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A Kommunizmus áldozatainak
emléknapján, február 25-én
emléktáblát avattak a Lemhényi Dezső Általános Iskolában
az intézmény egykori tanulója,
Váradi Huba Sándor tiszteletére, aki 1956. október 27-én a
Corvin közben, a Vörös Hadsereg elleni fegyveres harcban 15
évesen hősi halált halt.
Az iskolai rendezvény csak az
első állomása volt az egésznapos megemlékezésnek, amelynek keretében az emlékezők idén is felkeresték a 301-es parcellát, a csömöri Glória Victis emlékművet, megtekintették a Terror Háza Múzeum
GULAG-GUPVI táborokról szóló kihelyezett kiállítását az Erzsébetligeti
Színház Kamara termében, megkoszorúzták Tóth Ilona szobrát Árpádföldön, majd részt vettek a Tóth Ilona Emlékház melletti oktatóközpontban rendezett ünnepi megemlékezésen. A nap eseményeiről részletesen
beszámolunk március 13-án meg jelenő lapszámunkban.
• Márc. 11-én 18 órakora XVI. Kerületi Önkormányzat, a XVI.
Kerületi POFOSZ és a Corvin Művészklub tart kiállítással
egybekötött ünnepi megemlékezést a Kovács Attila Galériában.
• Márc. 14-én 15 órakor az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
emlékezik meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről.
• Márc. 14-én 16 órakor kezdődik a Cinkotáért Közhasznú
Egyesület emlékező sétája a településrész 1848-49-hez kötődő
történelmi emlékhelyeinek érintésével
• Márc. 15-én 9 órakor Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári
Köre tart megemlékezést a Pálfi téren.

A testületi ülésről jelentjük
A Képviselő-testület február 13-án tartotta idei 2. ülését, amelyen a
többi között a következő ügyekről döntöttek a képviselők:
A Sashalmi Piac vezetőjének, Kozma
Viktornak a megbízása a közeljövőben
lejár. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amely
az eddigi vezető további megbízását indítványozta, mérlegelte eddigi teljesítményét, és az előterjesztést elfogadásra
javasolta. A Képviselő-testület ennek
alapján további 5 évre bizalmat szavazott
Kozma Viktornak.
Megtartotta beszámolóját a XVI. kerület tűzvédelmét is ellátó XIV. Kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Salamon Lajos tűzoltó ezredes ismertette a
2018-as évben végzett tűzvédelmi tevé-

kenységüket, melynek kapcsán beszámolt arról is, hogy a tűzoltóság egyre
növekvő létszámhiánnyal küzd. Míg
néhány évvel ezelőtt egy toborzó célú
szakmai tájékoztatóra több százan voltak kíváncsiak, egy közelmúltban megrendezett hasonló eseményen egyetlen
érdeklődő jelent meg. Elavulófélben
vannak a technikai berendezések is, de
azért egyelőre sok leleménnyel és hivatástudattal meg tudnak felelni a követelményeknek. Kovács Péter polgármester egy képviselői kérdésre válaszolva

2

XVI. Kerületi Újság

elmondta, hogy korábban szó volt egy
XVI. kerületi kirendeltség közös létrehozásáról, de ezt a törekvést a Tűzoltóság általunk ismeretlen okból már nem
támogatja. A polgármester állítását Salamon Lajos nem cáfolta meg.
Amint arról előző lapszámunkban hírt
adtunk, dr. Csomor Ervin jegyzői megbízatása miatt lemondott alpolgármesteri
tisztségéről. Helyére a Képviselő-testület
az államigazgatási végzettséggel rendelkező Ács Anikót választotta meg. Az
új alpolgármester megválasztása után

letette a hivatali esküt, és lapunk megjelenésekor már új munkakörében dolgozik. (A vele készült interjú az 5. oldalon
olvasható.)
Nemsokára lejár a Corvin Művelődési
Ház – Erzsébetligeti Színház igazgató-

jának megbízása is. Ezért a Testület – a
jogszabályoknak megfelelően – jóváhagyta az intézményvezetői pályázat kiírását március 31-i hatállyal.
Megszavazta a Testület a Bíztató utca,
a Zselic utca és a Veres Péter út egyes
szakaszain létesülő, valamint a Fürge
utcában átépülő közvilágítási hálózat átadásáról szóló nyilatkozatok kiadását.
Támogatták a képviselők azt a javaslatot is, amely a csömöri Major utcában és
a XVI. kerületi Csöbör utcában végződő
kerékpárutak összekötéséről szóló megállapodás megkötését teszi lehetővé. Az
előzetes egyeztetések szerint a közbeszerzési eljárást és a kivitelezést Csömör
vállalja, mi csak a ránk eső rész anyagi
terheit viselnénk, mert a csömöri szakasz sokkal hosszabb a miénknél.
A Kulturális és Sport Bizottság ajánlása
alapján 296 ezer forintot hagyott jóvá a
Testület a Batthyány Ilona Általános Iskola sportcélú kérelmének támogatására, míg a Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány részére
150 ezer forintot biztosítottak ugyanilyen célra.
Végül az Ügyrendi Bizottság elnöke
számolt be arról, hogy a Képviselő-testület minden tagja határidőre benyújtotta vagyonnyilatkozatát, kiemelte, hogy
mindegyik hibátlan volt, és a 2018-as évben a testületi ülésekről egyik képviselő
sem hiányzott igazolatlanul.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XVI. KERÜLETI LAKÓINGATLANOK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST
EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT
VEKOP HITELPROGRAMON BELÜLI ÖNRÉSZ TÁMOGATÁS
Jelen pályázat célja, hogy a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program
keretében közzétett, többször módosított, VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű,
„Lakóépületek energiahatékonyságának
és megújuló energia felhasználásának
növelését célzó hitel” című hitelprogram keretében megítélt kedvezményes
hitelhez előírt önrészt a Pályázók részére
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) további támogatással egészítse ki.
Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására kizárólag
A) természetes személy vagy
B) társasház, illetve lakásszövetkezet jogosult.
Természetes személy a pályázat benyújtására a következő feltételek mellett jogosult:
• a VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű hitelprogramon belül benyújtott hitelkérelmét jóváhagyták • Budapest XVI.
kerület közigazgatási határán belül
elhelyezkedő lakóingatlan lakcímmel
rendelkező tulajdonosa/társtulajdonosa
• cselekvőképes • magyar adóazonosító
jellel rendelkezik • nagykorú • magyar
állampolgár, vagy legalább egy éve a
XVI. kerületben állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező az Európai
Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki tulajdonosa a korszerűsítésre kerülő, Budapest
XVI. kerület közigazgatási határán belül
elhelyezkedő lakóingatlannak.
A társasház, illetve lakásszövetkezet a
pályázat benyújtására a következő feltételek mellett jogosult:
• a VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű hitelprogramon belül benyújtott hitelkérelmét jóváhagyták,
• Budapest XVI. kerület közigazgatási
határán belül található,
• a társasházi/lakásszövetkezeti lakásban lakcímmel rendelkező természetes
személy tulajdonosok/társtulajdonosok
képviseletében az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő jár el,
• a pályázat benyújtásához az alapító
okiratban/alapszabályban, Szervezeti és

Működési Szabályzatban a hitelfelvételhez előírt szavazati arány, de legalább
az összes tulajdoni hányad 51%-ának
megfelelő tulajdonostársi beleegyezés
szükséges.
Természetes személy pályázó a következő típusú lakóingatlanokra nyújthat be
pályázatot:
• családi ház: - lakóház, - szabadon álló
ház, - sorház, - ikerház,
• társasházi/lakásszövetkezeti lakás
Társasház/lakásszövetkezet pályázó a
társasházi, lakásszövetkezeti lakóépületre nyújthat be pályázatot
Rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatás rendelkezésre álló tervezett
keretösszege 10 000 000 Ft - azaz tízmillió forint -, amely összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet
6./A. melléklet Pályázati keret elnevezésű 44. sora tartalmazza.
A keretösszeg erejéig támogatás a benyújtás sorrendjében értékelt és elfogadott pályázatokra nyújtható. A
keretösszeg kimerülése esetén az Önkormányzat a hivatalos honlapján (www.
bp16.hu) közleményt tesz közzé a pályázatok befogadásának leállításáról. Az ezt
követően benyújtott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra, azokat az Önkormányzat visszaküldi a Pályázóknak.
Pályázatot benyújtani 2019. február 20.
napjától lehet a keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb
2019. december 15. napjáig.
A benyújtás időpontjának az Ügyfélszolgálaton történő érkeztetés dátuma
tekintendő.
A pályázat részletei megtalálhatók az
Önkormányzat honlapján: www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok, ahol nem
csak információkat találnak, hanem
innen tölthetők le a szükséges formanyomtatványok is. Ha a pályázat beadásával kapcsolatban további kérdéseik
merülnek fel, a kozmaeniko@bp16.hu
e-mail címen, vagy a +36-1-401-1592-es;
+36-1-401-1583-as telefonszámokon érdeklődhetnek.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik.
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját!

Kedves

Olvasó!

Minden jel szerint visszavonulóban a tél, és
mintha már a Nap sugarának is lenne ereje. Egyre hosszabbak a napok, és ezzel kapcsolatban tudniuk kell valamit. Olyasmit,
ami már egy ideje nem is úgy van, és idén is
máshogy lesz. Hiszen mindenki úgy tudja,
hogy a tavaszi nap-éj egyenlőség március 21én következik be. Ilyenkor az éjszaka hossza
másodpercre megegyezik a nappal hosszával. Ez azonban utoljára 2011-ben volt így.
Azóta élek én tévhitben, és azóta kell szembenéznem azzal a ténnyel, hogy ebben az
évszázadban ez már így is marad. Ezt követően ugyanis elég sokáig március 20-án lesz
a tavaszi nap-éj egyenlőség. Ahhoz, hogy ennek okát megfejtsük, tudnunk kell, hogy egy
sziderikus év hossza 365 nap, 6 óra, 9 perc
és 9 másodperc, de ez nem egyezik meg a
tropikus év hosszával, ami mindössze 365
nap, 5 óra, 48 perc és 45 másodperc. Ha
most Önök azt gondolják, hogy én ezt már
régen gyanítottam, nagyon tévednek. És ha
azt gondolják, hogy amikor erről értesültem,
a homlokomra csaptam, és felkiáltottam,
hogy ja, így már mindent értek, akkor is nagyon tévednek. Az viszont ettől függetlenül
egészen biztos, hogy 2019-ben a tavaszi
nap-éj egyenlőség március 20-án 22:58 órakor, 2020-ban pedig – mivel a XXI. század
20. éve szökőév lesz, – hajnali 4:50 órakor
fog bekövetkezni. Ezekben az években ekkor
kezdődik a csillagászati tavasz. Hogy ennek
a mi kis Kertvárosi hétköznapjainkban miért
van jelentősége? Fogalmam sincs, csak nem
szerettem volna, ha az a vád érne, hogy nem
szóltam időben.
MÉSZÁROS TIBOR

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

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
hirdet16@gmail.com

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 XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

Az Önkormányzat lapja
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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET
a CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/c.)

IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA,
közművelődési szakember munkakör létesítése mellett.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. július 1. napjától 2024. június 30-ig, 5 év határozott időre szól.
A munkavégzés helye: Corvin Művelődési Ház, 1165 Budapest,
Hunyadvár u. 43/c és 1161 János utca 141-153.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó lényegesebb feladatok: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti
közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító
okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek bevezetése, a lakosság minél
szélesebb körű megszólításával, együttműködés a fenntartóval.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú
szakképesítés, valamint
• legalább öt éves szakmai gyakorlat, és
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
Előnyt jelent:
• közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
• államigazgatási és vezetési ismereteket nyújtó képzés megléte,
• a XVI. kerület ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
• eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz
• megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítéséről szóló oklevél másolata
• a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program
• a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy pályázati
anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők és a pályázat lebonyolításában résztvevők megismerhetik
• a pályázó nyilatkozata, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata, hogy kívánja-e, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja
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A vezetői megbízás feltétele:
• magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a Corvin Művelődési Házzal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A közalkalmazotti kinevezés feltétele:
• büntetlen előéletű (a kinevezést megelőzően igazolni kell),
• tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
• magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
• állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem
álló (a kinevezést megelőzően igazolni kell)
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.
Az állás betölthető: 2019. július 1.
Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm.
rendelet szerinti alapilletmény, a magasabb vezetői pótlék, a
kulturális illetménypótlék, az intézmény költségvetésében
meghatározott juttatások, valamint kereset- kiegészítés tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján
kerül megállapításra.
A pályázatot írásban a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatala Intézményi Irodához kell eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Corvin Művelődési Ház igazgatói beosztására. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
További információ: a +3614011733-as telefonszámon, vagy a
mullerkinga@bp16.hu e-mail címen, Müller Kinga Intézményi Irodavezetőtől kapható.

A kerület első női
alpolgármestere
2019. február 13-i ülésén a Képviselő-testület megválasztotta az alpolgármesteri székből távozott dr. Csomor Ervin utódját. A XVI.
kerület történetében először egy hölgy, Ács Anikó fogja betölteni
ezt a munkakört. Felkértük őt egy bemutatkozó beszélgetésre.
– Pápáról származó szüleim egyetlen
gyermekeként én már a XVI. kerületben születtem. Édesapám villamosmérnök volt az EMG-ben, édesanyám
pedig védőnő a Jókai utcai Szakrendelőben. Szerettem volna legalább egy
testvért, a szüleim többet is, de ez a
vágyunk itt nem részletezendő okok
miatt sajnos nem teljesült. Igazi gondoskodó, szerető családban nőttem fel,
mindent megkaptam ahhoz, hogy egy
egészséges szemléletű felnőtt váljék
belőlem.
– HOGYAN FORDULT AZ ÉRDEKLŐDÉSE A PEDAGÓGUSI PÁLYA FELÉ?
– Nem túl könnyen döntöttem el, hogy
merre induljak, de végül az ember- és
gyerekszeretetem indított a tanítóképző
főiskola felé. Nem csak udvariasságból,
hanem őszinte empátiával hallgattam
meg azokat az embereket, akik velem
osztották meg gondjaikat, problémáikat, és szívesen voltam gyerekek között
is. Bizonyára ez utóbbi is befolyással
volt arra, hogy a győri Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem. Mivel középiskolában angolt
tanultam, lehetőség nyílt arra, hogy a
tanítói oklevelemmel párhuzamosan az
angol nyelvoktatói oklevelet is megszerezzem.
– MELYIK VOLT AZ ELSŐ MUNKAHELYE?
– A főiskola elvégzése után azonnal
elhelyezkedtem a sashalmi Jókai Mór
Általános Iskolában, ahol 15 évig angol
nyelvet tanítottam.
– HOGYAN KERÜLT KAPCSOLATBA A
POLITIKÁVAL?
– Családunk hagyományos polgári
szemlélete nem nagyon harmonizált
a kommunizmus eszméjével. Különösebb zaklatásnak ugyan nem voltunk
kitéve, de mégis idegen közegnek érez-

tük az előző rendszert. Apukámat nem
vették fel elsőre az egyetemre testvére
1956-os akciói miatt. Szüleim, nagyszüleim csak titokban járhattak templomba, nem nézték jó szemmel a hittantanulást sem, ezért falakon belül nagyon
kommunizmus-ellenesek voltak a felmenőim. Így számukra nagyon nagy
megkönnyebbülést és nagy reményeket
jelentett a rendszerváltás.
– HOGYAN HATOTT MINDEZ ÖNRE?
– Gimnazistaként engem is elragadott a
lelkesedés. Mi, akkori fiatalok úgy éreztük, hogy végre mi rendezhetjük majd
be az életünket úgy, ahogy nekünk jó,
és nem úgy, ahogy felülről megmondják. Euforikus hangulatban ismerkedtünk a demokráciával, mindenki tenni
akart valamit. A Teleki Blanka Gimnáziumba jártam, és lelkes tanárainknak
köszönhetően a helyszínen hallgattuk
végig a köztársaság kikiáltását. Nekik
köszönhettük azt is, hogy már 1990ben, Ceausescu bukása után azonnal
kivittek minket két hétre Székelyföldre. Én már 1989-ben is szerettem volna mindenben részt venni, de szüleim
nem engedték, mert féltettek. Ezek az
események nagyon nagy befolyással
voltak korosztályom későbbi szemléletére.
– MIKOR KEZDŐDÖTT HIVATALOS
POLITIKUSI TEVÉKENYSÉGE?
– Először 1998-ban választottak meg
képviselőnek a Jókai Iskolát is magába
foglaló választókörzetben, Sashalmon.
Majd négy év kihagyás következett, de
az akkori Oktatási Bizottságnak tagja
maradtam. Utána ismét képviselő lettem, és ez így van a mai napig.
– EBBEN JELENT VÁLTOZÁST ALPOLGÁRMESTERI KINEVEZÉSE?
– Nem, választókörzetem képviseletét
továbbra is ellátom.

– MILYEN FELADATOK VÁRNAK ÖNRE
ALPOLGÁRMESTERKÉNT?
– Elődöm, dr. Csomor Ervin eddigi feladatait örököltem. Ezek közül a legfontosabbak az egészségügy, annak intézményei, a szociális ügyek és a szociális
intézmények, az óvodák, bölcsődék, a
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet
Központ, valamint a vagyonhasznosítás területe. Végzett hitoktatóként az
egyházak ügyeivel is szívesen foglalkozom.
– MIT GONDOL, MIÉRT ÖNRE ESETT
A VÁLASZTÁS, AMIKOR ALPOLGÁRMESTERT KERESTEK?
– Lehet, hogy ezt a kérdést nem nekem
kellene feltenni, de ha már válaszolnom
kell, talán azért, mert amíg nem voltam
önkormányzati képviselő, a XIV. kerületi Önkormányzatban olyan feladatkörben dolgoztam, ahol ráláttam azokra
az ottani ügyekre, amelyek most saját
kerületemben alpolgármesterként várnak rám. Így nem lesznek ismeretlenek
azok a feladatok, amelyeket el kell látnom. A szomszéd kerületben kabinetvezetőként szereztem némi tapasztalatot és gyakorlatot ezeken a területeken.
Ezen kívül bizonyára az is szempont
volt, hogy 2002-ben elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát is. Így azt remélem, hogy ilyen előzmények után jól
meg tudok felelni majd mindazoknak a
feladatoknak, amelyeket alpolgármesterként kell elvégeznem.
Az Önkormányzat lapja
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Idén is elszállítják…

Lassan kopogtat a tavasz, ébredezik a természet. Ezzel párhuzamosan elkezdődnek a kerti munkák. A március közepétől április
közepéig – az intenzív növekedési időszakban – keletkezett nyesedék elszállításáról, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik, a tavasztól őszig tartó zöldhulladék és nyesedék begyűjtését pedig az FKF Nonprofit Zrt. végzi. Az elszállítás feltételeiről az
alábbi közlemények adnak tájékoztatást.

Ingyenes tavaszi
nyesedékgyűjtési akció
Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat,
hogy az Önkormányzat idén tavasszal is
meghirdeti nyesedékgyűjtési akcióját. Az akció időtartama
alatt a tavasszal keletkezett nyesedéket helyezhetik ki a lakosok, melynek elszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet munkatársai gondoskodnak.

Az FKF Nonprofit Zrt. ismét megkezdi Budapest zöldövezetes kerületeiben a zöldhulladék begyűjtését, amely
március 4-től november 29-ig történik.
Az ezen az időtartamon kívül eső időszakban – téli hónapok – a zöldhulladék
elszállítása szünetel.

Március 23-án, szombaton várják több helyszínen az
önkénteseket, akik hajlandók tenni azért, hogy megtisztítsák a kerület zöldterületeit a sajnálatosan minden évben
újratermelődő a szeméttől. Ennek részleteiről március
13-i lapszámunkban adunk tájékoztatást.

A begyűjtés hetente egy alkalommal történik kizárólag az
FKF logójával ellátott zöldhulladék-gyűjtő, biológiailag lebomló zsákok használatával. Az ilyen zsákok szavatossági
ideje rövidebb, mint az egyéb műanyagoké, ezért célszerű
azokat minél előbb fölhasználni. A nem FKF-es zsákokba
rakott hulladékot nem szállítják el.
A kikészített zsákok tartalmából talajjavító anyag készül,
ezért fontos, hogy abba kizárólag lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom kerüljön. A háztartási hulladékot, szemetet tartalmazó zsákokat nem szállítják el.
A zsákok 100 liter űrtartalmúak, és 235 Ft-ért szerezhetők
be az FKF ügyfélszolgálatain és a hulladékgyűjtő udvaraiban, a XVI. kerületben a 1161 Csömöri út 2-4. szám alatt. A
szomszédos kerületek hozzánk legközelebbi hulladékgyűjtő-udvarai: 1144 Füredi út 74-76., 1151 Károlyi Sándor utca
166. (szombaton is 8-20 óráig), 1157 Zsókavár u. 65. után,
1173 Gyökér köz 4. A hulladékgyűjtő-udvarok munkanapokon 10-18 óráig, szombaton 8-14 óráig vannak nyitva.
Részletes információhoz a www.fkf.hu oldalon a Kiemelt
szolgáltatásaink fejezetben a Kerti zöldhulladék-gyűjtés alcím alatt lehet hozzájutni. Itt találhatók a térképek is, amelyekről leolvasható, hogy melyik körzetben melyik napon
szállítják el a zsákokat.
Az FKF Zrt. az alábbi elérhetőségekkel áll még a lakosság
rendelkezésére:
Zöldszám: 06-80/353-353, email: fkfzrt@fkf.hu

Kovács Péter polgármester köszöntötte DOBOKI ANDORT
95. születésnapja alkalmából.
Az ünnepelt Budapesten született, és 82 éve lakik ugyanabban
a kerületi házban, amelyet a szülei hagytak rá és testvérére.
A felső kereskedelmi iskola elvégzése után a színházak világához csatlakozott. Oda édesapja vezette be, aki festőművész
és díszletfestő volt. Közönségszervezőként dolgozott több jegyirodánál, és az aljától a tetejéig bejárta a ranglétrát. Az IBUSZ
idegenforgalmi iroda után a Nemzeti Színházhoz került csoportvezetőnek. Ezután 10 évig a Madách Színháznál vezette
a közönségtoborzást. Végül a Magyar Állami Operaháznál
további 20 évig dolgozott. Onnan ment nyugdíjba 1985-ben,
amikor látványos búcsúünnepséget rendeztek számára. Ám
ezután még nyugdíjasként 1989-ig töltött be vezető beosztást
az Operában. Feleségével 64 éve élnek boldog házasságban,

amelyből egy lányuk született.
Neki minden esélye megvan
arra, hogy hosszú élete legyen,
hiszen nemsokára édesanyját
is köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. Andor bácsi
szerint a hosszú élet egyik titka az, hogy le kell szokni a dohányzásról – ő ezt csak néhány
éve tette meg – vagy inkább rá
sem kell szokni. A nagyobb bajok eddig elkerülték, megőrizte szellemi frissességét, csupán
meggyengült látása okoz némi nehézséget. Korához képest kitűnő egészségnek örvend, és jókedvűen tölti napjait.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Az akció időtartama: március 17. – április 14.
Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb nyesedéket és gallyakat az ingatlanjuk elé helyezzék ki. A kötegelt
faágak mérete és súlya egy ember által is mozgatható legyen.
Az első kihelyezés időpontja: 2019.03.17.
Az utolsó kihelyezés időpontja: 2019.04.14.
A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet csak az akció időtartama alatt gondoskodik a kihelyezett nyesedék elszállításáról.
Bővebb információt a
403 2928-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Ismét csatlakozunk a Te szedd!
országos akcióhoz a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat vezetője, Oláh
Csaba szervezésében.
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Díszpolgáraink
összefogtak
Megalakult a XVI. Kerületi Díszpolgárok Egyesülete. Az alakuló ülést 2019. február 9-én tartották a rákosszentmihályi
plébánia közösségi termében.

Díszpolgáraink közül Máriási Györgynek támadt az az ötlete, hogy egyesületbe kellene tömöríteni kerületünk
díszpolgárait. Némi előkészítés után az
ötletből valóság lett, február 9-én már le
is ültek az érintettek, hogy megalakítsák
a tervezett egyesületet. Könnyű helyzetben voltak, hiszen dr. Horváth Attila alkotmánybíró – aki ezúttal csupán „egyszerű” díszpolgári minőségében volt
jelen – természetesen kitűnően ismeri
az egyesületek megalakításának jogi feltételeit. Annak érdekében, hogy ezeknek
a feltételeknek mindenben megfeleljenek, felkérte dr. Kovács Szabó László

független ügyvédet a törvényesség felügyeletére és a szükséges
okiratok, beadványok elkészítésére.
Miután Kovács Péter polgármester a támogatásáról biztosította a tervezett egyesületet,
a korelnök, Mihala Tibor üdvözölte
díszpolgártársait, rövid köszöntőt mondott, majd felkérte a jelenlévőket, hogy
tegyenek javaslatot az elnök, két alelnök
és egy titkár személyére. A javaslatok elhangzása után titkos szavazás következett, amelynek eredményeképpen a XVI.
Kerületi Díszpolgárok Egyesületének elnökévé az ötletgazdát, Máriási Györgyöt
választották. A két alelnöki széket Palla
László és Decsi András foglalhatja el, az
egyesület titkára pedig Nagy Katalin lett.
A vezetőség megválasztása után az
alapszabály elfogadása következett,
amelyben a díszpolgárok kinyilvánítot-

ták, hogy a jövőben megtisztelő címüket nem passzívan szeretnék viselni,
hanem egyesületi keretek között kívánják segíteni a XVI. kerület fejlődését.
Programjukban egyéb tervek mellett
szociális-, kulturális, és sportrendezvények szervezését illetve támogatását
tűzték ki célul.
Az alakuló ülés – melynek résztvevői
Mihala Tibor, Decsi András, dr. Horváth
Attila, dr. Kovács Szabó László, Palla
Lászlóné, Máriási György, Palla László, Nagy Katalin, dr. Babay Marietta, id.
Tomhauser István és házigazdaként, valamint Tóth Ilona posztumusz díszpolgárunk képviselőjeként Petrovics Sándor
volt – az első lépés az egyesületalapítás
folyamatában. A szükséges iratokat a
Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani, és ha ott mindent rendben találnak,
akkor válik a XVI. Kerületi Díszpolgárok
Egyesülete teljes jogú civil szervezetté.

Pénzzé változtak a kupakok
Az Önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2016 februárjában hirdette meg először jótékony célú műanyagkupak-gyűjtési akcióját. Az
akció egyre sikeresebb, mert amint azt az ötletgazda, Vass Pál, az említett bizottság tagja elmondta, a mostani szakaszban összesen 2560 kg kupak gyűlt össze,
ami 1440 kg-mal haladja meg az első alkalommal összegyűlt mennyiséget.
A gyűjtésben ismét a Táncsics Mihály Általános Iskola járt az élen,
705 kilogrammos teljesítménnyel.
Ezért az elismerő oklevélen kívül
egy 60 000 forintos könyvutalványt
vehettek át. A második legjobb teljesítményt a Jókai Mór Általános Iskola nyújtotta 349 kilogrammal. Az ő
jutalmuk szintén egy oklevél és egy
40 000 forintos könyvutalvány volt.
Az oklevelek és könyvutalványok
kézbesítése után Szász József alpolgármester és Vass Pál bizottsági tag felkereste az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kijelölt családot, az akció
kedvezményezettjét, hogy átadják a gyűjtésből származó 166
400 forintot.

Bödő Réka Laura úgy született, hogy a gégefedője nem működött tökéletesen, ezért
a gyakori oxigénhiányos állapottól fejlődésében kissé visszamaradt, két évesen még
nem beszél, csak egyes szavakat mond.
Korábban nagyon sűrűn kellett orvoshoz
vinni, sokat köhögött, légzési zavarai voltak. Jelenleg már jobb a helyzet, de korai
fejlesztőre és gyógytornára, valamint félévente neurológiai vizsgálatra kell járnia,
így nagyon jól jön egy kis anyagi segítség.
A kupakgyűjtési akció folytatódik. Az
összegyűjtött műanyag kupakok leadhatók az összes kerületi
gyermekintézményben és az Önkormányzati intézményekben. Köszönjük az eddigi lelkes részvételt, és kérjük, továbbra
is segítsenek!
Az Önkormányzat lapja
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Bartók és Kodály szellemében
Amint arról korábban beszámoltunk, az Önkormányzat Király Györgyinek, a Rácz Aladár Zeneiskola népzenetanárának sokéves zenepedagógusi munkája elismeréséül az Év Pedagógusa címet adományozta. Megkértük, meséljen pályája fontosabb állomásairól.

– Gödöllőn születtem, de egy Pest melletti kis településen, Szilasligeten nőttem fel, ahol életem legszebb időszakát
éltem meg. A nyolcvanas években a népi
kultúra felvirágzása nyomán a zeneiskolában is elindulhatott a népzene tanítása, amelyet 1984-től Takáts Istvánné
Jutka néni támogatásával én indíthattam
el. Faragó Laura egykori növendékeként
népdalkincsünk megismertetését már
gimnáziumi éveimtől szívügyemnek tekintettem.
– EHHEZ AZONBAN NYILVÁN TANÁRI
DIPLOMÁT KELLETT SZEREZNIE.
– A Szombathelyi és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szereztem művelődésszervező és magyar - ének-zene
- népzene szakos diplomát. Szombathelyen az Ungaresca Táncegyüttes énekese voltam. Ez az együttes azóta is fontos szerepet tölt be Dunántúl kulturális
életében. Az 1980-as években a Magyar
Rádió rendszeresen készített velem szó-

ló népzenei felvételeket. Néhány esztendeig a Mákvirág együttesben is énekeltem. Erdélyi gyűjtőútjaim, a moldvai
csángóknál és a bukovinai székelyeknél
eltöltött idő, valamint a Népművészet
Ifjú Mestere cím elnyerése megerősített abban, hogy ezt a tudást tanárként
át kell adnom a következő nemzedéknek. A Rácz Aladár Zeneiskola mellett 5
évig tanítottam a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskolában. Itt az a megtiszteltetés ért, hogy nyári kurzus keretében
Japánban – Oszakában és Fukuokában
– taníthattam gyerekeket és felnőtteket
magyar népzenére. A tanítás mellett 10
évig zeneóvodai foglalkozásokat tartottam a kerület óvodáiban. Ezzel párhuzamosan évente hangszeres bemutatót
szerveztem és vezettem, amelyen több
mint 500 óvodás vett részt.
– MIVEL FOGLALKOZIK MOST?
–A tanítás tölti ki az életemet. Az évek
során lelkes és tehetséges tanítványaim – Varga Laura, Egri Zsófia, Nándori
Hanna, Mátyus Kinga, Vámos Kincső
– országos versenyek díjazottjai lettek.
2015-ben a Felszállott Páva népzenei
vetélkedőn Egri Zsófia Bronz Páva-díjat és a Hagyományok Háza különdíját
nyerte el. Az egyéni tanítványok mellett

a Dúdoló Énekegyüttest is vezetem. Emlékezetes szerepléseink közül szívesen
gondolok a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola templomi hangversenyeire, az ORFI ünnepi megemlékezéseire és a Fazekas Központ hagyományőrző rendezvényeire. Énekeltünk
Faragó Laura és Béres József könyvbemutatóján, Domján József Kossuth-díjas
festőművész kiállításán és a Solti Kamarazenekar karácsonyi hangversenyén a
Mátyás templomban.
– ÖN KAPOTT MÁR KORÁBBAN VALAMILYEN HIVATALOS ELISMERÉST?
– Igen, a zeneiskola alapítványa által létrehozott Év tanára díjat két alkalommal
is megkaphattam kollégáim jóvoltából.
Az idén pedig a XVI. kerületi Önkormányzat által adományozott „Év Pedagógusa” címet nyerhettem el.
– MI AZ ARS POETICÁJA?
–Erre egy Bartók Béla idézettel tudnék
válaszolni: „A népzene a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a
szerves szabadsággal fejlődött, mint a
természet, a virágok, az állatok. Éppen
ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a
magyar népzene. Ezek a dallamok a művész tökéletesség megtestesítői .”

Február 10-én a Déli Harangszó Baráti Kör megemlékezett a Párizskörnyéki békeszerződések 72.
évfordulójáról.
A megemlékezést jelképesen a Trianon emlékműnél tartották, mert amint azt dr. Onyestyák György, a Baráti Kör elnöke
ünnepi beszédében elmondta, a második világháborút lezáró
békeszerződés Trianonhoz hasonló, tragikus következményekkel járt hazánkra nézve. A békekötéstől függetlenül is elmondhatjuk, hogy a második világégés hadat viselő népei közül arányaiban a legnagyobb emberveszteséget mi szenvedtük el. A
magyar nemzet elvesztette összlélekszáma 15%-át. A háborús
cselekményekben 780 000-en hunytak el, szovjet hadifogságban 300 000-en, a holocaust megsemmisítő táboraiban Magyarországról és Észak-Erdélyből együttesen 300 000-en estek
áldozatul. Kárpátalján meggyilkoltak és elhurcoltak 100 000
magyart. Délvidéken lemészároltak 40 000 civilt, Felvidéken
"eltűnt" 200 000, Erdélyben 270 000 magyar. Összesen több,
mint 2 millió nemzettársunk. Budapest négy hónapig tartó ostroma a budai várból indított kitöréskor két nap alatt további
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60 000 áldozatot követelt. Úgy tűnik tehát, hogy a Himnusz
alcímében szereplő vérzivataros századok egyáltalán nem múltak el. Ám nem csak az áldozatok száma volt magas, hanem
borzasztóan előnytelen helyzetbe került az ország, a kisebbségekről nem is beszélve. A párizsi békekötés egy új történelmi
korszakot indított el Magyarországon, amelynek hátrányos következményeit a mai napig érezzük.
A megemlékezés gyertyagyújtással és koszorúzással ért véget.

Február 22-én ünnepelte
fennállásának 40. évfordulóját a Jókai Mór Általános
Iskola. Az ünnepség kiváló
alkalmat adott a megjelentek számára, hogy vis�szatekintsenek az elmúlt
évtizedekre és közösen
idézzék fel az iskolához
kötődő emlékeiket.

Középkorú lett a Jókai

Az intézményt még a Jókai lakóteleppel
együtt kezdték építeni, hogy az ott élő
gyermekeknek biztosítsanak minél közelebbi tanulási lehetőséget. A rendezvényen az intézmény aktív pedagógusai
mellett egykori kollégák és nyugdíjas
oktatók is megjelentek, köztük a Jókai
két korábbi igazgatója, Gortva Imréné és
Tóth Éva is.
Az egybegyűlteket Bohus Mihály igazgató köszöntötte, aki az intézmény történetét is felelevenítette. Elmondta, hogy
az intézmény Tóth József irányítása alatt
Tiszakömlő utcai általános iskolaként kezdte meg működését 1978-ban. Beszámolt arról
a négy évtizedes folyamatról,
amelyen az iskola a kezdetektől
napjainkig ment végig. Kiemelte, hogy a tanulók létszáma az
elmúlt tíz évben a közel 400-ról
több mint 560-ra növekedett,
ami viszont új kihívások elé állította a pedagógusokat. Az elkövetkező két évben a
tanári kar is teljesen kicserélődik, mivel
tizenketten vonulnak majd nyugdíjba.
Az elmúlt 40 év részletes ismertetését
azonban Cserta Ferenc tanár úrtól hallhatták az ünnepség résztvevői, aki szinte
személyekre lebontva mesélte el az el-

múlt évtizedek történetét sok humorral,
volt igazgatókra és pedagógustársakra
vonatkozó kedves kritikával, sok-sok szeretettel.
Beszédében kiemelte, hogy az iskola
nem csak az oktatás helyszíne volt, de

barátságok és emberi
kapcsolatok színterévé is vált. Cserta tanár úr köszöntőjében
nem feledkezett meg
a már elhunyt kollégákról sem.
Szó esett arról is, hogy az iskola komoly
hangsúlyt fektet a termeszettudományos
oktatásra, melyet a gyermekek aktív kísérletezéssel és versenyekkel is magukévá tehetnek. A környezetvédelem szellemében a Jókai az Ökoiskola mozgalom
tagja és fontosnak tartja, hogy a fenntart-

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
XVI. kerületi csoportja
www.kesz16.hu Szőke István KÉSZ 16. kerületi elnök

Március 04. (hétfő) 18.00-19.30

HAJLÉKTALANSORS
Előadók:
Gallai Tamás a fővárosi önkormányzat által fenntartott
"Éjjeli menedékhely" hajléktalan szálló vezetője
Szalma Balázs a szálló szociális munkása
Dobre Dániel XVI. kerületi önkormányzati képviselő, a
kerületi Szociális Bizottság tagja
Közreműködik: dr. Kratofil Ottóné (vers)
Helyszín: Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagyterme
(1163 Budapest, Sasvár utca 23.)
Az előadások mindenki számára nyitottak, előzetes regisztráció nem szükséges. Az előadás után a meghívott
vendégeink válaszolnak a feltett kérdésekre.

ható fejlődés érdekében a gyermekeket
környezettudatosan neveljék. Kiemelt
figyelmet kap a testnevelés és az idegen
nyelv, köztük az angol és a német is, valamint a korszerű informatikai oktatás.
Jókai Mór nevéhez illően az intézmény
a nagy írófejedelem emlékét és a hozzá
kapcsolódó hagyományokat is igyekszik
ápolni, vetélkedők, pályázatok és egyéb
programok rendezésével. Az iskolapadban töltött időn túl is törekszenek lekötni
a diákokat, erdei táborokkal, síeléssel és
sporttáborokkal.
Cserta Ferenc megígérte, hogy ha megéli az 50. évfordulót, egy könyvet ír majd a
jeles alkalomra. Kiemelte, hogy Ács Anikó, a kerület frissen megválasztott alpolgármestere szintén e falak között dolgozott pedagógusként. Beszédét sportosan
„Hajrá Jókai!” felkiáltással zárta.
Ezután népdalok csendültek fel Sebestény Boróka és Kárász Keve 5. a osztályos
tanulóktól, akik a fővárosi népdaléneklési versenyen is képviselik majd a Jókai
Iskolát.
Az ünnepség végén egy, az iskola fotójával díszített tortát fogyaszthattak el a jelenlévők némi alkoholos vagy alkoholmentes
pezsgő és kitűnő hangulat kíséretében.
GUETH ÁDÁM

F E L H Í VÁ S !

NEVÜKET EL NEM FELEJTJÜK!
Az 1956 utáni megtorlások áldozatainak emlékkönyve
Kerületünk 1956-os és az azt követő megtorlások áldozatairól a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kezdeményezésére és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ közreműködésével egy emlékkönyv megjelentetését tervezzük.
Szeretnénk felkérni mindazon polgárokat, akik szívesen
megismertetnék saját, illetve rokonaik történetét, jelentkezzenek, hogy emlékük megmaradhasson az utókornak!
Rövid írásban, lehetőleg képekkel, dokumentumokkal kiegészítve kérjük a visszaemlékezéseket összefoglalni! Az
eredeti dokumentumokat, képeket természetesen szkennelés után tulajdonosaik visszakapják!
Jelentkezni lehet Széman Richárdnál, aki hangfelvételt is
szívesen készít az emlékezésről.
Elérhetősége: 604-8391, 06-20/4095-890
Az Önkormányzat lapja
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Fánk, lángos, rétes
és meglepetéstorta
A Cinkotai Kultúrházban délután 2 órakor
kezdődött a sürgés-forgás. Az egyesület
legszorgalmasabb hölgytagjai nekiláttak
az előkészületeknek. Elkészítették a sok
száz fánkhoz szükséges tésztát, és amíg
az pihent, elkezdtek rétestésztát nyújtani.
Elmondásuk szerint ez egyiküknél sem
napi gyakorlat, inkább csak azt próbálták
felidézni, hogyan látták felmenőiktől ezt
a kényes műveletet. Ehhez képest azonban olyan kitűnően sikerült, hogy a tepsit
szinte el sem kellett mosogatni, mert az
utolsó morzsa is elfogyott belőle.
Addig azonban még sokminden történt. A tűzhelyeken folyamatosan sültek
a szebbnél szebb szalagos- és csörögefánkok, de a gyúródeszkán készült több másféle édesség is.
Így érkezett el az este 6 óra, amikorra
megtelt a Mátyás-terem érdeklődőkkel.
Mielőtt azonban a jelenlévők megkóstolhatták volna a fánkcsodákat, a Dernovics
házaspár meglepte az egybegyűlteket egy
„fánktortával”. Ez a látszólag torta való-

jában
húsz
olyan fánkból
állt, amelyek
mindegyikén egy-egy
gyertya égett.
Dernovicsné
Tanács Anna hozta be az elsötétített terembe az ünnepi édességet, miközben
elmondta, hogy a meglepetés annak szól,
hogy a Cinkotáért Közhasznú Egyesület a
fánkfesztiválon ünnepli 20. születésnapját.
Ezután Dernovics Mihály, az egyesület elnöke foglalta össze az elmúlt 20 év
történetét. Elmondta, hogy a cinkotaiak
egy lepusztult épületből több ezer óra
társadalmi munkával varázsoltak kultúrházat. Abból az épületből, amelynek
a kezdetekkor még a tulajdonviszonyai
is tisztázatlanok voltak, és szinte romokban hevert. Ez a felújított épület lett az
egyesület otthona, amely azóta is mindig
megtelik programokkal. Amikor a 20

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület február 9-én rendezte meg
hagyományos fánkfesztiválját.
A kínálatban – az egyik fánksütő asszony megfogalmazása
szerint – a fánk volt a főétel, de
desszertnek sütöttek mellé egy
kis rétest, a sós ízek kedvelőinek
pedig egy kis lángost is.
szál gyertyát meggyújtották, nem csak
az eltelt két évtizedre gondoltak, hanem
a 12 alapító tag közül arra a háromra –
Agárdi Istvánra, Jerabek Zsuzsannára
és Szládek Jánosra – akik már soha nem
jöhetnek el a rendezvényekre, de emléküket kegyelettel őrzi a tagság. Az elnök
elmondta még, hogy olyan hagyományokat teremtettek, mint a tavaszi történelmi séta az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére, a Föld Napja
minden április 22-én, vagy a Margit-napi
népdaltalálkozó, de szívesen gondolnak
arra is, hogy náluk alakult meg és működött a Hagyományőrző Dalkör valamint
a Cinkotai Cinegék néptánccsoport is.
A kis ünnepség után aztán a figyelem
végképp az est főszereplői, a fánkok felé
fordult. A tálcák elég gyorsan megszabadultak terhüktől, amit a szorgalmas cinkotai asszonyok szakértelmének egyértelmű bizonyítékaként értékelhetünk.
A jókedvű esthez Gurubi Károly szolgáltatta a zenét.

Csodát láttak a nyugdíjasok

Február 20-án 14 órakor a Veres Péter út 109-ben a Reménysugár Idősek Klubja tagjai farsangra gyülekeztek. Ilyenkor az szokott történni, hogy az intézmény
részéről valaki mond néhány kedves szót, majd felszolgálják a mosolygós, szalagos farsangi fánkot, és kellemes, kötetlen beszélgetéssel folytatódik a délután. De nem a Reménysugárban. Mert amiben ott volt részük a klubtagoknak, arról még sokáig fognak beszélni.
A műsor már a kezdetekkor sokat ígért, és
a legjobb fajta humor került elő, amikor
a klubtagok rádióműsor-paródiát vagy válogatott vicceket adtak elő. De amit az intézmény dolgozói produkáltak, az a világ
összes vidámszínpadán megállta volna a
helyét. Már az is próbára tette a nevetőizmokat, amikor a lelkes csapat tagjai fehér
lepedőből kanyarított tógában szirtakit,
majd fekete harisnyanadrágos combjukat
vörös szekvűvel díszítve kánkánt táncoltak. A derültség csak fokozódott, amikor Csehov Három nővérének Körmendy
László, Haumann Péter és Márkus László előadásában klasszikussá vált jelenetét
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adta elő a Szolgálat három hölgytagja. Ekkor már mindenki dőlt a nevetéstől. Ám
amikor egy népes kisebbségi család lépett
a közönség elé, autentikus tarkabarka, csilingelő rézflitterekkel terhelt ruhákban, a
rájuk jellemző keresztnevekkel és beszédstílussal, már állandósult a hahotázás. De
még ezt is tudták fokozni, mert amikor az
intézmény mindenese, Dalmáczi Frigyes
a családfő szerepében roma vajdának öltözve, nyakában hatalmas műanyag kereszttel Lapos Elemér néven lépett a helyiségbe – bocsánat az újságban szokatlan
kifejezésért, de pontosan szeretném érzékeltetni a történteket –, egyesek sikítva rö-

högtek a döbbenetes látványon. Ilyen kitűnő, saját kivitelezésű szórakoztatásban
ritkán lehet része egy ilyen kis közösségnek. A szalagos fánk egy kicsit háttérbe is
szorult a fergeteges előadás árnyékában.
Szerettük volna köszönetképpen megírni
a két ötletgazda és főszereplő hölgy nevét,
de ők szerényen elhárították a lehetőséget.
Így a klubtagok megbízásából köszönjük
meg a Területi Szociális Szolgálat lelkes,
színészi erényekkel és tehetséggel bőven
megáldott Veres Péter úti kollektívájának
a fergeteges előadást.

Szalagos fánk és pántlikás főkötő
A XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat is megtartotta farsangi táncmulatságát, amelyen megjelent Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is. Kihasználtuk az alkalmat
egy rövid beszélgetésre.
– ÖNT NEM ELŐSZÖR LÁTJUK A CINKOTAI SZLOVÁKOK KÖRÉBEN. MI
KÖTI ÖNT A CINKOTAIAKHOZ?
– Valóban gyakran látogatok Cinkotára.
Budapestre az a jellemző, hogy a fővárosban van ugyan szlovák önkormányzat, de mindössze három olyan kerület
van, ahol valóban történelmi múlttal
rendelkező szlovák közösség működik.
Ezek közül az egyik a cinkotai. A XVII.
kerületben van még egy jelentősebb csoport, és a VIII.-ban, ahol ennek történelmi hagyományai vannak. Azóta ott volt
ugyanis a szlovákság vallási és kulturális
központja, amióta szervezett közösségekben élnek szlovákok Magyarországon.

– Tíz magyarországi megyében élnek
szlovákok. A legtöbben Komárom-Esztergom megyében, de előkelő helyen
van Békés, Pest és Nógrád megye is.
Mondhatjuk tehát, hogy az egész országban elszórtan élnek szlovák származású
honfitársaink. Jellemző, hogy három
felekezethez tartoznak, és három nyelvjárást beszélnek. Ezért nagyon nehéz
egységesen kezelni ezt a népességet, arról nem is beszélve, hogy a fővárosban
egész más túlélési stratégiát kell alkalmazni, mint vidéken.

ZSUZSANNÁT A FARSANGI RENDEZVÉNYRŐL KÉRDEZTÜK.
– Az Ugorj be egy fánkra a kerületi szlovákok hagyományos rendezvénye. Csak
a helyszín szokott változni. Most kipróbáltuk az Önkormányzat nemrég megnyílt, gyönyörűen felújított civilházát a
mátyásföldi Táncsics utca 10-ben.
– EGY KIS MŰSORT IS
RENDEZTEK.
– Igen, fellépett a Cinkotai
Hagyományőrző Dalkör,
és érkeztek vendégek Piliscsévről is. Egy nagyobb
létszámú kórus kamaraegyüttese jött el a rendezvényünkre, a néptáncot pedig
a Pannónia Táncegyüttes
képviselte Kistarcsáról.

– MILYEN HELYET FOGLALNAK EL EBBEN A SORBAN A CINKOTAIAK?
– Nekem pozíciómnál fogva országos
szinten vannak információim a szlovák nemzetiségi csoportokról. Számtalan kistelepülésen, faluban és városban
működnek szlovák egyesületek és önkormányzatok, de a fővárosiak munkája messze a legnehezebb. A világvárosi
környezet nem kedvez a nemzetiségi létnek. Némi ellentmondás, hogy központi
intézményeink és az Országos Szlovák
Önkormányzat székhelye is Budapesten
van, viszont itt a legnehezebb őrizni a
hagyományokat. Ezért is tartom nagyra
azt a munkát, amelyet dr. Szabó Zsuzsanna elnök asszony vezetésével folytatnak a cinkotaiak.

– A HAZAI NEMZETISÉGEK RANGSORÁBAN HÁNYADIK HELYET FOGLALJÁK EL A SZLOVÁKOK?
– A romák vannak legtöbben, őket a németek követik, mi pedig holtversenyben
a horvátokkal a harmadik helyen osztozunk.

– MILYEN A SZLOVÁKSÁG ORSZÁGOS
MEGOSZLÁSA?

A XVI. KERÜLETI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉT, DR. SZABÓ

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
KLUBEST

Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

Március 13-án (szerdán) 18 órától
Önkormányzati Civilház (1165 Budapest, Táncsics u. 10.)
TÉMÁK:
• Megnyitó, tájékoztató. Előadó: Bányi Gyuláné
• Tájékoztató a XVI. kerületi Sarjú utcában megvalósuló
tanyaudvarról, állatsimogatóról, tanösvényről, iskola- és

– A FŐSZEREPLŐ AZONBAN MÉGISCSAK A FARSANGI FÁNK VOLT.
– Igen, az asszonyok már korán reggel
dagasztottak, sütöttek, és a hagyományos szalagos fánk mellett sokan elhozták a saját családjukban szokásos változatokat is, amelyek persze leginkább
csak formájukban tértek el a klasszikus
fánktól.
Az esthez élő zene is járt, amelyre az érdeklődők a hivatásos táncosokkal vállvetve, fáradhatatlanul ropták a táncot.

óvodakertekről, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat környezetvédelmi tevékenységéről. Előadó: Oláh Csaba agrármérnök,
környezetvédelmi szakmérnök
• Magbörze. Zöldség, virág vetőmagok, gumók, hagymák,
dísznövények cseréje. Aki hoz, vihet is.
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Hogyan mulattak eleink Rákosszentmihályon?
Néhány évvel ezelőtt, szintén farsang táján tettem fel ugyanezt a kérdést Cinkotára vonatkoztatva. Az azóta megjelent helytörténeti kötetek írása közben sok érdekes dolgot tudtam meg a szentmihályi mulatságokról is. Akkor is, most is - nem győzöm hangsúlyozni a századforduló környéki mulatságok egyik legfontosabb elemét: az úgynevezett jótékonyságot. Ez a kor
a vendéglátás virágkora. A korszakra jellemző, hogy a vendéglők, kávéházak, kaszinók tulajdonosai, üzemeltetői fontosnak
tartják, hogy termeikben helye legyen a színpadnak. A kulturális élet tehát önellátó. Általános volt az a hozzáállás, hogy a
bevétel nyeresége mellett a tulajdonos a közéletre is odafigyelt, tehát jótékonysági bálokat, műkedvelő előadásokat rendeztetett, ami természetesen növelte a bevételét, és bőven jutott belőle adakozásra is, konkrétan a település fejlesztésére, például iskola- és templomépítésre vagy a szegények megsegítésére. Minden településnek van műkedvelő színházi csoportja.
Ha Cinkotán egyszerre több vendéglőben
is folyhattak jótékonysági bálok, ez Szentmihályra még inkább állt. Varga Ferenc
Rákosszentmihályi vendéglőket bemutató
írásában (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek:
34. sz.) 70 (!) szentmihályi vendéglőt számoltam össze a XX. század első felében,
ezek közül nagyjából a fele párhuzamosan
is működött.
Kiszer Nándort, a neves budapesti fényképészt az Almásy Pál-telep alapító tagjaként
tartja számon a helytörténet. Nagymező
utcai műtermében számos fővárosi művész megfordult, így az Operaház tagjai is.
Kiszer szentmihályi nyaralótulajdonosként az Operaház társulatának számos ismert alakját beszélte rá szeretett pihenőhelyén
nyaraló vásárlására, többek közt Spannraft Ágostont, a ház neves
díszletfestőjét; Nitsche Józsefet a „fővillámvilágosító és a színpadi
hatásvilágosítás főfelügyelőjét”; Christofani Józsefet, a technikai,
gépészeti felügyelőt; Riedl Frigyes kasírozási felügyelőt és Mazzantini Lajos táncmestert is. A századforduló operaelőadásainak
képi megjelenésén dolgozó mesterek közül országos hírnévre tett
szert Spannraft Ármin Ágoston, aki nem csak nyaralótulajdonos
volt Rákosszentmihályon, utolsó éveire családjával kiköltözött a
családi házzá átalakított nyaralóba, az Ilona utcába. (Mint maga
Kiszer Nándor is.) Fia, Spannraft Ágoston János Gyula is folytatta
az apai örökséget, festő lett és számos színházi produkció képi
háttérvilágát ő alakította ki. Mindketten részt vettek Rákosszentmihály közösségi életében. Valószínűleg ők azok, akik elsőként
magasra állították a mércét a jótékonysági bálok rendezése terén.
„Nyári mulatság volt szombat este az Almaásy Pál-telep Arnold-féle vendéglőjében. A mulatság fényesen sikerült; a fővárosból is sokan
voltak ott, a kiknek nem kellett megbánniok, hogy a vicinális vasutazás fáradalmait elszenvedtek, míg a kies telepre jutottak. A rendezést
Mazzantini Lajos, Riedl Frigyes és Spanraft Agost végezte. Utóbbi
„Almásy Pál-telep honfoglalása“ címen nagyszerű körképet festett. Ez,
valamint az „Almásy Pál-telep száz év múlva“ című és más parodisztikus díszletképek derültséget okoztak, mert a telep ismert nyaralói voltak rajtuk kikarikírozva. A papír-maséból készült vadállatok
és kötéltáncosok, a szellemes fényképészet is „beütöttek“. A telepen az
éjjelre villamos világítást rendeztek be, a mi nem utolsó dolog. A tánc
vége felé azonban mar nem kellettek a villamos lámpák, mert már
akkor a nap hajnali sugarai világítottak.” - Írta a Pesti Hirlap 1894.
augusztus 13-án. Két évvel tehát az ezeréves ünnepség látványosságai előtt körkép állíttatott fel Szentmihályon amin ráadásul a
település polgárainak karikatúráit, tehát önmagukat is felismerhették a mulatság részvevői. Kiszer Nándor fényképezőgépének
szellemességét csak találgathatjuk, de mivel mestere volt a fényírásnak, bármilyen kunsztot, akár az akkoriban divatos utólagos szellemkép rá fotózást is érthetjük alatta. Bár én azt gondo-
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lom, a kor fotográfiai divatjának egy
másik változatát hozta az ünnepélyre, az „amerikai gyorsfényképet”, a
ferrotípiát, ami a kor technikájához
képest pillanatok alatt kész pozitív
képet produkált.
Hat év múlva, az Almásy Pál telep
10 éves jubileumán még nagyobb
szabású
ünnepséget
rendezett
ugyanez az operaházi csapat, sok
másik helyi polgár segítségével.
(Akik a tiszta bevételt szintén a
templomépítés javára ajánlották fel.)
Spannraft új körképet festett, mivel
az ünnepséget Tündérestnek hívták, Petőfi János vitézének Tündérországát álmodta a hatalmas pannóra. Alig öt évvel azután,
hogy a Lumiére fivérek agyából kipattant az állóképeket megmozdító találmány, a kinematográf csodálatos pergő képeit Szentmihályon is megtekinthette az ámuló közönség. (Budapesten 1896ban vetített először a Lumiére fivérek megbízottja Eugen Dupont
mozgóképeket!) Ezeken túl is, a látványosságoknak minden korabeli újdonsága felvonult a még tulajdonképpen szétszórt nyaralótelepekből álló Szentmihálypusztán: „Jour de Vernissage. Az
Almásy Pál-telep képzőművészeti csarnokának megnyitása kritikusok
és művészek nélkül. Állatsereglet. Soha nem látott, siketnéma állatok
Barnum-gyűjteményéből. Múzeum. Az Almásy Pál-telep őskori leleteinek kincses tárháza. Csepeli gróf fölszállása kormányozhatatlan
léghajón. A gyávaság non plus ultrája. Jubileumi emlékmű leleplezése
fotografikus fölvétellel. Körkép. Körnek és képnek utolérhetetlen remeke
Secessiós világkiállítás. Még eddig sehol be nem mutatott ritkaságok
csarnokai. Deficit kizárva! 1. Ipar. Kereskedelem. Pénzügy. 2. Közlekedés. Hajózás. 3. Közoktatás. Sport. 4. Igazságügy. 5. Mezőgazdaság. Erdészet. 6. Csillagászat. 7. Hadi fölszerelések. 8. Balneológia.
Varieté színház. Válogatott huncutságok Ádám és Éva a paradicsomban. Észbontó jelenet a spiritizmus legrejtettebb titkaiból. – Villamos
világítás. Tündérest a néhai Duna-tündérek törvényes leszármazóinak a tündérbabáknak és a babatündérek részvételével. Káprázatos
idill. Kinematograf. A legképtelenebb képek bámulatos mozgékonysága. Elárusító sátrak. Tombola hallatlan tombolással. Vendéglő. Kávéház. Cukrászda. Önműködő elárusító szekrények. Este 9 óra után
tánczmulatság a világ legfáradhatatlanabb táncosainak részvételével.
– Az összes képet Spannraft Ágoston festette. – A díszítés Riedl Frigyes
munkája. – A villamos világítás Nietsche József berendezése. – A részletes műsor és katalógus az ünnepség napján jelenik meg.” Tündérálom, 1900. augusztus 5.
És végül: hogy fáj a kutató szíve, hogy azokból a Spannraft pannókból (főleg a szentmihályi polgárokat ábrázolókból) nem maradt fenn semmi! Még fényképen sem. (Ha mégis, kérem értesítsenek!)
SZÉMAN RICHÁRD

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

Balassa Ágnes szakácskönyve 1769-ből
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Balassa Ágnes személyének azonosításához a kéziratos szakácskönyv címlapja ad támpontot, ahol a kötet lejegyzője
feltüntette a keletkezés évét, 1769-et. A Balassa családba a
XVIII. században egyetlen Ágnes nevű hölgy tartozott, s a
feltételezések szerint házasság révén került a családba, báró
Balassa IX. László feleségeként.

Az ismeretlen szerzőtől származó, 160 – főként cukrászati
jellegű – receptet tartalmazó szakácskönyvet Száblik István
szerzetes fordította németről magyarra, és Vácott jegyezte le
kézzel, az alábbi címmel: Különb-féle nádmézzel és más ahhoz
alkalmaztatott elegyítésekkel ízesített sütemények. A címlapon az
alábbi, kritikai jellegű versike ad hírt gasztronómiánkról:
Addig voltál virágodba fonnyatt Magyar ország
Még az házi jó étkektűl magadat meg nem fosztád
Mihent a Tortáta Asztalod meg látta
El fonnyattál, már mikor álsz lábra?

Gróf Schmidegn
rozsólisa

Fahéjat 2 latot, szegfüvet
1,5 qintel, kardamom kedvedre, szerecsendiót 1,5
qintel, szerecsendió-virágát 1 lat, nagy mazsolaszőlő 1 qintel, bádián 1 qintel vagy font, koriander 1 lat, két darabka friss citromhéj, corcion olaj 3 qintel, nádméz 2 font. Három
pint pálinkát rá kell önteni, még vörös és szagos nem lesz.

Málnából nyári italra valót csinálni

A málnát törd össze, és a levét ruhán általszűrvén tedd egy

Íme, néhány recept a Különb-féle nádmézzel és más ahhoz üvegbe. Hagyd egy éjszaka a pincében. Másnap szűrd le a tiszalkalmaztatott elegyítésekkel ízesített süteményekből, korhű táját sárga rézedénybe, és törött cukrot tégy bele, amint édességét szereted, s igen lassú tűzön főzd meg mindenkor kaformában:

Körtéből fánk

Lábasban munt lisztet és serpenyőbe tejet, s olyan darab vajat,
mint egy tojás, melyet csak addig hagyd a tűzön, még elolvad.
Azután töltsd a lisztbe, tégy bele tojást arányozásod szerint,
melyeket előbb meleg vízbe tégy. Azután csináld vékonyra, a
körtét kend bele, s süsd forró vajban, de gyakran forgasd.

Nagy mandulatorta

Friss vízbe áztatott mandulát hámozd meg és szárítsd meg.
Törd rózsavízzel apró darabokra, üss bele 6 tojást és 6-nak sárgáját, elegendőképpen cukrozd meg, s fél óráig keverd, kend
meg a formát friss írósvajjal, öntsd bele a tésztát, és süsd lassú
tűzön.

Lezárult a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezetközpont Írás-Kép Galériájában a Széman Richárd Nyári Teátrum
című könyvének képanyagából összeállított kiállítás. A záró rendezvényen
dr. Goldberger Tamás tartott előadást
Strelisky Sándorról, a „monoklis” mátyásföldi nyaralótulajdonosról, császári és királyi, valamint
színházi fényképészről, és arról a két művésznőről,
akikről
Strelisky készítette legfontosabb portréikat.

varván, és a tajtékját szedd le. Annak utána hagyd meghűlni,
és palackokba töltsd, nyárban akár vízbe, akár borba töltheted,
igen jó ízt ad. Ribizliből is hasonlót lehet csinálni.
Szószedet:
bádián: csillagánizs; corcionolaj: ismeretlen olajfajta (a receptből
kimaradhat); írós vaj: friss közülésű vaj, melyből még nem gyúrták
ki az írót; munt liszt: a szokásosnál durvábbra őrölt liszt; nádméz:
nádcukor, cukornádból előállított cukor; rozsólis: a XVIII. században divatos gyümölcsökkel, fűszerekkel ízesített szeszesital
Mértékegységek:
lat: 17,5 g, qintel: 4,375 g, pint: 1,4 – 1,6 l, font: 0,56 kg
A cikk Füreder Balázs munkája alapján készült.
GÖNCZI MÓNIKA

Dr. Goldberger Tamás szakavatott, lelkes kutatója a XVI. kerületi zsidóság
történetének. Kutatásainak eredményét
Szilánkok című könyvében foglalta ös�sze, amelynek megjelenéséről lapunk
is hírt adott. A kiállítás lezárásaként
most Strelisky Sándorral, valamint Samek (Szamosy) Elza és Palásthy Irén
operaénekesekkel kapcsolatos kutatásait osztotta
meg a finisszázs
r és z t ve vői vel.
A művésznők
gyakran megfordultak Strelisky
műtermében,
aki kitűnő arc-

képeket készített róluk. A kiállított fotográfiák között természetesen ezek is
láthatók voltak.
A rendezvényen kellemes meglepetésben is része volt az előadónak és a
kiállítást rendező Széman Richárdnak.
A kutatások során ugyanis Streliskyről nem sikerült felnőttkori fényképet
felkutatni. Amikor az előadás közben
erről esett szó, a hallgatóság soraiból
fölállt egy fiatalember, aki Strelisky leszármazottjaként mutatkozott be, és a
családi fotográfiákból egy gyerekkori
képet ajándékozott a gyűjteménynek
a híres fotográfusról. Felnőttkori képpel azonban ő sem tudta gazdagítani a
gyűjteményt.
Az Önkormányzat lapja
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TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT A MÁDERSPACH CSALÁDRÓL
A Rácz Aladár Zeneiskola ( Táncsics u. 7.) koncerttermében
2019. március 22-én 18 órakor Lacsny Péter különlegesen érdekes előadást tart a Maderspach családról,
melyre hívjuk kerületünk iskoláinak történelemtanárait és diákjait.
Az előadás utáni fogadáson lesz lehetőség beszélgetésre, és felkészítési anyagot is biztosítunk azon diákok részére, akik
kedvet éreznek a témáról 3-5 oldalig terjedő fogalmazást írni. A 2018-as történelmi versenyhez hasonlóan MediaMarkt és/
vagy Libri utalványokkal jutalmazzuk a jó pályamunkákat. Konzultációra is lesz lehetőség a Törley Szalonban, egyeztetett
időpontban. Május közepéig várjuk a pályázatokat. A jutalmakat gondos elbírálás után 2019. június 2-án, a Babay
emlékszobor koszorúzása után ünnepélyes keretek között adjuk át a győzteseknek.
ÚJ „BÜSZKESÉGPONT”
Az
ükmama,
Maderspach Károlyné (született
Buchwald Franciska) 1849ben a Szabadságharc bukása
után fogadta Bem tábornokot. A családnak Ruszkabányán volt vasöntödéje, ahol
a honvédsereg, így Bem tábornok számára is gyártottak fegyvereket. Ezért büntetésül Haynau az ükmamát
elfogatta, majd nyilvánosan
félmeztelenre vetkőztette és
katonákkal ájulásáig ves�szőztette. majd börtönbe vettette. Férje
az őt ért szégyen és elkeseredés következtében 1849. augusztus 27-én öngyilkos lett.

A család Tirolból
származott, az 1700as évek végén, a törökök kivonulása után
jött Magyarországra.
A családfő értett a
bányászathoz és tudta, hogy nálunk nagy
szükség van a szakértelmére.
Unokájuk, Maderspach Viktor sokat
tett Erdélyért és a
Hazáért,
melynek
elismeréséül Budakeszin szobrot állítottak neki. Dél-Erdélyben voltak óriási birtokai. Az I. Világháborúban mint mérnök vett részt.
1916 augusztusában az orosz fronton

MEGEMLÉKEZÉS
vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzóvá választásának
99. évfordulója alkalmából.
A Déli Harangszó Baráti Kör
szeretettel meghívja Önt és családját,

Horthy Miklós kormányzó
emléktáblájának
megkoszorúzására
2019. március 1-jén,
péntek este 18 órakor,
a Krisztina Szálloda elé
/Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok, Bp.
XVI. Sashalom/
Ma sikertörténetnek mondanák azt, a hazáért,
a nemzetért tudatosan és felelősséggel felvállalt életutat, amely a Novara gyorscirkáló golyó
tépte parancsnoki hídjáról a történelem vihara
Horthyt az ország élére állítja. S ő tudatosan
vállalja ezt a nehéz szerepet, hogy a háborús
vereség, a forradalmi káosz, a vörös rémuralom, s a fenyegető Trianoni diktátum által
zátonyra juttatott hazát, gondos tengerészhez
illően jó irányba vezesse.
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tartózkodott, és amikor Erdélybe betörtek a románok, szabadcsapatokat szervezett, és kiverte a betolakodókat.
1919-ben önkéntesként vállalt szerepet Erdély védelmében, beállt Kratochwill Károly székely hadosztályába.
1921-ben ő volt a Sopron-környéki
Nyugat-magyarországi felkelés parancsnoka, neki köszönhetjük, hogy Sopron
megmaradt magyar városnak.
Az ő fia, ifj. Maderspach Viktor magyar
királyi főhadnagy, részt vett az 1956-os
forradalomban, és ezért kénytelen volt
emigrálni. Az Amerika Egyesült Államokban telepedett le.
KERTVÁROSUNK ÉRTÉKEIÉRT
EGYESÜLET
R. Törley Mária elnök

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György

Tel.: 06-20/395-3537

TÚRÁK A RÁKÓCZI EMLÉKÉVBEN
a Déli Harangszó Baráti Körrel

2019. április 13. szombat 7:00
ILCSIK PISTA EMLÉKÉRE: Kiskunhalas, Tompa, Kiskunmajsa. stb.
Útiköltség: 4500 Ft
2019. április 27-28. szombat-vasárnap 6:00,
DÉLVIDÉKI KÖRTÚRA,
Bács, Szabács, Újvidék, Törökbecse, Aracs, Zenta, stb.
Útiköltség: 10 500 Ft +25 Euró (a szállás és a félpanzió)
2019. május 11. szombat 6:00
HAVASSZÉPE VIRÁGZÁS Útiköltség: 4500 Ft
2019. június 12-16 . szerda-vasárnap 6:00
MAGYAROK A KELETI-KÁRPÁTOKON TÚL: Bukovina, Moldva,
Csángóföld (Magyarlónán és Sucevitán 2-2 szállás)
Úti és fépanziós szállásköltség: 63 000 Ft
Indulás: Mátyásföld – Pilóta u. és Veres P. út sarok
Jelentkezés: Szuhaj Péterné: 06-1-403 2622, Mobil: 06-30/582 7600,
e-mail: szu-kazsu@freemail.hu
Befizetés a Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17 és 18 óra között.

Költő-tanár, vagy tanár-költő

A Centenáriumi Általános Iskolában a magyartanárok között van egy pályakezdő költő. Nemrég jelent meg első kötete, a Smink nélkül. Úgy gondoltuk, ez jó alkalom arra, hogy felkérjük egy beszélgetésre.
Mielőtt bármit kérdezhettem
volna Csombor Rita tanárnőtől, leszögezte, hogy ő elsősorban tanárnak érzi magát.
Persze mindenki tud irodalmi
törekvéseiről is, de ez azért
a szükségesnél gyakrabban
nem kerül szóba. Említette
továbbá, hogy ő még csak az
első kötetét tette le az asztalra,
és azért ahhoz több kell, hogy valakit költőnek nevezzenek, így
ez a titulus még kissé korai. Miután ezeket a számára fontos
tudnivalókat tisztáztuk, megkérdeztem, hogyan lesz valaki egyszerre irodalmár, és mellette általános és középiskolai tanár.
– Grafomán gyerek voltam, szerettem hosszú fogalmazásokat
írni, rajongtam a hosszú történetekért. Édesapám sokat mesélt, olykor akár órákon keresztül is. Aztán amikor már tudtam olvasni, magam kerestem a meséket, később a komolyabb
történeteket. A kötelező olvasmányok viszont nem érdekeltek.
Ha azonban kaptunk egy listát, amelyről szabadon választhattunk, az ellen már nem volt kifogásom.
– SZEREPLŐS GYEREK VOLT?
– Igen, már az óvodában is sokszor részt vettem a műsorokban. Az első négy évet sporttagozatos iskolában végeztem Csepelen, de a mozgás mellett már az írás is érdekelt, és az iskolai
ünnepélyeken mindig szerepeltem valamilyen
produkcióval. Közben a grafománia, a vonzalom
az íráshoz egyre erősödött. A felső tagozatot már
Pécelen végeztem a Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskolában, ahol találkoztam egy kimagasló képességű magyartanárral. Ő nagyon nagy
hatással volt rám és osztálytársaimra. Az általános
iskola két utolsó osztályában már középiskolás ismereteink is voltak az irodalomról. Én például hetedikes koromban már szonettet írtam.
– EZEK UTÁN MIT ADOTT ÖNNEK A KÖZÉPISKOLA?
– Sopronban, a Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnáziumba jártam, és ezeket az éveket végigolvastam, miközben rajongtam a magyartanáromért. Ekkor találkoztam
Harry Potter történetével, amely egy fantáziamozgató, belső
világot teremtő olvasmány, nem véletlenül ilyen népszerű a
fiatalok körében. Egyszóval ezek az évek az ismerethalmozás
évei voltak, és persze mellette írogattam is.
– MILYEN TERVEI VOLTAK A GIMNÁZIUM UTÁN?
– Biztos voltam abban, hogy további tanulmányaimnak része
lesz a magyar. Második tárgynak az angol, a történelem vagy a
hittan jöhetett szóba. Végül a történelem nyert, én viszont vesztettem, mert magyar-történelem szakra 2004-ben nem vettek
föl, így bukott vele a magyar is. Ekkor elmentem teológiát tanulni, ahol a levegőben volt a klasszikus műveltség, a latin nyelv
és az egyháztörténelem, ami a középkori irodalom alapja. Majd

ezekkel az ismeretekkel felvértezve már fölvettek az ELTE magyar szakára. Ám nem szakítottam a teológiával sem, továbbá
tanultam család- és gyermekvédelmet, később pedig részt vettem egy drámatanári és egy etikatanári továbbképzésen is.
– HA ÖSSZEGEZNIE KELLENE, MIT MONDANA, HOL TART
MOST AZ ÉLETE?
– Mint már említettem, alapvetően tanárnak érzem magam.
A Centin kívül – ahol magyart és drámát tanítok –, dogozom
egy budai gimnáziumban. Ugyanakkor nem kevésbé fontos
számomra az irodalom. E két nagy feladat között próbálom
megteremteni a harmóniát.
– HOGYAN VISZONYULNAK EHHEZ A KOLLÉGÁI?
– Erről csak annyit, hogy megszokták és elviselik az „agymenéseimet”.
– AZ AKTÍV IRODALMI TEVÉKENYSÉG ÁTFORMÁLJA EGY
TANÁR EGYÉNISÉGÉT?
– Valószínűleg nem vagyok hagyományos magyartanár. Sok
kortárs irodalmat olvasok, és egy részét beviszem az óráimra. Mégis azt sulykolom a tanítványaimba, hogy mindennek a
klasszikus műveltség az alapja. Ezért sokat foglalkozunk például a Nyugat nagy alakjaival, és elmegyünk a Centrál Kávéházba,
hogy beleéljük magunkat Ady, Babits, Kosztolányi világába.
– MIT KELL TUDNUNK ELSŐ KÖTETÉRŐL, A
SMINK NÉLKÜLRŐL?
– Ez egy verseskötet. Több nagy témakört érintek
benne, de közös vonásuk, hogy mindegyik valamilyen kapcsolatról szól. Férfi-nő, szülő-gyermek,
te és én. Van benne szerelem, válság, egy kis agresszió, de a végső célom az a kötettel, hogy az olvasó-befogadók életéhez kapcsolódjanak az egyes
versek.
– HOGYAN KÉPZELI EL AZ ÖT ÉVVEL KÉSŐBBI
ÖNMAGÁT?
– Folyamatosan figyelek és tanulok, igénylem a
visszajelzéseket, figyelemmel kísérem a trendeket, szemmel tartom az olyan új irányzatokat is, mint a stand
up comedy vagy a slam poetry. Aztán valahogy majd mindez
összegződik bennem, és megjelenik a műveimben. A szintézisteremtés nagyon fontos az életemben.
– A SMINK NÉLKÜL UTÁN TERVEZI MÁR AZ ÚJABB VERSESKÖTETÉT?
– Tervezem a következő könyvemet, de az nem verseskötet lesz,
hanem regény. Mégpedig egy fejlődésregény egy fiatal lányról,
Vándor Flóráról, akit az útja egy szerzetesrendbe vezet, majd
az ott tapasztaltak hatása erősen befolyásolja a felnőtté válását,
önmagával és a világgal való kapcsolatát. Emellett a Szegedi
Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájába fogok felvételizni, ahol irodalom szakmódszertannal szeretnék
majd foglalkozni.
Az Önkormányzat lapja
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PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

Március 5. kedd 17:00
ART 16 MŰVÉSZ CSOPORT
TAVASZI TÁRLATÁNAK
MEGNYITÓJA
Helyszín: Corvin Galéria.
Március 7. csütörtök 17:00
SZTÁRVARÁZS GÁLA
A belépés ingyenes, kérjük jelezzék
részvételi szándékukat az info@kulturliget.hu címen.
Március 7. csütörtök 17:00
A VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI
KÖR VÍZILABDAESTJE GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA címmel a Világ- és
Európa bajnok Szalkay Orsolya, Takács
Orsolya, valamint a jelen vízilabda válogatott centere, Gyöngyössy Anikó részvételével.
A belépés ingyenes!
Március 8. péntek 19:00
Nőnapra ajánljuk:
TEHER ALATT NŐ - AVAGY: ITT NEM
LEHET MEGMARADNI
Három életút, három karrier, három
történelmi időszak. Három nő. Mind-

hárman színésznők, noha nem csupán
azok. Kettejük neve még él a köztudatban, a harmadikra olvasott filoszok sem
emlékeznek. Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, Fedák Sári, Karády Katalin.
Jegyár: 3000 Ft
Március 9. szombat 10:30
TÜTÜ-TUTU AUTÓ
babaszínházi előadás
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A Vaskakas Bábszínház legújabb Apró
Színházi játéka utazásra hívja a legkisebbeket.
Útra kelnek, vízre szállnak, felhők közt
is kocsikáznak!
Helyszín: Harmónia Szalon
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)

Já n o s u t ca 1 4 1 - 1 5 3 .

Március 10. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft,
Családi (2 felnőtt+2 gyerek) 3000 Ft

Március 3. vasárnap 16:00
SZENTMIHÁLYI DALLAMOK POHLY BOGLÁRKA
Operett- és magyar nóta örökzöldek a
Muzsika Tv sztárjának előadásában.
Jegyár: 2000 Ft

Március 10. vasárnap 19:00
SECOND LIFE, AVAGY KÉTÉLETEM
Az Orlai Produkció komédiája
Nincs olyan ember, aki ne játszana el a
gondolattal, mi lett volna belőle, ha valami vagy ha minden másképp alakul az
életében. Az előadás alkotói ezúttal ezt a
játékot veszik komolyan és ezen keresztül vallanak magukról, tévedéseikről és
vágyaikról. Öt fiktív élettörténet jelenik
meg, és ezekben találkoznak egymással
az alkotók valós vagy elképzelt alteregói.
Az előadás hossza: 90 perc, egyrészben
SZEREPLŐK:
Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia, Mészáros
Máté, Ötvös András, Schruff Milán
Jegyár: 2400-3800 Ft

szentmihalyi.kulturliget.hu

Március 22. péntek 20:00
MADARAK TÁNCKLUB
Fergeteges házibuli-hangulat, ismert
slágerek! Várjuk Önöket a Madarak
táncklubban havonta egyszer, péntek
este.
Jegyár: 1500 Ft

Március 12. kedd 18:00
SZABADESÉS
MICHAIL BESSMERTNIJ kiállítás
megnyitója a Harmónia szalonban.
Megfestette a vidéki házak szobáinak
csöndjét, a magányos, idős, elesett
embereket, a réteken vagy gyárakban
dolgozó munkásokat, illetve egyéni
szimbólumokat felvonultató magánmitológiai érdeklődés is jellemzi munkáit. Sorsa alakulásában Budapest, illetve
a 16. kerület is fontos szerepet játszott,
ugyanis az 1990-es évek elején ide költözött feleségével. Több magyarországi
kiállítása volt már, a 2019 márciusában
rendezendő tárlatunk a Budapesten őrzött hagyatékból válogatott olajpasztell
képeit állítja középpontba.

JÖN-JÖN-JÖN
Március 21. csütörtök 18:00
NŐI SZEMMEL
VENDÉGÜNK: KURUCZ ADRIENN
2017 óta oszlopos tagja a WMN-csapatnak, a Hölgyvilág volt újságírója, a
Madame Fregoli blog szerzője.
A belépés előzetes regisztrációt követően INGYENES!

A Muzsika TV új sztárja Szentmihályon
A Szentmihályi Kulturális Központ több generációnak szervez értékes, izgalmas, szórakoztató programokat. A zenei programok
szervezője, Bodnár Tibor – a Ladánybene 27 közismert gitárosa –
következőket mondta erről:
–Az idősebb korosztály számára talán a
legérdekesebb esemény a Szentmihályi dallamok sorozat, ahol igyekszünk a
régi nagy slágerek máig aktív, népszerű
előadóit meghívni, illetve az operett és
a mulatós zenék világából a jól ismert
dallamokat, nótákat, régi filmslágereket
megszólaltató fiatal énekeseket vendégül látni.
2018 novemberében Koós János és Dékány Sarolta örvendeztette meg a hallgatóságot. A sorozat folytatódik, március
3-án, vasárnap 16 órakor a Muzsika TV
új sztárja, Pohly Boglárka érkezik intézményünkbe, hogy műsorával táncra,
tapsra és közös éneklésre buzdítsa közönségét.
EZUTÁN TERMÉSZETESEN MEGKÉRDEZTÜK POHLY BOGLÁRKÁT IS, MIT
KELL TUDNUNK RÓLA, ÉS MŰSORÁRÓL.
– Gyerekszínészként kezdtem Debrecenben, majd 18 évesen fölvettek az

Operett Színházhoz.
Miután több főszerepet is elénekeltem
– én voltam a Marica grófnő és a Csárdáskirálynő legfiatalabb szubrettje –,
szabadúszó lettem.
Ezután több színházban is énekeltem, a közelmúltban
pedig úgy éreztem,
elérkezett az ideje,
hogy szólókarrierbe
kezdjek. Továbbra
is operettet, nótát,
népszerű, szórakoztató dallamokat énekelek, csak egy kicsit
modernebb feldolgozásban, napjaink
igényeihez igazítva. Előadásaim különlegessége, hogy nem csak énekelek, hanem táncolok is. Nem áll távol tőlem egy

kis cigánykerekezés, és egy kis lendületes tánc sem. Úgy gondolom, a közönség
nagyon jól fogadja a műsoraimat.
– ÖN MOST NAGYON SOKAT
SZEREPEL A MUZSIKA TV-BEN IS.
– Igen, de sajnos ezt a csatornát
még nem mindenki tudja fogni.
– A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS
KÖZPONTBA MILYEN MŰSORRAL ÉRKEZIK?
– Elég széles lesz a választék az
operettől a magyar nótán át a mulatósig. Arra ügyelek, hogy csupa
ismert dallamot adjak elő, mert
szeretem, ha a közönség velem
énekel. Tapasztalataim szerint ezek
a dalok talpra is állítják a hallgatóságot, és szerintem nem csak énekelni fognak velem együtt, hanem
táncolni is.
Pohly Boglárka március 3-án vasárnap, 16 órakor lép fel a Szentmihályi Kulturális Központban (János utca
141-153). Ha Ön is részt szeretne venni
ezen a mozgalmasnak ígérkező előadáson, idejében gondoskodjon belépőjegyéről!
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Megemlékezés Mátyás király
születéséről és tetteiről

Február 24-én, a Corvin Mátyás Gimnázium előtti
mellszobornál tartott megemlékezést a Déli Harangszó Baráti Kör, Hunyadi Mátyás születésének
évfordulója alkalmából.
A magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója 1443. február 23-án, Kolozsvárott látta meg a napvilágot. A jelenlévők a
mellszobrot zászlókkal és koszorúkkal díszítették fel. Az ünnepi
alkalmon a Baráti Kör elnöke, dr. Onyestyák György idézte fel az
egykori király tetteit, kiemelve a Hunyadiak török elleni küzdelmeit és az ország védelmét. Az évforduló fényét Varga Laura is
emelte, aki erdélyi népdalokkal kedveskedett az egybegyűlteknek.
GUETH ÁDÁM

Sarkad Udvar

Rákosi út 224. – Sarkad utcai bejárat
TÉLŰZŐ FARSANG A SARKAD UDVARBAN
Március 2-án 10-től 13 óráig
Szeretettel várjuk a lelkes télűzőket
hagyományőrző tevékenységekkel, meglepetésekkel
A program 7 év felettiek számára ajánlott. Időjárásnak
megfelelő ruházat, kulacs vagy flakon szükséges.
Nem kérünk jelmezt, a helyszínen elkészítjük.

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)
AZ ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
MÁRCIUS HAVI PROGRAMJAI:
Női torna hétfői napokon: senior pilates 17 óra
köredzés eszközökkel 18 óra, Cardio-pilates MIX 19 óra
Női torna szerdai napokon:
zsírégető Interval pilates 19-20 óra
Angol és számítógép ismeretek:
minden csütörtök 9-12 óra.
Meridián torna: minden csütörtök 9 - 9.30 óra
Gyermektánc: Kedd 16.30-17.15-ig, Szerda 17.30 -18.30-ig
Csütörtök 16.30-17.30, Péntek 17.15-18.15-ig
Alapozó terápia, mozgásfejlesztés:
minden kedd 17.45 – 18.45, minden szerda: 19-20 óra
Vásár és fogadóóra: március 1. 8-14 óra
Baba-mama zenede Kálmán bácsival:
minden hétfőn 10-11 óráig
Farsang 10-én 15 órától
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Alig több mint két hónappal 50. születésnapja után elhunyt
HORVÁTH-SZABÓ GÁBORNÉ, TAMÁS ANDREA pedagógus.
Élete a XVI. kerülethez, Mátyásföldhöz, és mátyásföldi közösségekhez kötötte. A Táncsics Mihály Általános Iskolában kezdte
tanulmányait, majd a Szerb Antal
Gimnázium diákja lett, és a főiskolai és egyetemi évek után ide,
a Kertvárosba tért vissza tanítani. A Herman Ottó, majd a Jókai
Mór Általános Iskola pedagógusaként kezdte a tanítást. Tudatosan készült a tanári pályára, amihez megvolt minden adottsága.
Ugyanolyan szeretettel közelített
tanítványaihoz, mint családtagjaihoz, érzékeny volt a problémáikra, és ezt a szeretetet saját és
iskolai családjától is visszakapta. Nem skatulyázta be diákjait, minden egyes tanítványát messzemenően megértő, egyéni
elbírálásban részesítette. Ugyanakkor határozott pedagógus
volt, szerette a nagy feladatokat, kreatívan, nagy munkabírással és céltudatosan dolgozott. Tanártársai és a szülők tudták,
a gyerekek pedig érezték, hogy emberi és szakmai minőséget
képvisel. Szerették fürgeségét, vidámságát, humorát, azt az
odaadást, amellyel szolgálta a kitűzött célokat. Akik nap, mint
nap a közelében voltak, és most megrendülten emlékeznek rá,
tudják, a tananyagon kívül is mindenki tanult tőle valamit, jelenléte gazdagította személyiségüket. Színvonalas pedagógusi
munkájának bizonyítéka, hogy három évvel ezelőtt meghívták
az ELTE Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumának tantestületébe.
Az iskolán kívüli életben is ugyanolyan lelkes és céltudatos
volt, mint a tanári munkájában. Ilyennek ismerték meg a mátyásföldi Szent József templom Szent Cecília énekkarában is,
ahova nagy örömmel járt, hiszen boldog kikapcsolódásként
élte meg az énekléssel töltött órákat.
Tamás Andrea nyomot hagyott maga után. Emlékét soha nem
múló szeretettel őrzi családja, diákjai, azok szülei, és mindenki, aki ismerte, mert ők tudják, hogy Andi néninek dolga lett
volna még ezen a világon. A gyászolók egy ősi áldás reményteli
gondolatával búcsúznak tőle: „A fény vegyen körül, a ragyogó
fény áldott világossága!”
Nyugodjék békében!

„Az életem az,
hogy filmet csináljak...”
Balázs Béla-díjas rendező. A Művészeti Akadémia rendes tagja.
Magyar Művészetért-díj birtokosa és számos kiemelkedő dokumentum valamint játékfilm alkotója és a XVI. kerület lakója. Zsigmond Dezsővel beszélgettünk.

– HOGYAN INDULT A FILMEK IRÁNTI
ÉRDEKLŐDÉSED ÉS A FILMES KARRIERED?
– Már középiskolában érdekelt a filmezés. Főiskolán videofilmeket készítettünk. A diplomamunkám Andersen
Rendíthetetlen ólomkatonája volt. Egy
főiskolára jártam későbbi alkotótársammal, Erdélyi Jánossal. Az első közös filmünk egy kis falu magára találásáról
szólt, Ez zárkózott ügy címen. Az első
közös játékfilmünk az Indiántél volt, de
ennek is volt dokumentumfilmes előzménye, egy valóságos hatvani figuráról,
aki nekünk a szabadságot jelentette. Ő
volt az Indián.
– MELYIK FILMED VAGY FILMJEID
AZOK, AMELYEK KÜLÖNÖSEN FONTOSAK A SZÁMODRA?
– Számos dokumentumfilmet és játékfilmet készítettünk, de a legnagyobb
sikert az a dokumentumfilm-trilógia
hozta meg számomra, amibe az Aranykalyiba, a Csigavár, a Józsi nővér és a sárga bicikli tartozik. Ezekre megkaptam a
Közép-Európa legjobb dokumentumfilme díját. Jánossal is számos nagy sikert
arattunk, együtt készítettük a Vérrel és
kötéllel című filmet a mosonmagyaróvári sortűzről.
– SZÁMOS NEVES DÍJ ÉS KITŰNTETÉS
BIRTOKOSA VAGY, A KÖZELMÚLTBAN
A KÖLCSEY-DÍJAT VEHETTED ÁT.

– Amit most kaptam életem egyik legszebb kitűntetése volt. Nekem a fogadott szülőhazám, a XVI. kerület mellett
Szabolcs-Szatmár-Bereg. Ez egy szatmárcsekei kötődésű díj, ahol Kölcsey
Ferenc is élt hosszú ideig, itt írta meg a
Himnuszt is. Egy nagyon szép ökumenikus istentisztelet keretében kaptam
meg a Kölcsey-díjat, Bölcskey Gusztáv
püspök úrtól. A Kölcsey-társaság találta
ki a magyar kultúra napját, amit január
22-én ünneplünk. Nagyon meghatott,
mert ezt a díjat korábban mások mellett
olyan jeles személyek kapták, mint Jókai Anna, Ágh István, Törőcsik Marika,
Kósa Ferenc, Szabó István. Ez a díj az eddigi életművem és fogadott hazám, szatmáriságom koronája. A legtöbb forgatókönyvet itt írtam, számos filmem hősét
itt találtam meg, és Szatmár kiindulási
pont volt Erdély, Gyimes és Kárpátalja
felé, ahol szintén több dokumentum- és
játékfilmet készítettem.
– FILMJEIDBEN AZ ERDÉLYI VILÁG KITŰNTETETT SZEREPET KAP.
– Erdélyben és a Gyimesekben készült a
Boszorkánykör, A sátán fattya pedig Kárpátalján, ami nagy sikert aratott, sok külföldi fesztiválon nyert díjat, a főszereplőt,
Tarpai Viktóriát pedig a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon a legjobb színésznő
díjjal jutalmazták. Ugyanitt Halász Gábor a legjobb operatőr díjat vette át. Most
készültünk el kárpátaljai Aknaszlatináról
szóló dokumentumfilmünkkel (A föld
nyeli el), amely egy elhanyagolt, bezárt
sóbányáiba belezuhanó bányászvárosról
és a régi bányászokról szól, amolyan kis
kárpátaljai Atlantiszként.

TISZTELGŐ SÉTA az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc cinkotai emlékhelyinek érintésével.
A találkozás időpontja 2019. március 14-én 16 óra.
Találkozás a Cinkotai egyházi temető bejáratánál
/Gazdaság-Rózsalevél/

– MILYEN PÉLDAKÉPEID VOLTAK, KIK
INSPIRÁLTAK TÉGED A MUNKÁBAN?
– Az igazán nagy példaképek közé tartozik Huszárik Zoltán, akivel sajnos nem
találkozhattam. Sára Sándorral viszont
annál többet. Csodálatos filmeket fényképezett, mint Huszárik Szindbádja
és olyan filmeket rendezett, mint a 80
huszár vagy az Árvácska. Annak idején,
még az Művészeti Akadémia köztestületté válása előtt kért fel Sára Sándor és
Jankovich Marcell, hogy akadémiai tag
legyek.
Említhetném még Fellinit, Bergmant,
Tarkovszkijt vagy Bódy Gábort, ők végig
hatottak az életművemre.
– MILYEN ÖRÖMÖKKEL ÉS NEHÉZSÉGEKKEL JÁR FILMRENDEZŐNEK LENNI?
– Az életem az, hogy filmet csináljak. A
HírTv-n a Vetítő című dokumentumfilm
válogatást még Erdélyi Jánossal közösen
jegyeztük. Az évek során megmaradtak
azok a kollégák, akikkel együtt dolgoztunk. A film csapatmunka. Ha az ember
sikert ér el, az egy csapat sikere. Mindig
nagyon kevés pénz jutott egy-egy filmre.
Néha egy magyar játékfilm költségvetésének a tizede. A Bizarr románc című
filmünket úgy kezdtük el, hogy egy fillér nem volt rá. Aztán, mint a kőlevesbe,
úgy került hozzá minden-mindenki, operatőr, forgatókönyvíró, gyártásvezető stb.
Néha eszembe jut, hogy jó lett volna ezeket a filmeket több pénzből készíteni. Az
ember a sikerek ellenére is örökké elégedetlen, de addig jó, mert ha már nagyon
elégedett, akkor vége a szakmai életének.
GUETH ÁDÁM

A séta állomásai: Tabódy Ida síremléke, Beniczky Ödön
sírja, Aulich tábornok emléktáblája, /evangélikus parókia/,
Petőfi emléktábla /egykori Petőfi ház/,
Cinkotai 1848-as emlékmű,
Koszorúzás a Cinkotai Országzászlónál
Ünnepi beszédet mond Kovács Péter polgármester
Mindenkit szeretettel vár a Cinkotáért Közhasznú Egyesület
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Sport és istenhit
Február 9-én a Szentmihályi Esték sorozat vendége
Bisztrai György volt, aki az isteni elhívást egy különleges sportban, a nordic walkingban találta meg, mely
a sífutás és a gyaloglás sajátos keveréke.
Bisztrai lelkesen beszélt fiatal éveiről, családi megpróbáltatásairól, melyeket a saját maga által készített bábfigurákkal is
igyekezett megjeleníteni, a házigazdát Petrovics Sándort és az
est nézőit is bevonva.
Az előadás során a sportos szellemiség is fontos szerepet
kapott. Bisztrai küldetésének érzi, hogy a keresztyén hitet és
a nordic walking különlegességét és jótékony hatásait minél
több emberrel ismertesse meg, így közönségét is mozgásra
bírta, akik dicsőítő énekszóra, lelkesen követték az edző utasításait.
Folytatjuk dr. Kolyvek Antónia ügyvédnek, a Békéltető Testület munkatársának a legdivatosabb jogi problémákat bemutató sorozatát.

Sokat spórolhatunk a webáruházak tél végi akciós ajánlatain! Gomba módra
szaporodnak a kuponos cégek és az ún. kuponos gyűjtőoldalak is, melyek
több ilyen jellegű vállalkozás ajánlatait gyűjtik össze.
Manapság kuponnal szinte bármilyen
terméket vagy szolgáltatást megvásárolhatunk, legyen az luxusutazás, wellness
hétvége, fogfehérítés, kozmetikai kezelés, okostelefon vagy használati cikk.
Egy konkrét ügyben a fogyasztó egy
olyan kupont vásárolt a vállalkozás
weboldalán keresztül, mely 1 alkalmas
kedvezményes kozmetikai kezelésre
szólt és egy adott kozmetikában lehetett csak beváltani. Amikor a fogyasztó
a megjelölt határidőn belül megjelent
a kozmetikánál, az üzletre ki volt írva,
hogy már nem működik, végleg bezárt.
A fogyasztó nem tudta, hogy kitől kérjen kártérítést. Másik esetben, a megvásárolt kupon beváltásakor a szálláshely
közölte a fogyasztóval, hogy a beváltási
határidőben a fogyasztó által megjelölt
időpontokban már egyáltalán nincsen
szabad hely, de jelentős ráfizetéssel
más időpontban esetleg tudnak szállást
biztosítani. Sokszor pedig a kuponnal
megrendelt termék átvételekor csalódott lesz a fogyasztó, ezért élni szeretne
az indoklás nélküli elállás jogával.
A kuponos oldalak a termékeket vagy
szolgáltatásokat csak közvetítik, nem
értékesítik, így a vásárlás esetén nem a
kuponos oldal és a vevő között jön létre
a szerződés, hanem a terméket ténylegesen eladó, vagy a szolgáltatást nyújtó cég és a vevő között. Ezért a kupon
megvásárlása előtt tájékozódjunk, hogy
kitől is vásároltunk. Ennek azért van jelentősége, mert a közvetítő által értékesített szolgáltatásért nem tartozik sem
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jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel a kuponos oldalt üzemetető cég.
Mint minden internetes vásárlásnál,
így a kuponos vásárlások esetén is megilleti a fogyasztót a kupon megvásárlásától (általában a letöltésére feljogosító
linket tartalmazó elektronikus levél
kézhezvételétől) számított 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog. Elállás esetén visszajár a fogyasztó részére
a kupon vételára.
Mivel a kupont interneten vásároljuk,
így a kuponos cég Általános Szerződési
Feltételei fognak Ránk vonatkozni, mert
ezek az ajánlat elfogadásával automatikusan a szerződésünk részét képezik.
Ha a kuponnal igénybevett szolgáltatás nem felel meg az előzetes tájékoztatásnak, illetve a szerződési feltételnek,
akkor a hibás teljesítésre hivatkozással
követelhetjük a szolgáltatás díjának
mérséklését vagy egyéb kártérítést.
MIRE FIGYELJÜNK?
1. A kupon megvásárlása előtt alaposan
el kell olvasni, hogy pontosan milyen
terméket vásárolunk meg és milyen
feltételekkel!
2. Érdemes tájékozódni a kupon tényleges kibocsátójáról, a kupon beváltásának részletes feltételeiről, így különösen a kedvezmény mértékéről,
a kupon érvényességi idejéről, a beváltás helyéről. Nézzük meg, hogy a
hirdetett ár valóban kedvezményes-e!
3. A vásárlás előtt szerezzünk be információkat a kuponnal kapcsolatban a

tényleges kibocsátótól is, mert sokszor a kuponos oldal nem ad részletes, teljes körű tájékoztatást a beváltási feltételekkel kapcsolatban.
4. A kuponnal, a megrendeléssel kapcsolatos információkat érdemes kinyomtatni vagy a számítógépünkön
elmenteni.
5. Tájékozódjunk a kuponos cég Általános Szerződési Feltételeiről is!
6. Ha utazási szolgáltatást vásároltunk
meg kuponnal, akkor ellenőrizzük a
kupon beváltási helyén, azaz a szálloda saját honlapján lévő fontosabb
információkat! A kuponár mellett
sokszor plusz költségek (hétvégi felár, idegenforgalmi adó, parkolási díj,
stb.) is felmerülhetnek. Általában
ilyen utazási kuponokat kiemelt idegenforgalmi időszakokban vagy hétvégén nem lehet beváltani.
7. Ha vitáját nem tudta a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes,
gyors eljárást már mobilapplikáción
keresztül is!

Nehéz
tavasz
előtt
Negatív
meglepetések
„Csapatunk az ősszel a vártnál gyengébben szerepelt.” – mondta Svantner István, az Ikarus elnöke. Közölte, hogy a vezetőség
edzőváltásra határozta el magát. Az új edző Varga László lett,
egyben megköszönte a távozó Borgulya Istvánnak hét éves
munkáját. „Elbúcsúztunk több más sporttársunktól is, akik
már nem az Ikarus BSE útját egyengetik. Nem mindenkitől
barátsággal.” A technikai vezető posztján Polgár Ferencet a
RAFC-ból „igazolt” Gálosi Csongor váltotta, aki egyben a vezetőedző, Varga László munkáját is segíti.
A játékoskeretben is voltak változások. Az Újpest utánpótlástól érkezett Shovasztov Daniil és Schmid D. Eliot, a Vízművektől pedig Kuhár Levente. Távozott Halász Balázs (Testvériség),
Csertek Dániel (43. sz. Építők), Borgulya Gábor (Vízművek),
Borgulya Dániel (Mogyoród), Edelényi Dániel (Pilis), Bene
Máté (Maglód).
Az év első tétmérkőzésén, a Budapest Kupában, hazai pályán
0-0-as döntetlent értek a Testvériség ellen, 11-esekkel azonban
sajnos kiestek.
Másik Budapest I. osztályú csapatunk, a RAFC is gyenge
őszi idényt tudhat maga mögött. „A már unalomig emlegetett
sporttelepi huzavona és az állandó idegenbeli mérkőzések alaposan rányomták a bélyegét a teljesítményünkre.” – mondta
Ocskó József, a RAFC elnöke. Ahogy mondani szokták, nagyon „meleg a pite”, ami a kiesést illeti. Nagy várakozással tekinthetünk a csapathoz edzőként visszatérő Vörös Péter munkája elé, aki testvérével, Istvánnal együtt próbálja kihúzni a
szekeret a kátyúból. Nem lesz könnyű dolguk…
A játékoskeretben nagy változások nem lesznek, ami biztos,
hogy a fiatal, tehetséges Balatoni Balázs Tápiószentmártonba
ment. Egy érkezőről is tudunk: Gáspár Dávid, aki 2012-13-ig
az akkor NB III-as RAFC-ban már játszott 18 mérkőzést, a
kék-sárgákhoz igazolt. A Budapest Kupából a RAFC is kiesett,
miután idegenben 4-1-re kikapott a Gázgyártól. Mint ismeretes, a kiesők száma a kiírás szerinti kettőn kívül az NB III-ból
kieső budapesti csapatok számától is függ. Ezért akár 4-5 is
lehet!
Iszonyú nehéz tavasz előtt áll a RAFC, nagy bravúr lenne a
bennmaradás!

zik. A játékosállományban jelentős változás nem történt. A
krónikás csak annyit tesz hozzá: csak így tovább!
A Budapest III. osztályban induló RSC a 8. helyen zárta az
őszi idényt. „Nem úgy szerepelt az ősszel a csapat, ahogy terveztük.” – mondta Lochn János, az RSC elnöke. „Az elvárás a
3-6. hely megszerzése volt. Reméljük, tavasszal még elérjük
célkitűzésünket.”
Biztató, hogy a csapatból senki sem távozott, az Ikarus utánpótlásból viszont többen is érkeztek: Balogh Norbert, Komlódi Dávid, Benkó Dávid, Jármmi Bence, valamint visszatért
Mogyoródról Benkó Norbert.
A 6. helytől 4 ponttal vannak lemaradva, ha a játékosok hozzáállása megfelelő lesz, a kitűzött cél elérhető.
Csapataink legközelebbi hazai mérkőzései:
Március 2. 15:00
Ikarus pálya RAFC – REAC
Március 2. 17:30
Ikarus pálya MLTC – Hidegkút
Március 9. 11:00
Ikarus pálya Ikarus – Kelen SC
Március 10. 16:30
Ikarus pálya RSC – Dinamo Torpedo
VARGA FERENC

Év végi értékelésünkkor említettük, hogy kerületünk csapatai
közül egyedül az MLTC érdemel dicséretet. Zséli László vezetőedző elmondta, hogy óvatosan bánjunk a dicsérettel, hiszen
nagyon sok van még hátra, sokszor „csak” egy góllal nyertek
és vannak problémák is. Két, meghatározó, gólvágó játékosuk,
Nagy Ádám és Kutasi-Vitéz Bálint súlyos sérülés után lábado-

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857
A Nótakör márciusi összejövetelét technikai okok miatt
NEM A HÓNAP MÁSODIK SZERDÁJÁN,
hanem az első szerdán,
március 6-án, 17 órakor tartjuk
a szokott helyen,
a Rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában.
Az Önkormányzat lapja
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Nyugdíjasok vállalnak kisebb szerelési munkát. Villany, - vízvezeték szerelést
és burkolást (konvektorok,
WC tartályok, csapok, bojlerek, lejárt vízórák). 20-4025638

VEGYES
Eladó fehér konyhabútor, alsó-felső 4-4 ajtós, gázpalackok. 403-6358
Vennék egy kis Hajdu centrifugát. 30-3477986
Eladó 3-2-1 francia ággyá alakítható ülőgarnitúra, újszerű állapotban. 403-6358

Régi varrógép asztal 5E Ft, könyvek, kanapékra párnák, festett tányérok eladók. 30-451-5582
Eladó 14 db 5 literes müanyag
kanna, 2db kétpolcos villany rezsó, 2db összecsukható szék.
407-13-13
Graco babakocsi, kárpitozott székek, varrógép, komplett ablakkeret eladó. 403-82-98

Eladó kukorica-dísznövény 3E Ft,
6 fiókos íróasztal 2E ft, elektromos fűnyíró 10E Ft. 409-0411

Eladó Toshiba laptop + hozzá
tartozó scanner tartozékokkal újszerű éllapotban. 165E Ft. 30-2777062

60 cm SENCOR TV 20E Ft, 11
kg-os gázpalack 3E Ft-ért eladó.
20-581-0601

Eladó 4 db mechanikás antikolt
bőrfotel 150E Ft/db. 30-675-5447

Tollpárnák, plédek, paplanok gázpalackok és egyéb dolgok olcsón
elvihetők. 30-570-9869
Beépíthető konyhabútor eladó.
403-14-94
Siesta hősugárzó PB palackkal
12,5E Ft, háromégős gáztűzhely
11,5E Ft, három polcos állvány eladó. 20-285-7503
Mélybordó kétszemélyes ágyneműtartós kanapé eladó. 25E Ft.
20-513-5239
25 éves megbízható állapotú Opel
Astra jó áron eladó. 30-691-6100
Jó állapotban lévő 3 részes ülőgarnitúra eladó. 12E Ft. 20-250-8916

22

Villanytűzhely 3 lapos sütős eladó. 5E Ft. 30-215-4051

Könyvet, CD-t, DVD-t, hanglemezt készpénzért vásárolunk, ingyenes kiszállás,
06-20-9220-001, 06-1-2663277

Eladó 2x2 nm-es aluminium lemez, nagyméretű rattan hintaszék 30E Ft. 30-215-4051
Szekrényes villanyvarrógép, kemping 1/2 -es kerékpár, 2 db fotel
jó állapotban eladó. 20-987-9243
Eladó Ceragem jáde köves mas�szírozó ágy jó állapotban féláron.
20-228-9026
Üzemképtelen Thomson televízió és egy bőrőnd eladó. 20-4517390
Használt 6 tárcsás súlyzókészlet
20 kg összsúlyú eladó. 12,4E Ft.
20-517-0307
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Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752
Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533

Eladó 2 db különböző méretű,
fehér harmonika ajtó, 1 szófa háttámlás ülőgarnitúra, 1 étkezőasztal és külön kerek asztallap. 20559-8756
Eladó Grundig színes TV; egy
női kék bőrkabát, hosszított fazon, keringés javítására szolgáló
elektromos fürdető berendezés.
20-559-8756

Otthoni munka! Összeállítások, csomagolások, egyebek.
audiopress.iwk.hu;
222-8397; 20-496-3980

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán 70-519-2470; szerviz@szerviz.info

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

Vízszerelés; csapok; szifonok; WC-k; radiátorok stb.
cseréje. Új vezetékek kiépítése. 20-412-0524

Gépi földmunka a XVI.
kerületben csak egyszeri
kiszállással. Árokásás, alapkiszedés, bontás. 20-3129282

Gyógypedikűrösként: manikürt és gyógypedikürt vállalok.
Csak házhoz megyek. Időpont
egyeztetés: 70-518-0720
Kastélyok
berendezéséhez
vásárolok festményeket, antik
bútorokat, órákat, ezüst tárgyakat, porcelánokat, bronzokat, régi katonai kitüntetéseket, stb., teljes hagyatékokat.
IX. Ráday u. 6.; 20-280-0151;
herendi77@gmail.com

Faápolás, korona alakítás, veszélyelhárítás, fakivágás, sövények formázása, minősített
faápolóként. Hívjon bizalommal! +36209628982, www.
facebook.com/Fapasztor
VILLANYSZERELÉS javítás
és kivitelezés, HAJDU bojler vízkőtelenítés és csere
garanciával. Tóth Balázs 30294-8045; 406-5775

Az Önkormányzat lapja
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