Föld-napi társasjáték

Immár hetedik esztendeje ülteti asztalhoz, készteti gondolkodásra a zuglói
diákokat, pedagógusokat és szülőket
a Talpalatnyi Föld
vetélkedő-sorozat.
Ez az önkormányzat által szervezett
és támogatott nagy
kerületi társasjáték
szinte a teljes tanévet átöleli. A selejtezőfordulók már ősszel megkezdődnek, a többnapos döntőre pedig április végén, a Föld napi ünnepséggel egybekötve kerül sor. A versenyben résztvevő diákok és felkészítő tanárok
pedig májusban egy különleges kirándulással teszik fel a koronát
egész éves teljesítményükre.
Ez tehát így zajlik Zuglóban, s mivel a rendszer jól működik, kár
lenne rajta bármit is változtatni. Vagy mégis? Eddig ugyanis csak a
kerületi általános iskolák vettek részt a programban, idén azonban
már a középiskolák is bekapcsolódtak. Egyrészt azzal, hogy az alsó
tagozatosok döntőjének a patinás Szent István Gimnázium biztosított
helyet, másrészt pedig azzal, hogy a szervezők a zuglói középiskolásokat is bevonták a játékba.
S akkor a játékszabályról néhány szót. A Talpalatnyi Föld egy környezetvédelmi vetélkedő, melynek résztvevői egy többfordulós versenyben bizonyíthatják felkészültségüket. A 4-5 fős csapatoknak
részben tesztfeladatokat kellett megoldaniuk, részben pedig olyan
helyszíneken kellett bizonyítaniuk, mint a Fővárosi Állat és Növénykert, a Mezőgazdasági Múzeum vagy a Földrengésﬁgyelő Obszervatórium, ahol a szakemberek nemcsak tanították, hanem vizsgáztatták
is a diákokat a Földünkkel kapcsolatos érdekességekből.
A 20 iskola 70 csapata (plusz az öt középiskola hat csapata) április
20-21-22-én döntötte el, hogy az alsós, felsős és középiskolás korosztályokban ki ismeri a legjobban a környezetünket. A többnapos
rendezvény-sorozat megnyitójára ezúttal is a Magyar Állami Földtani
Intézet dísztermében került sor, ahol Rátonyi Gábor polgármester, illetve Brezsnyánszky Károly, a Stefánia úti geológiai intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat, majd ezt követően sor került az alsós
diákok Föld-napi tablóiból és a felsősök makettjeiből álló kiállítások
megnyitójára.
A középiskolásoknak egy rövid ﬁlmet kellett készíteniük Zuglóról
vagy valamelyik ismert kerületi intézményről, szervezetről. A hat csapat
egyaránt kiváló munkát végzett. A zsűri szerint az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola stábja arany fokozatú ﬁlmet készített a zuglói polgárőrökről, és hasonlóképpen értékes alkotásokat mutatott be a
Sylvester János Protestáns Gimnázium mindkét alkotó csoportja.
A 42 felső tagozatos csapat a Petőﬁ Csarnokban egy hatfordulós
versenyben döntötte el, hogy 2006-ban a nagy kerületi társasjátékban ki volt a legjobb. A győztes ezúttal is a Heltai Gáspár Általános
Iskola Észbontók nevű csapata volt, akik a könyvjutalmak mellett
egy egyhetes erdélyi utazást is nyertek az önkormányzattól. Nyári
úticéljuk pedig nem más, mint Zugló testvérvárosa, Alsórákos lesz
majd. A 28 alsós csapat a Szent István Gimnázium nagytermét töltötte meg, ahol ezúttal a Jókai Mór Általános Iskola Tasmán Ördögei bizonyultak a legjobbnak. A verseny résztvevői, közel 470 kerületi diák
és a felkészítő tanáraik május 3-án különvonattal Nógrád megyébe,
Szécsénybe és Ipolytarnócra utaznak, ahol a helyi nevezetességeket
tekintik meg. (M)
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Esős majális

Üdvözlet a határban

Szerencséjük volt azoknak,
akik a háromnapos hétvégén
szombat-vasárnapra szerveztek
programot (így Nagytarcsán a
falunapokat, Kistarcsán a májusfa-állítást), mert a klasszikus majális-ünnepséget kissé elmosta
az eső. Az Auchan az ünnepnapi
bezárás miatt majálist szervezett
a dolgozóinak a csömöri sportcsarnokba, ahová az eső miatt
beszorultak a szabadtérre tervezett programok is. A hangulat jó
volt, s szívesen látták a község
lakóit is – az ugrálóvár és a luﬁ
mindenkinek ingyenes volt.
A mátyásföldi majális kicsit
csöpögősre sikeredett. Dr. Szabó Lajos Mátyás és csapata
hősiesen megfőzte a pörköltet, bár eleinte attól féltek, hogy
nem lesz ember a közelben, akit
megkínálhatnak. Az elfőtt vizet
nem kellett pótolni, de végül jól
sikerült az étel, s akadt hozzá
jóétvágyú közönség is. A polgármester mindenesetre morcosan megjegyezte, hogy legalább
nyolc éve járnak ide majáliskor
pörköltöt főzni, de ilyen rettenetes időre nem emlékszik.
Az Erzsébetliget hátsó részén
felállított vidámparkban az eszközök zömét akár egyetlen érdeklődő kedvéért is elindították.
A legjobban a dodzsemes járt,
lévén fedett az egész építmény,
s ha kicsit vizes is lett a pálya, a
kisautók vidáman közlekedtek a
legnagyobb esőben is. (Mindez
nem mondható el például a körhintáról vagy a gyerekvasútról.)
Bár a színház előtt fel lett állítva a fedett szabadtéri színpad, a kezdeti próbálkozás után
a programok a színházterembe
szorultak. Odakint csak az árusok állták hősiesen az esőt, ha
már kiﬁzették a helypénzt. Délután négy óra tájban a szakadó
eső alábbhagyott, s akkor felsűrűsödött kicsit a sétáló-vásárló
közönség. (Fontos megjegyezni,
hogy a látogatók egy része teljesen érzéketlen volt a zuhogó eső
iránt, nagy ernyők alatt vidáman
elvoltak.) A teremben eközben a
Gallowglass koncertezett, majd
az FG-4, az Illés-Fonográf emlékzenekar következett az Illés
elhunyt dobosa, Pásztory Zoltán emlékműsorával, majd este
nyolctól a Beatles-emlékzenekar
lépett színpadra telt ház előtt, hatalmas sikerrel – hiszen ez volt az
első Beatles-majális. (F)

Aki Nagytarcsa felé veszi útját
mostanában, a falu határában,
még a külterületen egy érdekes
faépítményt láthat, amelyen ott
olvasható a felirat: KÖSZÖNTJÜK NAGYTARCSÁN! Miután
Nagytarcsára négy irányból lehet
megérkezni, mind a négy útszakaszhoz elkészítették az üdvözlő táblákat közös összefogással,
ahogyan az már illik
errefelé. A jellegzetes
nagytarcsai
népi motívumokat
az akácból készült
alapanyagra Rajna
Gyuláné
rajzolta,
aki a lánya az odavalósi első „íróaszszonynak”. Az íróasszonyok feladata
az autentikus népi
motívumok megalkotása. A faragás
fáradságos
munkáját Vörös Ákos, a
Magyar Kultúra Lovagja vállalta, s töltött el azzal mintegy
száz órát. A felállítás
önkormányzati segítséggel történt. Az
avatásra április 30-án, a Falunapok keretében került sor, amikor felavatták a település új egészségházát (fenti képünkön), Dr. Gémesi
György képviselőként elbúcsúzott a nagytarcsaiaktól, mivel nem sikerült elnyernie a mandátumát, majd együttesen elballagtak a cinkota
felé eső táblához, s azt is ünnepélyesen felavatták. Képünkön Rajna
Gyuláné, Csielkáné Tóth Lenke polgármester és Vörös Ákos.
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Táncgála a színházban

A Tánc világnapja alkalmából Gálaműsor volt az Erzsébet-ligeti
Színházban április 30-án délután, melyen az Arabesque és a László
Attila Alapfokú Művészeti Iskolák különböző tanszakos – klasszikus
balett, néptánc, társastánc, modern – diákjai léptek fel. A XVI., XVII.
kerületben és Mogyoródon működő Arabesque Művészeti Iskola
igazgatónőjét, Hímerné Nagy Líviát, és a Kistarcsán működő László
Attila Művészeti Iskola igazgatónőjét, Villám Péternét, valamint a gyerekek oktatásában résztvevő összes táncpedagógust elismerő szavakkal és egy csokor virággal köszöntötte László Attila nemzetközi
táncpedagógus. De a legnagyobb elismerés ezután következett: a
gyerekek produkciói, mosolygós arcuk, s a közönség, a szülők, rokonok, ismerősök tapsa – mely egy kicsit nekik is szólt.
Bp., XVI.
GUMISZERVIZ
Templom u. 36.
www.gumiskala.hu • gumiszerviz@mail.tvnet.hu
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