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� Kili Tamás

M árcius 1-jén idõ-
közi választások

lesznek Rákosligeten a
17. választókörzetben,
amelyen négy képvise-
lõjelölt méretteti meg
magát. A rendszerváltás
óta Dombóvári Csaba volt
a körzet képviselõje a Fi-
desz színeiben egészen
a múlt év végéig, ami-
kor bejelentette, hogy
megpályázza az önkor-
mányzat aljegyzõi tiszt-
ségét, így megüresedett
a képviselõi szék. A Fi-
desz és a KDNP XVII.
kerületi szervezete Ró-
zsahegyi Pétert indítja a
választáson, az õ kam-
pányzáró rendezvényé-
re került sor február 21-
én a Gregor József Álta-
lános Iskolában. Az ese-
ményre jeles politikusok
is meghívást kaptak, ott
volt Tarlós István, a Fi-
desz fõvárosi frakcióve-
zetõje, Pesti Imre, a Fi-
desz országgyûlési kép-
viselõje, a jelölõ szerve-
zetek nevében Riz Le-
vente, a Fidesz helyi vá-
lasztókerületének elnö-
ke és Csorba Béla, a kerü-
leti KDNP elnöke. A
mûsorközlõ tisztét Du-
nai Mónika, a helyi Fi-
desz alelnöke vállalta. 

Pesti Imre, a Fidesz
egészségügyi szakpoli-

tikusa némi személyes
kitérõ után szólt a ma-
gyar egészségügy hely-
zetérõl. Riz Levente Ró-
zsahegyi Péter könye-
zetvédelmi biztottsági
munkáját emelte ki,
amely révén koordinálja
az önkormányzat faül-
tetési programját, az in-
gyenes lombzsák- és
konténerakciókat is.

A másik jelölõ szerve-
zet nevében Csorba Bé-
la hozzátette, Péter ese-
tében nincs olyan jó
ügy, ami mellé õ ne áll-
na oda, ami azért is fon-
tos, mert ezt önzetlenül,
idõt, fáradságot nem kí-
mélve teszi. Ez a válasz-
tás nemcsak arról szól,
hogy Rózsahegyi Pétert
szeretnék rákosligeti
képviselõként látni. Ar-
ról is szól, hogy a vá-
lasztók visszaigazolják
azt a várospolitikát,
amit a Fidesz–KDNP
szövetség immáron két

éve megvalósít. Rózsa-
hegyi Péter képviselõje-
lölt ezt követõen arról
beszélt, hogy nem kí-
ván politikus lenni, ha-
nem meg akar maradni
egy tevékeny, városré-
széért kiálló embernek,
akinek az itt élõk a leg-
fontosabbak.

Ebben a körzetben
1990 óta mindig sikerrel
járt a mi gondolkodói
körünk - mondta Tarlós
István, itt tehát van si-
kerélmény. Azzal a ké-
réssel fordult a választó-
polgárokhoz, hogy ne
sajnálják azt a fél órát az
idõközi választásra,
mert aki nem megy el
szavazni, az nem a be-
csületét veszíti el, ha-
nem a panaszkodáshoz
való jogát. „Nekünk
azért kell nyernünk,
hogy egy élhetõbb jövõ
kerekedjék a gyereke-
ink, unokáink számára”
- mondta Tarlós István.

Fidesz kampányzáró 
Rózsahegyi Péter a képviselõjelölt

Rákoskerti Képviselõi Klub
� MUNKATÁRSUNKTÓL

F ebruár 11-én a
Rákoskerti Mûvelõ-

dési Házban elsõ ízben
találkoztak a Rákos-
kertért valaha is dolgo-
zó tanácstagok, képvi-
selõk.

Fohsz Tivadar és Hat-
vani Zoltán tavaly év
közepén határozták el,
hogy megkeresik azo-

kat a tanácstagokat,
VB-tagokat, képviselõ-
ket, akik Rákoskertért
dolgoztak a rendszer-
váltás elõtt, illetve
után. Dr. Mándl József,
volt rákoskerti házior-
vos volt segítségükre.
Összesen 11 emberrel
sikerült felvenni a kap-
csolatot. A telefonos
egyeztetések után kide-
rült, hogy az összes

volt „képviselõ” renge-
teget tett Rákoskertért
és a politikai hitvallásá-
tól függetlenül szíve-
sen részt vesz egy talál-
kozón. 

Az ismerkedés után
mindenki büszkén me-
sélte, hogy amikor õ te-
hetett a körzetért, ak-
kor mi minden történt.
Többen a ciklusuk alatt
be nem fejezett fejlesz-

tésükrõl meséltek, de
egészen új ötletek is
elõkerültek. Valaki a
vendégek közül rögtön
nevet is talált a kis
„ c s a p a t n a k ” :
Rákoskerti Képviselõi
Klub.

Jelenleg Bukta Mihály,
Kovács Lászlóné, Kovács
Zsuzsanna, Lepés Imre,
Madarász Istvánné, Poda-
ni Sándor, Simon Albert,

Szabó Imre, id. Szegleti
Károlyné, Szvitok Károly-
né, Dr. Varga Antal és a
mai kerti képviselõk a
klub tagjai.

A találkozónak lesz
folytatása. A szervezõk
elmondása szerint
Rákoskert szeretetében
és az azért való közös
munkában mindenki
maradéktalanul egyet-
ért ma is.

Fogyasztóvédelem
Rákosmentén

� SZAKÁCS ZSUZSA

B alogh Imrét, az Or-
szágos Fogyasztó-

védelmi Egyesület helyi
civil szervezetének ve-
zetõjét kértük, ossza
meg az olvasókkal az el-
múlt fél év tapasztalata-
it, hisz tavaly nyár óta
már Rákosmentén is se-
gítséget kapnak a vásár-
lók, ha valamilyen sére-
lem éri õket.

- Budapesten mi va-
gyunk a hatodik kerü-
let, ahol megalakult a
fogyasztóvédelmi egye-
sület civil szervezete.
Július óta kereshetnek
fel bennünket a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában
(Pesti út 163.; 253-35-01)
hétfõn 16.00 és 18.00 óra
között. A fogyasztói pa-
naszokat a jelzett idõ-
ponton kívül is leadhat-
ják az ügyfélszolgálati
irodában, vagy a Fatime
virágüzletben (Ferihe-
gyi út 27.; 257-71-42).
Ha azonnali segítségre
szorulnak, akkor hívják
a 06-20-510-0678-as szá-
mot.

- Mik azok a tipikus
gondok, amikkel felkeresik
önöket?

- Sok idõs ember pa-
naszolta, hogy különbö-
zõ telefontársaságok
felajánlják pluszszolgál-
tatásaikat, és ez ha kell

nekik, ha nem, sokszor
azt tapasztalják, hogy a
legközelebbi számlában
már forintosítva jelenik
meg feléjük. Ilyenkor
azt tudom tanácsolni,
nem kell elfogadniuk,
ha nem akarják használ-
ni a kínált szolgáltatást.
Tipikus probléma az is,
hogy a vevõk nem min-
den esetben kapnak a
vásárolt áruhoz helye-
sen kitöltött garanciális
papírt. A hozzám for-
dulókat arra biztatom,
az elromlott árut vigyék
vissza, ahol vásárolták
és ne hagyják magukat
a szervizbe küldeni,
hisz az üzlettel kötöttek
szerzõdést. Nagyon
fontos, hogy minden
esetben kérjenek szám-
lát és a felmerülõ gon-
dot, pedig írásban rög-
zítsék.

- Melyik korosztály for-
dul önökhöz leginkább?

- Személyesen inkább
az idõsebbek jönnek,
ezért szeretnénk, ha a
közeljövõben a külön-
bözõ városrészi kihe-
lyezett ügyfélszolgála-
tokon is létre tudnánk
hozni ilyen fogyasztó-
védelmi irodákat. A fia-
talok, inkább az inter-
nethez nyúlnak, így
már nálunk is mûködik
az e-mailen történõ se-
gítségnyújtás, címünk:
fogyved@rakosmente.hu.

Csorba Béla és Rózsahegyi Péter
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A z allergiás reakci-
ók (túlérzékenysé-

gi reakciók) normális
esetben ártalmatlan
anyagokra adott nem
megfelelõ immunvála-
szok. Bármi lehet aller-
gén, amit az immun-
rendszer „ellenségként”
észlel. Ebben az esetben
ezeket az anyagokat an-
tigénként kezeli és el-
lenanyagokat, antiteste-
ket bocsát ki ellene. Az
egyébként veszélytelen
anyag allergénné válik,
amely az újabb találko-
záskor ismét heves re-
akciót fog kiváltani.

Ez okozza a kellemet-
len tüneteket.

Az allergiák sok em-
ber életét keserítik meg.
Gyakoriságuk – egyes
becslések szerint – a jö-
võben akár alakosság
felét is elérheti. Az em-
berek immunitása év-
rõl-évre jelentõsen csök-
ken, amit más súlyos
betegségek is jeleznek.

Hogyan jutottunk el
odáig, hogy a XXI. szá-
zad elejére az emberek
ilyen védtelenné váltak?

Földünkön az összes
faj csak akkor tud egész-
ségesen élni, ha biztosí-

tott számára a táplálék-
lánca és optimálisak a lé-
tezéséhez szükséges élet-
körülmények. Az ember
tápláléklánca (mely egy-
ben az „üzemanyaga”)
több millió évvel ezelõtt
halászattal, vadászattal,
gyûjtögetéssel alakult ki.
Több százezer évig vegy-
szermentesen, teljesérté-
kûen, feldolgozatlanul
és évszaknak megfelelõ-
en vettük magunkhoz a
táplálékainkat.

Emésztõ- – kiválasztó
– és immunrendszerünk
is ehhez alkalmazko-
dott. A múlt század hat-

vanas éveitõl táplálék-
láncunkba és életmó-
dunkba egyre több hiba
jelentkezett. Tápanyaga-
ink feldolgozottakká
váltak, erõsen hiányo-
sak, vegyi anyagokkal
terheltek, egyre kevésbé
töltik be a táplálék szere-
pét. Ezt tetézi a környe-
zetbõl származó veszé-
lyes anyagok, a káros
sugárzások, a légkör
szennyezõdései stb. né-
hány kémiai gyógyszer
tartós szedése is károsít-
hatja az immunrend-
szert, aminek következ-
tében hirtelen, addig la-

tens immungyengesé-
gek jelentkezhetnek.

A pszichés tényezõk
és az öröklött érintettsé-
gek igazából az allergiák
megjelenési formájában
és a reakciók lefolyásá-
ban játszanak szerepet.

Allergiák tehát csak
akkor betegítik meg a
szervezetet, ha az im-
munrendszer legyen-
gült, vagy valamilyen
idegen (kémiai) anya-
gok által túlterhelt álla-
potban van.
dr. Vadas Miklósné Katalin

táplálkozási és életmód- 
tanácsadó

Az allergia, mint „civilizációs betegség” 1. rész

� KILI TAMÁS

R iz Levente polgár-
mester és Hatvani

Zoltán képviselõ Rúzsa
Ágnes jegyzõ társaságá-
ban február 17-én meg-
látogatta rákoskerti ott-
honában Csányi József-
nét, aki aznap ünnepel-
te 100. születésnapját. A
virágcsokrot a polgár-
mester, az ünnepi tortát
pedig Hatvani Zoltán
nyújtotta át az ünne-
peltnek.

Erzsi néni 1998 óta la-
kik a Pásztorfalva utcai
házban unokájával, Far-
kasné Nagy Ágnessel és
annak fiával, Balázzsal,
aki anyjával együtt
nagy szeretettel, párat-
lan odafigyeléssel gon-
doskodik róla.

Erzsi néni remek kon-
dícióban van ma is,
szellemileg teljesen ép,
csak estére fárad el ki-
csit. A lába nem a régi
már - panaszkodik, ez
az eredménye a sok-sok
korongozásnak, ugyan-
is férje fazekasként dol-
gozott évtizedeken át,
akinek be kellett segíte-
ni. Errõl sokat mesélt a
polgármesternek, aki

érdeklõdve hallgatta a
régi idõk történeteit a
fazekasmesterségrõl, a
vásározásról és a kora-
beli rákoshegyi élmé-
nyekrõl. Rákoshegyen
nem volt probléma Is-
ten házát felkeresni,
mert közel laktak hoz-
zá, de miért is nincs
templom Rákoskerten?
- kérdezte a polgármes-
tert. Régebben, ha
templomba akart men-
ni, át kellett buszozzon
Ecserre, mert annyira
megromlott a látása,
hogy a BKV járatok jel-
zéseit már nem tudta
megkülönböztetni. Er-
zsi néni igencsak meg-
örvendett, amikor Riz
Levente közölte az
örömhírt, hogy hama-
rosan lesz temploma

Rákoskertnek is, a Ró-
zsaszál utcában öt éven
belül felépülhet az öko-
menikus templom,
amelyhez az önkor-
mányzat biztosít ingat-
lant.

Búcsúzás elõtt a jegy-
zõ asszonynak adta át
az ünnepeltnek azt az
oklevelet, amelyben a
kormánya nevében
Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök köszöntöt-
te 100. születésnapján
Csányi Józsefnét, kí-
vánva neki jó egészsé-
get és hosszú, boldog
éveket. A kormányren-
delet értelmében Erzsi
nénit 100 ezer forint jut-
tatás is megilleti, ennek
folyósítása folyamatban
van - mondta Rúzsa
Ágnes jegyzõ.

Százéves nénit 
köszöntöttek Rákoskerten

Új tévét kapott 
az idõsek otthona 

� KILI TAMÁS

R iz Levente polgár-
mestert látták ven-

dégül a Lemberg utcai
Református Egyház
Idõsek Otthonában feb-
ruár 12-én, ahol a társal-
góban már elfoglalta
központi helyét az in-
tézmény új, LCD televí-
ziója, amelyet közada-
kozásból sikerült meg-
vásárolni. A régit
ugyanis ellopták –
mondta Füzessy Zol-
tánné, az intézmény ve-
zetõje. Az intézmény-
ben élõ huszonegy lakó
többsége 70-80 éves,
vagy még idõsebb, ezért
csakis nagyképernyõs
új televízió jöhetett szó-
ba, ám ez drágább is.
Füzessy Zoltánné sok
embert megkeresett,
hogy az ügy mellé állít-
sa õket, közülük azon-
ban csak Gyulai Szilvesz-
ter, Rojik József, Riz Le-
vente és a rákoskereszt-
úri Tesco igazgatója
nyújtott anyagi segítsé-
get a készülék megvá-
sárlásához, valamint az
otthon egyik lakója.

Riz Levente ellátoga-
tott néhány apartmanba

is. Elõször a 85 éves
Bartos Pálné ajtaján ko-
pogtatott, aki örömmel
vette a polgármesteri vi-
zitet. Kati néni volt az
otthon elsõ lakója, a fér-
jével együtt költöztek
be 1995-ben. Társa hét
évvel ezelõtt meghalt,
azóta a kézimunkában
találta meg élete értel-
mét. A lakás tele szebb-
nél szebb hímzésekkel,
egyszer még kiállításon
is bemutathatta legjob-
ban sikerült munkáit
S z é k e s f e h é r v á r o n .
Szomszédságában lakik
a 91 éves Szabó Zoltán,
aki több évtizeden át az
Egyesült Államokban
élt, és ma is hét nyelvet
beszél anyanyelvi szin-
ten. Lelkészként szol-
gált egy kis településen,
és nyelveket tanított az
egyetemen, amikor
akaratán kívül egy sze-
nátor jóvoltából került
az FBI-hoz tolmácsnak,
majd Jimmy Carter
programigazgatójaként
az amerikai kormány-
zatnál is dolgozott. Ké-
sõbb is jó kapcsolatokat
ápolt az elnökökkel. Öt
gyereke él az Egyesült
Államokban.
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Wass Albertre emlékeztek Rákoskerten
Az író nemcsak szemtanúja volt a XX. századnak, az egyik legnagyobb krónikása is

� KILI TAMÁS

A szobornál Simó Jó-
zsef, a Czegei Wass

Albert Alapítvány ma-
gyarországi elnöke
mondott beszédet Wass
Albertrõl, munkásságá-
tól a napi aktuálpoli-
tikai kérdésekig. Hang-
súlyozta, hogy Wass Al-
bert nemcsak szemta-
núja volt a XX. század-
nak, hanem egyben leg-
nagyobb krónikása is,
mert megírta, amit lá-
tott és talán ez volt a
legnagyobb „bûne”. Az
elmúlt rendszer korife-
usai tisztában voltak az
író eszmevilágával,
szándékosan hallgatták
el, tudva azt, hogy az õ
szelleme, ha átjárhatja a
magyart, akkor az egy-
szerre csak magára fog
találni és újra úgy visel-
kedik, mint egy büszke
nemzet. Simó József
számos idézettel tarkí-
tott beszédében mai ba-
jainkra igyekezett vá-
laszt találni a halhatat-

lan költõ szavaival, kü-
lönös tekintettel a ma-
gyarság megosztottsá-
gára. „Amelyik nép
nem tud összefogni a
rontás ellen, az ne hivat-
kozzék se balsorsa, sem
turáni átokra” – idézte
az író sorait. Ez az éles
határvonal mentén tör-
ténõ kettéosztás egyér-
telmûen idegen érdeke-
ket szolgál, mert miköz-
ben mi egymással ma-
rakszunk, aközben egy
törpe kisebbség eloroz
tõlünk mindent, és ma-
radhatunk cselédek sa-
ját hazánkban - mondta
Simó József.

Az I. Wass Albert Em-
léknap a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban
megtartott irodalmi est-
tel folytatódott, ahol
Bartha József holtmarosi
református lelkész, a
Czegei Wass Albert
Alapítvány erdélyi el-
nöke szólt elõször a kö-
zönséghez. Azokról a
székelyekrõl beszélt,
akik az emlékezetes

népszavazás után im-
máron anyaország nél-
kül maradtak. Õ is a ne-
ves költõt idézte, amely
igazolja, hogy Wass Al-
bert írásai ma is aktuáli-
sak: „Tartsatok össze
magyarok! Szeressétek
egymást magyarok! Se-
gítsétek egymást ma-
gyarok!”, és ami a leg-
fontosabb, „ne féljetek
magyarok!” Székelyföl-
dön is könnyebb lesz az
élet, ha tudjuk, hogy itt,
az anyaországban el-
hangzik értünk egy rö-
vidke imádság, az „Is-
ten áldd meg a ma-

gyart!”. A lelkész hittel
hangsúlyozta, hogy
visszajönnek a hegye-
ink, mert ezen jogos tu-
lajdonunkba õseink vé-
re az összetartó erõ. A
magyarság vissza fogja
kapni mindazt, amit tõ-
lünk a gyûlölet, a rossz-
indulat, a butaság és az
irigység elorzott. Tanul-
junk meg ebben hinni,
és tanuljunk meg sze-
retni – ajánlotta befeje-
zésül Bartha József.

Az irodalmi est elsõ
részében „A bujdosó
imája” címmel Réti Ár-
pád színmûvész adott

ízelítõt Wass Albert élet-
mûvébõl, a legszebb,
legjelentõsebb versek
bemutatásával, köztük
olyan remekmûvekkel,
mint a Nagypénteki si-
rató, Mikor a bujdosó az
Istennel beszél, az Adjá-
tok vissza a hegyeimet
és a Magyar cirkusz. A
versek után a próza ka-
pott fõszerepet, Simó Jó-
zsef ezúttal elõadómû-
vészként mutatkozott
be, és tolmácsolta Wass
Albert mélyen szántó,
tanulságos gondolatait.
A funtinelli boszorkány,
az Ember az országút
szélén, a Kard és kasza
címû rövid prózákat a
mûvész olyan magával
ragadó ízes székely
nyelvjárásban adta elõ,
hogy a közönség azon-
nal a szívébe zárta. 

Az emléknapot záró
állófogadáson Fohsz Ti-
vadar alpolgármester
mondott pohárköszön-
tõt, aki jelezte, hogy
nehéz megszólalnia két
ilyen tartalmas elõadás
után, amelyek mind-
annyiunkban gondol-
kodásra késztetõ mély
nyomokat hagytak.
Olyan aktuálpolitikai
kérdésekre is választ
kaphattunk, amelyek
nem úgy tûnnek, mint-
ha ha több évtized táv-
latából szólnának hoz-
zánk.

KIADÓ IRODAHÁZ PÉCELEN!
Az M0 autóúthoz, BKV buszhoz, vasúthoz közel 500 m2-nyi irodaház

részben vagy egészben bérbe adó! Sokféle kialakítási lehetõség!
Nagy telek, parkoló, garázsok!

Ár 1.800,-Ft/m2
Érdeklõdni: 06-28-452-854

FRISSNYUGDÍJAS PEDAGÓGUST,
óvónõt keresek kisfiam mellé

gyermekfelügyeletre Rákoskerten.
Hosszú távú együttmûködést aján-
lok, rugalmas, leinformálható höl-
gyek jelentkezését várom az alábbi
telefonszámon: 06-70-943-0656

LLEEÁÁNNYYFFAALLUUNN 909 m2 telken,
218 m2-es, kétszintes, beépíthetõ
padlásterû, négyszobás 70 százaléko-
san elkészült, örökpanorámás ház,
50 m2-es garázzsal, kerti faházzal el-
adó. Ár: 30 millió forint. 

ÉÉrrdd..::  0066--3300--220099--77887744

HIRDETÉSFELVÉTEL:  
tel/fax.: 259-0511

Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu

Wass Albert halálának tizenegyedik évfordulója
alkalmából „A kõ marad” címmel emlékeztek az
erdélyi magyar irodalom egyik legkiválóbb írójá-
ra Rákoskerten a tavaly õsszel felavatott Wass Al-
bert-szobornál február 15-én. A csípõs hideg elle-
nére is szép számmal eljöttek a nem mindennapi
rendezvényre, az eseményen megjelent Riz Le-
vente polgármester is. A rendezvényt Fohsz Tiva-
dar alpolgármester, Hatvani Zoltán és dr. Fenke
Ferenc önkormányzati képviselõ támogatta.

Simó József mondott beszédet Wass Albert szobránál
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F A F E L D O L G O Z Ó - T E L E P
A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között. 

Mobil: 06-20-330-8426, Fax: 06-29-325-420
tulajdonos: Oláh József Maglód Bercsényi u.25.

TAVASZI TÛZIFAAKCIÓ!
Akácfából 

Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fûrészelt osz-
lopok, karók, stégek, aknafedelek, kertépítõ- 
és játékkészítõ-alapanyagok. Támfalak, olcsó dúc 
és karámoszlopok. Bérfûrészelést is vállalunk.

Tûzifa – Kandallófa – Fabrikett
Igény szerint feldolgozva akác, tölgy és gyertyány
tûzifa korrekt kiszolgálással. Füstöléshez akácfû-
részpor zsákolva. Bográcsoláshoz zsákos aprítottfa
mindig kapható.

H Á Z H O Z  S Z Á L L Í T Á S T  V Á L L A L U N K !

Dr. Nagy Júlia
bõrgyógyász

bõrgyógyász és 
nemibetegségek szakorvosa,

kozmetológus,
gyermek bõrgyógyász

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá

helyezte át rendelését.

Rendelési idõ: 
péntek 15-18

szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban feb-

ruár 7-én nyílt meg
Esztergom-Kertváros
Selyemfonal Képzõmû-
vész Körének tárlata,
hogy ezzel is erõsítsék a
„kert” települések ösz-
szetartozását. 

A kiállítást Hollós Já-
nos újságíró nyitotta
meg, aki kiemelte,
hogy a XIX. századig a
kézimunkát kimondot-
tan férfiak mûvelték,
képeiken fõként va-
dászjelenetek és termé-
szeti motívumok szere-
peltek, az idõ múltával
azonban egyre inkább
elterjedt a hölgyek kö-
rében is a hímzés, ami
azt is jelentette, hogy
megjelentek a feminim
motívumok.

– A gobelin természe-
tébõl adódóan évekig
készül, így az életünk

egy részét is óhatatlanul
beledolgozzuk – árulta
el a Hírhozónak Juhász
Bálintné Erzsike, akinek
gyönggyel kirakott eg-
zotikus képeit csodál-
hattuk meg. Adamikné
Szendrõ Katalin Szentko-
rona és Szárnyasangyal
címû képei keresztsze-
mes hímzéssel készül-
tek, a dekoratív motívu-
mok sokféleségük elle-
nére is homogén képet
alkotnak.

Hatvani Zoltán képvi-
selõ pohárköszöntõjé-
ben megemlítette, Rá-
koskert augusztusban
ünnepelte megalakulá-
sának 75. évfordulóját,
amire kilenc kert nevû
település fogadta el a
meghívást, köztük az
esztergomiak. Az akko-
ri találkozásnak a foly-
tatása ez a kiállítás, és
jelezte, hogy a követke-
zõ kerek évfordulón is
várják a jelenlévõket.

Szinte Gábor festõmû-
vész falképeit bemu-
tató fotókiállítás nyílt
a Vigyázó Sándor Mû-
velõdési Ház Ballonyi
Galériáján február 10-
én. A tárlat képeit Fe-
jér Gyula és Gergely
Felicián készítette. 

� KILI TAMÁS

A z idén 80 eszten-
dõs festõmûvész

2003-2004-ben a fran-
ciaországi Aurillac vá-
ros közelében lévõ
Saint-Simon templom
ódon falaira II. Szilvesz-
ter pápa életérõl és Szent
István király megkoro-
názásáról szóló, tizen-
három részes, összesen
110 négyzetméternyi
falképsorozatot festett,
amelyet 2005 nyarán
szenteltek fel. Az Euró-
pában szinte példa nél-
küli természeti szép-
séggel megáldott kör-
nyéken, Aurillac-ban
született Gerbert d'Au-
rillac, az a pásztorfiú,
akibõl II. Szilveszter
pápa lett, és aki a króni-
kák szerint a koronát
küldte elsõ szent kirá-
lyunknak, Istvánnak.
Ennek emlékére ké-
szültek Szinte Gábor
egyedülálló, a korai kö-
zépkor világát, embere-
it megelevenítõ pannói
a magyarokkal különö-

sen barátságos telepü-
lés 900-ban épült, ro-
mán stílusú templomá-
nak falaira. A késõbb
kibõvített épület jellege
megõrizte a kor stílu-
sát, építészeti elemeit
olyannyira, hogy még
Gerbert keresztelõ me-
dencéje is fellelhetõ az
emlékek tárházában.

A kiállítás-megnyitó
keretében Szinte Gábor
vetített képes elõadá-
son beszélt a munkála-
tok részleteirõl, az al-
kotások történelmi hát-
terérõl és összefüggé-
seirõl. Elmesélte azokat
a gondolatokat, ame-
lyek a témaválasztás-
ban inspirálták, a ma-
gyarok kalandozásaitól
egészen addig, hogyan
tudtunk gyökeret verni
a Kárpát-medencében,

amikor ez más népek-
nek korábban nem si-
került.

Szinte Gábor festmé-
nyei II. Szilveszter pá-
pa életének legfõbb ál-
lomásait mutatja be,
õrizve emlékét a ke-
resztény Európa szö-
vetségét szorgalmazó
pápának és a magya-
rokkal való szoros kap-
csolatának: az aurillaci
szerzetesi élettõl III.
Ottó császár nevelõje-
ként a magdeburgi ta-
nítóskodásig, a raven-
nai érsekségtõl neveze-
tes álmáig, és a korona
átadásától az esztergo-
mi koronázásig. A fa-
lakra tekintve az ér-
deklõdõk is megismer-
hetik a francia és a ma-
gyar, e két nagy múltú
európai nép legrégebbi
történelmi kapcsolatát,
de a képek arra is fel-
hívják a figyelmet,
hogy a több mint ezer
éve Európában élõ ma-
gyarság koronája az
egyik legrégebbi koro-
na a kontinensen -
hangsúlyozta Szinte
Gábor. A magyar vo-
natkozású képek szán-
dékának megfelelõen a
szentélybe kerültek, a
középpontban, az ap-
szisban pedig a Szent
Koronát jelképezõ ív-
ben a trónon ülõ Krisz-
tus tekint le ránk.

Gobelinkiállítás
Rákoskerten

II. Szilveszter pápa 
és a Szent Korona
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