasból, zsanér-
ral, beépítéshez szükséges fülekkel 
2 db.

Nagyobb 210x82 cm, 7000 Ft, ki-
sebb  167x67 cm 5000 Ft. este 17-
20 között 20/498-6812

Marmonkannák, jó állapotúak 
2000/db. este 20/498-6812

Malterosláda szögvas kerettel, 3 
mm-es lemez 120x52x80 cm 18 E 
Ft. 20/498-6812

A 2022. január 1-jén életbe lépett, a fogyasztókra 
kedvezőbb, új szavatossági és jótállási szabályok a 
cipőkkel kapcsolatos szavatossági jogok érvénye-
sítését is megváltoztatták. Amikor a fogyasztó az 
üzletben vagy online vásárol cipőt, más-más sza-
bályok vonatkoznak az adásvételi szerződésre, de a 
szavatosági igényérvényesítés tekintetében azono-
sak a jogszabályi rendelkezések.

Fogyasztói szerződésnél a vásárlástól számított 1 
éven belüli – a korábbi 6 hónap helyett! – meghi-
básodás, úgynevezett rejtett hiba észlelése esetén 
a kereskedőt, a forgalmazót terheli a bizonyítási 
kötelezettség, hogy a lábbeli nem anyag- és/vagy 
gyári hibás. 

Akkor járunk el tudatosan, hogy a hiba jelentke-
zésekor – nem több hónapos további használatot 
követően – terjesztjük elő kifogásunkat abban az 
üzletben, ahol vásároltunk. Amennyiben az üz-
let nem oldja meg a panaszunkat, akkor minden 
esetben fel kell vennie egy jegyzőkönyvet a mi-
nőségi kifogásról, melynek egy példányát köteles 
részünkre átadni. Ebben a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetnie, hogy a fogyasztónak milyen igénye van 
és a kereskedőnek jeleznie kell, hogy hogyan kí-
vánja megoldani a problémát. A szavatossági jogi 
sorrend figyelembevételével ez lehet javítás, csere 
illetve, ha ezeket nem képes teljesíteni a kereske-
dő, akkor a vételárat köteles visszafizetni.

Azt is jeleznie kell a jegyzőkönyvben a kereskedő-
nek, ha szakértői bizonyítást kíván igénybe venni 
a hibás teljesítési vélelem megdöntése érdekében. 
Ebben az esetben a jogszabály a független szakér-
tői vélemény fontos és nélkülözhetetlen tartalmi 
elemeit is meghatározza. Ezek elsősorban a lábbeli 
vizsgálatának vizsgálati módszere, a szakértői díj, 
a szakvélemény részletes indoklása. 

Ha online webáruházból vásárolunk cipőt, akkor 
a termék átvételétől számított 14 napon belül indo-
kolás nélküli elállás is megillet minket, de ez nem 
a „használt cipőre” vonatkozik, hanem a felpróbált, 
de mérethibás vagy „nemtetszik” termékekre. 

Amennyiben online cipővásárlás esetén a cipő 
hibája miatt kívánjuk a szavatossági jogainkat ér-

vényesíteni, a webáruház oldalán feltüntetett pa-
naszkezelési online felületen tudjuk – az üzletben 
történő vásárláshoz hasonlóan – érvényesíteni a 
szavatossági jogainkat, azaz minőségi kifogást te-
hetünk és kérhetjük a lábbeli javítását vagy cseré-
jét, illetve ha arra a forgalmazó nem képes, eláll-
hatunk a vételtől és a hibás lábbeli visszaküldése 
mellett kérhetjük vissza a vételárat.

Amennyiben a fogyasztó a kereskedő által kért 
szakértői véleménnyel nem ért egyet igényével 
tovább fordulhat a megyei kereskedelmi kamarák 
mellett működő békéltető testületekhez ingyenes 
jogorvoslatért. Ezen testületi eljárások gyorsak és 
általában hatékonyak. Az eljárásban a kereskedő-
ket együttműködési kötelezettség terheli, ami azt 
jelenti, hogy valamilyen egyezségi ajánlatot terjeszt 
elő lehet elismerve a hibát, vagy méltányosságból.

A békéltető testületi meghallgatáson aztán tény-
leg felkerül a lábbeli az asztalra és azt az eljáró ta-
nácselnökök megvizsgálják összevetve a becsatolt 
szakvéleményekkel. 

Azt azonban nem árt megjegyezni, hogy nem 
minden lábbelin jelentkező hiba garanciális jel-
legű, hiszen vannak olyan jellegű meghibásodásik, 
mely a nem rendeltésszerű használat, ápolás, szá-
rítás vagy kezelés következtében keletkeztek. Gye-
rekcipőknél például gyakoriak a „kismotorhasz-
nálat” következtében keletkezett nem garanciális 
hibák vagy a futballcipőknél nem a cipőre előírt 
ún. műfüves pályahasználattal összefüggő meg-
hibásodások. Mindig nézzük meg a lábbeli hasz-
nálati-kezelési útmutatóját és annak megfelelően 
használjuk vagy tisztítsuk a lábbelit. 

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt láb-
belikre 2 év szavatossági idő van, ami azt jelenti, 
hogy 2 éven belül tapasztalt hiba esetén a fogyasz-
tó élhet a szavatossági jogaival, de 1 év használat 
után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a meg-
hibásodás nem neki felróható okból, hanem gyár-
tási vagy anyaghibával összefüggésben keletkezett.

Legyünk tudatosabbak a mindennapi vásárlása-
inknál is! 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Hogyan kerül a cipő az asztalra? 
A nyári szezonban egyre több fogyasztó vásárol új lábbelit vagy szandált, 
amelynek meghibásodásával összefüggésben jó tisztázni pár szabályt.



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

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090 

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 30-321-0601

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

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. 30-
287-4348

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! 
Németh Dániel vásárol ér-
tékbecsléssel legmagasabb 
áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, képeslapokat, 
régi pénzt, kitüntetéseket, 
könyveket, dísztárgyakat, 
porcelánokat, szőnyeget, 
bakelit lemezeket, bundát, 
írógépet, varrógépet, kristá-
lyokat, bizsukat, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállás-
sal. 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

Kutya-macska eledel, illetve 
konzerv kapható, házhoz szál-
lítással. 30-086-7098

Festők vállalnak lakóépületek-
nek külső-belső festését, driveto-
lását színezését és meglévő ajtók 
ablakok festés hibáinak javítását. 
30-820-3710, 20-362-4625




