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2014. január 4. szombat 18:00

Apostol 
koncert 

Jegyár:
elővételben december 22-ig 2900 Ft,

január 3-tól 3400 Ft 

Corvin Mûvelôdési Ház – Erzsébetligeti Színház 1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b 
Telefon: (+36 1) 401 3060 fax: (+36 1) 401 3068 web: www.kulturliget.hu e-mail: info@kulturliget.hu www.facebook.com/kulturliget

Egy csók és 
más semmi 

Pannon Várszínház 
Jegyár: 1800 Ft, 2500 Ft 

2014. január 5. vasárnap 16:00

80 nap alatt 
a Föld körül 

Budapest Táncszínház 
Jegyár: gyerek 900 Ft, felnőtt 1200 Ft

2014. január 26. vasárnap 17:00

Az Önkormányzat idén nyáron felújította a kerület egyik legrégebbi 
oktatási intézményét, a Dunavölgyi Illésné által vezetett Batthyány 
Ilona Általános Iskolát. A beruházás keretében korszerűbbé váltak 
az öltözők, az épület pedig hat új tanteremmel és egy, a réginél na-
gyobb könyvtárteremmel bővült. Az ünnepélyes átadóra – amelyen 
részt vett Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős állam-
titkár, a kerület parlamenti képviselője is – november 29-én került 
sor. A rendezvényen Kovács Péter polgármester mutatta be Lantos 
Antal Községeink utolsó önálló évei a statisztika tükrében című mű-
vét, Szász József önkormányzati képviselő pedig a Cinkota történe-
tét feldolgozó helytörténeti sorozat harmadik kötetét ismertette a 
hallgatósággal (képünkön). Az eseményen a Kissné Kiss Edit által 
vezetett iskolai kórus tagjai énekeltek népdalokat. 

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Találkozzunk 
az új könyvtárban!

A Mátyásföldi Koncert Fúvósze-
nekar tagjai neves zeneművé-
szekből álló zsűri előtt, minősítő 
hangversenyen tették próbára 
tudásukat november 28-án az 
Erzsébetligeti Színházban. A ren-
dezvényen jelen volt Kovács Pé-
ter polgármester is, hiszen az 
Önkormányzat tavaly óta ki-
emelten támogatja az együttest.

Kiemelt minősítés

Kiválóan 
telje-
sítenek

A Mátyásföldi Koncert Fúvószenekar jogelődje 
1987-ben alakult meg a Rácz Aladár Zeneiskola 
akkori igazgatója, Takács Istvánné és Vaszlik Kál-
mán karmester kezdeményezésére. Miután Var-
ga György lett az intézmény vezetője, az együttes 
2001-től rendszeresen részt vett a kerületi rendezvé-
nyeken, és 11 éven keresztül minden évben koncer-
tezett külföldön is. Repertoárjukon a hagyományos 
fúvószene mellett kortárs magyar zeneművek és 
szórakoztató darabok is szerepelnek.
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Tüntetés az 
iskola előtt

A Centinél összegyűlt közel negyven, többnyire idő-
sekből álló csoport előtt Nádasné Szabó Ágnes ko-
rábbi igazgatóhelyettes, illetve Mendrey László, a Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke 
beszélt. Ezután a jelenlévők átsétáltak a Polgármes-
teri Hivatal elé, ahol először Abonyi János, a kerületi 
MSZP frakcióvezetője olvasta fel a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központnak (KLIK) címzett 
kérdéseiket. Ezután Sebők László, a DK helyi 
elnöke politikai jelszavak kíséretében ítélte el 
a Fidesz oktatáspolitikáját, majd pedig Tordai 
Bence, az Együtt-PM jelöltje szólította fel a 
jelenlévőket arra, hogy csatlakozzanak azok-
hoz, akik le akarják váltani a kormányt. A de-
monstrálók végül átadták kérdéseiket Kovács 
Katalinnak, a KLIK Budapesti XVI. Tankerü-
lete vezetőjének. A dokumentumból kiderült, 
hogy a jelenlévők leginkább amiatt aggódtak, 
mi lesz az intézmény jövőbeli sorsa, illetve a 
szakiskolai képzésben résztvevők alacsony lét-
száma miatt hogyan alakul a középfokú képzés 
az iskolában.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük Kovács 
Katalin tankerületi igazgatót, akinek válaszából nyil-
vánvalóvá vált, hogy a tankerület továbbra is épít az 
iskolában folyó pedagógiai munkára, hiszen a kerületi 
gyermeklétszám alakulása miatt nagy szükség van az 
intézményre az általános iskolai oktatás kerületi ellá-
tása érdekében. A szakiskolában a 2013/2014-es tan-
évben valóban nem indult új szakképzési évfolyam, 

hiszen a jogszabályi háttér változása miatt a most futó 
képzés már nem volt választható, az intézmény koráb-
bi vezetése pedig új szakmák oktatására nem tudott 
alternatívát kínálni. A diákok létszámának csökkené-
se tehát jórészt a szakképzésben tanulók létszámának 
csökkenéséből adódik. A tankerület vezetője hangsú-
lyozta: ő is és az iskola vezetése is mindent megtesz 
azért, hogy a Centiben dolgozó pedagógusok, va-
lamint az ott tanuló gyerekek is nyugodt légkörben 

végezhessék napi feladataikat, hiszen az eredményes 
munkának elengedhetetlen feltétele a diákok és a pe-
dagógusok közötti kiegyensúlyozott viszony megléte. 

Ezek után már csak az a kérdés maradt, hogy az 
Önkormányzat támogatná-e a Centenáriumi Általá-
nos Iskola és Szakiskola bezárását? Erre Kovács Péter 
polgármestertől kértünk választ, aki elmondta: az Ön-

kormányzat természetesen nem gondolkodik a Cen-
ti bezárásán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy a kerület egyik legnagyobb épületével rendelkező 
oktatási intézményben nyáron felújították a kis tor-
natermet és az öltözőket, valamint elkezdték az udvar 
rendbetételét is. Minderre 5 millió forintot költött az 
Önkormányzat. 

A kerület vezetője szerint a bezárás tehát légből ka-
pott, hazug állítás. Ez a megmozdulás sem az iskoláról 

vagy a gyerekekről szólt, hanem vélhetőleg kam-
pánynyitónak szánták a gyurcsányista-bajnaista-
szocialista pártok. Hála Istennek azonban az 
emberek nem dőltek be ennek az újabb ámítás-
nak, és csak néhány tanár vagy szülő vett részt 
a demonstráción, inkább pártaktivisták jelentek 
meg. A Centi iskolát nem az új igazgatótól, ha-
nem azoktól a politikai erőktől kell megmente-
ni, akik beviszik a politikát az iskolába. Most 
azonban a baloldaliak túlmentek minden hatá-
ron, ezért polgármesterként kötelessége felszólí-
tani őket arra, hogy el a kezekkel az oktatástól, 
el a kezekkel a Centi iskolától! 

Kovács Péter arra kért mindenkit, hogy hagy-
ják a tanárokat tanítani, a diákokat pedig tanul-
ni, és ne tegyék ki őket annak, hogy tüntetések 

közepette kelljen hazamenniük. A politika ugyanis 
nem telepedhet rá az iskolára. Sajnálatos módon már 
az ombudsmani vizsgálat is megállapította, hogy az 
egykori igazgató miatt kialakult botrány során sérült a 
gyerekek mindenekfelett álló érdeke. A helyzet pedig 
már rendeződni látszott, vagyis felesleges volt a mosta-
ni aggodalomkeltés. 

Tüntetést szervezett az MSZP XVI. kerületi 
szervezete a Centenáriumi Általános Iskola és 
Szakiskola elé november 25-én. A demonst-
rációhoz csatlakoztak a DK és az Együtt-PM 
csoport tagjai is. Utánajártunk annak, hogy ez 
csak a közelgő kampány előszele volt, vagy in-
dokolt kérdéseket vetettek-e fel. 

ÉrTÉkesíTÉsre hirdeTeTT 
Telkek És lakóházas ingaTlanok

Benyújtási határidő: 2014. január 10.
       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca 60. ................Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca 58. ................Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca 56. ................Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca 54. ................Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca 52. ................Telek .......115601/100 .....923 .....16.614.000  Ft+áfa 
Olló utca 21. ..................Telek .......115601/93 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 19. ..................Telek .......115601/94 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 17. ..................Telek .......115601/97 .......920 .....16.560.000  Ft+áfa
Lucernás utca 14. ...........Telek .......117576/14 ......1230 ....21.000.000  Ft+áfa

A teljes pályázati anyag megtalálható 
a www.budapest16.hu honlapon.További információt 

Lukács Titanillánál személyesen, telefonon (4011-483), illetve 
e-mailben: vagyoni@bp16.hu kaphatnak az érdeklődők.

Cukornád utca  ..............Telek .......116587/15 ......1059 ....7.950.000  Ft+áfa
Jövendő utca 1/C ...........Telek .......116643/3 .........800 .....19.800.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 55. ....Telek .......104074/5 ........1359 ....15.923.950  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 61. ....Telek .......104014/5 ........1359 ....15.629.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 65. ....Telek .......104014/7 ........1081 ....12.432.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 67. ....Telek .......104014/8 ........1349 ....15.514.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 69. ....Telek .......104014/9 ........1128 ....12.972.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 71. ....Telek .......104014/10 .......967 .....11.121.000  Ft+áfa
Bácskai utca 38. ...... Lakóházas .......105423 ............921 .....23.200.000 Ft
Tatjána utca 9. ........ Lakóházas .......104537 ............602 .....22.872.000 Ft
Pósa Lajos utca 13. .........Telek .......103150 ............419 .....6.704.000  Ft+áfa
Sasvár utca 2/a  ...............Telek .......101061/10 .......632 .....16.179.200  Ft+áfa
Keringő utca- .................Telek .......101061/14 .......562 .....14.387.200  Ft+áfa
Sasvár utca 86/a ..............Telek .......101061/18  ......750 .....19.200.000  Ft+áfa
Sasvár utca 86/b .............Telek .......101061/17  ......842
és Keringő utca ...............................+101061/19 .....+80 .....21.555.200  Ft+áfa
Csömöri út 17. ...............Telek .......110956 ...........1153 ....21.300.000  Ft+áfa

Benyújtási határidő: 2014. január 6.
Lőcs utca 19. ..................Telek .......107090 ............256 .....6.000.000 Ft

Munkatársunktól
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

„Egyáltalán nem az a célom, hogy Assisi 
Szent Ferenc legyek, vagy valami hason-
ló, de mindenki tud ocsmányságokat kia-
bálni. Miért kéne olyannak lennem, mint 
ő? Miért ne történhetne meg, hogy néha, 
de tényleg csak néha legyőzheted a go-
noszt, akár csenddel is? És hagyni, hogy 
hadd visszhangozzon a fülében a saját 
utálatossága. Talán a jóság elég ahhoz, 
hogy megmutasd a gonosznak, milyen is 
valójában. Ahelyett, hogy még több go-
noszsággal állítanád meg.” Ha beállunk 
a tömegbe és kiabálunk, mint mindenki 
más, akkor elvész a hangunk. Ha viszont 
csendben maradunk, azt még az is meg-
hallja, aki nem akarja. Olykor jó tudni 
várni. Várni egy ajándékot vagy egy ta-
lálkozást, amely maga lehet az ajándék. 
A mostani adventre mindenkinek tü-
relmet, lelki békét és csendet kívánok, 
hogy meghallhassuk az igazi rászorulók 
hangját. Szeretetet adni ugyanis a legol-
csóbb dolog a világon, mégis a legdrá-
gább kincse lesz annak, aki kapja.  

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Kellner Gergely
Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16 óráig a 

polgármesteri hivatalban: 
1163 Havashalom u. 43., Tel./fax: 4011-586

Nyomtatás: Ringier Kiadó Kft. - Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 
csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Kérjük, segítse Ön is a rászorulókat egy cipősdoboznyi ajándékkal 
vagy pénzadománnyal! A jótékonysági kezdeményezés szervezője a 
XVI. kerületi Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület.
Az adománygyűjtés fővédnökei:
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
Böjte Csaba ferences testvér
Kovács Péter polgármester

Cipősdoboz adománygyűjtő pont:
Erzsébetligeti Színház (1165 Bp., Hunyadvár utca 43/b.)

Pénzadomány: Szívvel-Lélekkel Egyesület
Számlaszám: 10702301-65784817-51100005;
A közlemény rovatba kérjük írja be 
„Adomány a Dévai gyerekeknek”

További információ: 
www.szatmarykr istof.hu

Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?

Kiválóan teljesítenek

Kovács Péter köszöntőjében hangsúlyozta: a jelen-
lévők nem csupán jól tanulnak, de a tudományok, 
a művészetek vagy a sport területén is kiemelkedőt 
alkotnak. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele pe-
dig az, hogy legalább két éven keresztül ilyen kivá-
lóan teljesítsenek. A kerület vezetője megköszönte 
a szülőknek, hogy segítik és támogatják gyerme-
kük tehetségének kibontakoztatását, hiszen ezzel 
példát mutathatnak társaiknak is. 

Szatmáry Kristóf azt emelte ki, hogy felnőttként 
csak akkor tudunk a kihívásoknak megfelelni, ha 
fiatalon megtanuljuk, mit jelent kitartóan mun-
kálkodni egy adott célért. Minderre pedig nincs 
jobb alkalom egy sport vagy egy tudományos 
megmérettetésnél, ahol versenyhelyzetben kell 
megmutatni tudásunkat. Mindezt persze csak ak-
kor lehet jól művelni, ha szeretjük azt, amit csi-
nálunk.

Mivel a kerületben számtalan tehetséges gyerek 
él, ezért a 43 nyertes között többen vannak olya-
nok, akik magas színvonalú teljesítményüknek kö-

szönhetően már harmadik alkalommal részesültek 
az ösztöndíjban. Közülük négyen – Abaházy Anna, 
Weiler Virág, Hegyi Péter és Regényi Ákos – kü-
löndíjat is kaptak, amit az államtitkár ajánlott fel. 

Az idei nyertesek névsora: Abaházy Anna, Ador-
ján Ádám, Asztalos Bogdán Timót, Balogh Zita 
Anna, Bánki Lilla, Batiz Marcell, Becker Kata, 
Forsthoffer Péter Bence, Forsthoffer Réka Fló-
ra, Hegyi Péter, Horváth Szabolcs Tibor, Kovács 
Gábor Etele, Kovács Sára, Licht Vivien Rebeka, 
Maior Mátyás, Majnik Roland László, Meszlényi 
Ábel, Meszlényi Márk, Molnár Martin Lénárd, 
Nagy Ábel Mihály, Olgyay Bálint, Patakfalvy 
Csenge Eleonóra, Patakfalvy Luca Márta, Pénzes 
Eszter, Polgár Csillag Virág, Polgár Rebeka, Pol-
gár Zoltán Miklós, Regényi Ákos, Rein Miklós 
Sándor, Rein Péter László, Sajósi Márton, Sallai 
Réka, Sándor Anna, Sapszon Gergely, Sarusi-Kiss 
Dorottya, Sarusi-Kiss Krisztina, Szauer Dániel 
Mihály, Szénás Anna Lilla, Tárkányi Damján Pé-
ter, Urbán Dávid, Világhy Zoltán, Weiler Virág, 
Zelenyánszky Lőrinc.

A Szász József vezette Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizott-
ság idén is meghirdette az úgynevezett „Jó tanuló, jó sportoló” elne-
vezésű pályázatát, amelynek keretében a Kertvárosban élő és tanuló 
diákok nyerhetnek támogatást, ha kiemelkedő eredményeket érnek 
el. A díjátadót idén a házasságkötő terem felújítása miatt a Sashalmi 
Közösségi Teremben rendezték, ahol a hely szellemének megfelelően 
Polgár Csillag Virág taekwondós, illetve Rein Miklós Sándor és Rein 
Péter László birkózók tartottak bemutatót.

sz. r. zs.
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– Már a kertészet megnyitásakor számoltunk azzal, 
hogy a téli hónapokban jelentősen lecsökken a mun-
ka, és ezt az időszakot át kell vészelni valahogy. Ezért 
előrelátóak voltunk, és termesztettünk szárítható virá-
gokat. Kihasználtuk a kirándulásokat is, és séta közben 
összegyűjtöttünk minden olyan időtálló és esztétikus 
alapanyagot, amit a koszorúkötéshez fel lehet hasz-
nálni. Egyik kollégánk több végzettsége között szak-
képzett virágkötő is, így minden együtt volt ahhoz, 
hogy novemberben és decemberben ünnepi díszek 
készítésével töltsük ki a munkaidőt. Ennek különösen 
a lányok örültek, de a fiúk is mindig részt vesznek a 
munkában. Nem titkolt cél, hogy egy kis bevételhez 
is szeretnénk jutni, de pedagógiai haszna is van en-
nek a tevékenységnek, amely azoknak a fiataloknak is 
ad elfoglaltságot, akik bonyolultabb cselekvésre nem 
képesek. Szalmarózsát válogatni szín és nagyság sze-
rint azonban ők is tudnak, és ez még örömet is okoz 

nekik. Fejlődik továbbá a szépérzékük, a kéz-
ügyességük, és lelkileg is megérinti őket ez az időszak. 
Ilyenkor beköltözik az otthonba az ünnepi készülődés 
öröme, az adventi gyertyák és koszorúk között életre 
kel a karácsony szelleme.

– Kik vásárolhatnak Önöknél?
– Bárki, akinek adventi koszorúra, asztali díszre, 

vagy ajtóra akasztható koszorúra, úgynevezett „kopog-
tatóra” van szüksége. Ugyanakkor nemcsak kis mére-
tekben gondolkodunk, hiszen nálunk készül több 
intézmény, például az Erzsébetligeti Színház nagymé-
retű adventi koszorúja is. Minden munkanapon 8-tól 
15-óráig állunk az érdeklődők rendelkezésére.

– Vannak állandó vásárlóik?
– Akik eljönnek hozzánk nyáron virágot vásárolni, 

azokat rendszerint advent idején is viszontlátjuk, hi-
szen már tudják, hogy nálunk jó minőséget kapnak, 
az itt készülő koszorúk és díszek pedig a legkényesebb 
esztétikai igényeknek is megfelelnek.

Adventi hangulat a Lakóotthonban
Az Otthon 16 Alapítvány tartja fenn Rákosszentmihályon 
a középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára a  
Szivárvány Lakóotthont. Az intézményhez tarto-
zik a Szivárvány Kertészet, amelyben egész évben 
hasznos munka folyik. A gondozottak most épp a kö-
zelgő ünnepekre készülnek, egy szakmai vezető 
irányítása mellett ugyanis szebbnél szebb adventi koszo-
rúkat, asztali- és ajtódíszeket készítenek. A részletekről  
dr. Bisztricsány Andreával beszélgettünk.

Mészáros tibor

A KÖLTŐ VISSZATÉR
„Kelj fel Petőfi! Sírodat rázom!”

Petőfi Sándor születésének 191. évfordulója 
alkalmából a Déli Harangszó Baráti Kör már 

12. alkalommal rendez 

Petőfi-estet 
december 30-án, hétfőn 15 órai kezdettel. 

Helyszín: Krisztina Szálloda nagyterme 
(Veres Péter út 79.)

A jelentkezéseket szeretettel várja dr. Onyestyák György elnök 
a 06-20/395-3537-es telefonszámon vagy az ony@freemail.hu e-mail címen.

Kedves kerületi polgárok! 
Ezúton kérjük Önöket, hogy láto-

gassanak el az Érsekújvári utca 
7-13. szám alatt található Szi-
várvány Lakóotthonba, és vá-
sárolják meg ott az ünnephez 

szükséges kellékeket. Gondol-
janak arra, hogy ezzel nemcsak 

önmaguknak okoznak örömet, 
hanem az intézmény gondozottja-
it is segítik, és karácsonykor ez a 

legfontosabb. Ha a kínálatra kíván-
csiak, a Facebookon  az Otthon XVI. Ala-
pítvány oldalán tájékozódhatnak, fotókat 
pedig az indafoto.hu/tibifoto2/szivarvany 
linken találhatnak.  

Köszönetnyilvánítás
Az Újszász utca és a Bökényföldi út kereszteződésében található gyalogátke-
lőnél Sztrehárszki Lászlóné balesetet szenvedett november 15-én este 19 óra 
tájban. Fiai ezúton szeretnék megköszönni a segítségét annak a hölgynek, aki 
látta az esetet, a sérült segítségére sietett, és a mentők megérkezéséig vele ma-
radt. A család hálás az ismeretlennek az önzetlen segítségnyújtásért.

kovász egyesület
„Itt élned, halnod kell!” 

Versmondó verseny 7. és 8.  
osztályos tanulók számára

Nevezni egy anyaországi és egy határon 
túli magyar költő művével lehet. A 

három legjobb versenyző és felkészítő 
tanára anyagi elismerésben részesül. A 
döntőt – amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak – december 14-én, 

szombaton 10 órakor rendezik 

a rákosszentmihályi plébánián. 
Cím: Templom tér 3.

 *  *  *
 December 14., szombat 16 óra

Szentmihályi esték 
Vendég: Seremetyeff-Papp János res-
taurátorművész, aki Csontváry világa 

címmel tart előadást. 
Helyszín: rákosszentmihályi  

plébánia. Cím: Templom tér 3.
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kiadványok száraz és unalmas stílusával szemben 
Lantos Antal a táblázatok és a hozzájuk tartozó ma-
gyarázatok kiváló arányával tett érdekessé.

Szász József a Cinkota története III. című kötet 
kapcsán saját családja emlékeiből idézett fel néhány 
anekdotát. Ezekkel kapcsolatban pedig kiemelte: 
ahol véget ér a településrészt bemutató, dokumentu-
mokon alapuló tudományos munka, ott kezdődnek 
az egyes családok saját, múlthoz kapcsolódó egyéni 
történetei. Ilyenekkel a legtöbb kerületlakó rendel-
kezik, ezért azt javasolta a helytörténészeknek, hogy 
ezeket is gyűjtsék össze.

A rendezvény végén Lantos Antal, a Kertvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője mondott köszö-

netet munkatársainak, Széman Richárd fotográfus-
nak és Börcsökné Lábas Hilda tördelőnek a kiadvá-
nyok megjelentetésében nyújtott segítségükért, majd 
az este baráti beszélgetésekkel folytatódott tovább.

Aktuális

Kiemelt minősítés

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
sashalmi tagkönyvtárának 

ünnepélyes megnyitója 

december 13-án, 
pénteken 11 órakor lesz.

A rendezvényen beszédet mond 
Csomós Miklós 

főpolgármester-helyettes 
és Kovács Péter 
polgármester.

Közreműködnek 
a Rácz Aladár Zeneiskola 

növendékei. 

A szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Folytatás a címlapról
Az ünnepség családias hangulatát az adta, hogy a 
megjelentek többsége valamilyen formában kötődik 
az épülethez. Az est műsorvezetője, lapunk főszer-
kesztője, Szabó Réka Zsuzsanna is az intézmény ta-
nulója volt, és köszöntőjében örömmel üdvözölte a 
régi ismerősöket, illetve volt tanárokat, akik között 
az iskola két korábbi igazgatója, Komáromi Sándor-
né és Tóth Györgyné is helyet foglalt. A rendezvé-
nyen jelen volt még dr. Környeiné Rátz Katalin és 
Szatmáry László önkormányzati képviselő, Kovács 
Katalin, Budapest XVI. Tankerületének igazgatója, 
Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
és Ivicz Mihály, a GAMESZ vezetője, valamint Palla 
László, a POFOSZ XVI. kerületi szervezetének el-
nöke is.

Szatmáry Kristóf köszöntőjében elmondta: ma az 
informatika térhódítása nem kedvez a könyveknek, 
mindezek ellenére biztos abban, hogy kötetek és 
könyvtárak mindig is lesznek, mivel ezek a helyek 
nemcsak a kultúra tárházai, hanem fontos találko-
zási pontok, közösségi terek is. Az itt felhalmozott 
művek ugyanis fontosak emlékeink megőrzésében, 

hiszen a többi között ezekből ismerhetjük meg szü-
leink és nagyszüleink világát, illetve ezek által alakul-
hat ki lakóhelyünkhöz való kötődésünk, vagyis a lo-
kálpatriotizmus. Az államtitkár megköszönte Lantos 
Antalnak azt a fontos, értékteremtő 
munkát, amelynek eredményei a 
helytörténeti füzetek legújabb kö-
teteit is. Az ifjúságot képviselő is-
kolakórus tagjain keresztül pedig 
azt kérte a felnövekvő nemzedéktől, 
hogy gyakran látogassanak el ide, 
nézelődjenek és olvassanak sokat. 

Az új könyvtárat Kovács Péter nyi-
totta meg, aki köszönetet mondott 
Csillik Kristófnak – aki a bútorokat 
tervezte – és azoknak a szülőknek, 
akik lelkes munkájukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a gyerekek ilyen 
szép környezetben tölthessék az 
időt. Itt ugyanis nem csak olvasni 
lehet, hiszen a sarokban kialakított 
kis színpadon még akár előadásokat is lehet tartani. 
A polgármester a „statisztikakönyvvel” kapcsolatban 
annak olvasmányosságát emelte ki, amit a hasonló 

Találkozzunk az 
új könyvtárban!

Mészáros tibor

Folytatás a címlapról 
A minősítő koncerten Hidas Frigyes Vidám zene, 

Balázs Árpád Régi magyar gömöri táncok, Lendvay 
Kamilló Mesemondó tánc, Itaru Sakai Július hetedik 
éjszakája és Kapi-Horváth Ferenc Lovas parádé indu-
ló című műve hangzott el, majd amíg a zsűri – dr. 
Csikota József, a Szegedi Tudományegyetem adjunk-
tusa, a Fúvószenekarok és Együttesek Közép-Kelet 
Európai Szövetségének elnöke, Szabó Ferenc, a győri 
Széchenyi István Egyetem zenekarának karmestere 
és Dohos László, Liszt-díjas karmester, a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Karának tanára, a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke – tanács-
kozásra visszavonult, további öt zeneszámmal szóra-
koztatták a közönséget. Ebben részt vett a Lemhényi 
Dezső Általános Iskola Csipikék Gyermekkórusa is.

Az eredményt Dohos László ismertette a közönség-
gel és a zenekarral. 

– Nagyon szívesen jöttünk Mátyásfölre, mert Budapes-
ten mindössze négy hasonló színvonalú kerületi együttes 
létezik. Ez is mutatja azonban, hogy az Önöké mek-
kora szellemi tőkét és művészi értéket halmozott fel a 
három évtizedes fennállása alatt. A minősítési rendszer 
1990 óta létezik. A zenekarok megítélése egy Nyugat-
Európában elfogadott, rögzített, szakmai szempon-
tok alapján történő értékelés szerint zajlik, amely 100 
pontig rangsorolja a teljesítményt. A megmérettetést az 
együtteseknek kell kérniük, de a szigorú követelmények 
miatt évente csupán 8-10 jelentkező van. Minden zsűri 
el szokta mondani magáról, hogy nehéz helyzetben van. 
Ez az este azonban üdítő kivételt jelentett. Csak hát-
radőltünk a székünkben, és nagy élvezettel hallgattuk 
azt a színvonalas produkciót, amelyben a közönséggel 

együtt részünk lehetett. Ennek 
megfelelően a kollégáimmal úgy 
döntöttünk, hogy a mai telje-
sítményt az adható maximális 
100-ból 96 pontra értékeljük, 
és ezzel a Mátyásföldi Koncert 
Fúvószenekart kiemelt minősí-
tésben részesítjük. 

A bejelentést hatalmas ová-
ció követte. Vaszlik Kálmán 
és Vikol Kálmán karmesterek, 
valamint a zenekar tagjai pe-
dig boldogan tértek haza, hi-
szen a kitartó és színvonalas 
munkának meglett az ered-
ménye.   

Mészáros tibor
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– Hogyan kezdődött a pályafutása?
– A céget, ahol dolgoztam, a rend-

szerváltást követően eladták, majd fel-
számolták. Ez adta a kezdő lökést ah-
hoz, hogy saját vállalkozást indítsak. 
1993-ban kezdtünk el orosz típusú 
gépjárműveket árulni, majd 1997-től 
váltottunk japánra. Két lányommal 
közösen vagyunk tulajdonosok, ők 
is a vállalkozásnál dolgoznak, mivel 
ők viszik a könyvelési részt. Minden 
egyéb pedig teljes egészében az én fe-
lelősségem.

– Mit gondol a kertvárosi vállalkozá-
sok helyzetéről?

– Szerintem ma egész Magyaror-
szágon éppúgy, mint a kerületben 
minden vállalkozásnak van kisebb-
nagyobb problémája, amiben nagyon 
sok dolog közrejátszik, mint például 
a pénztelenség, vagy az elhúzódó gaz-

dasági válság. Úgy gondolom viszont, 
hogy azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek túlélték ezt a lassan négy éves 
időszakot, van jövőjük. Biztos vagyok 
benne, hogy már kezdünk kilábalni a 
gödörből.

– Véleménye szerint mik azok a sajá-
tosságok, amelyek fontosak ahhoz, hogy 
ma sikeres legyen egy vállalkozás?

– Az első és legfontosabb dolog, 
hogy a mindennapokat meghatározó 
tényezőket alaposan meg kell vizs-
gálni. A jelenlegi gazdasági helyzet 
megköveteli a minden eddiginél költ-
séghatékonyabb üzemeltetést, hiszen 
egyértelműen nem a beruházások 
időszakát éljük. Továbbá fontosnak 
tartom az alkalmazottak folyamatos 
képzését is, éppen ezért a mi mun-
katársaink rendszeresen részt vesznek 
különböző tréningeken és tanfolya-
mokon. Manapság így lehet egy anya-

gilag stabil, és a mindennapos problé-
máktól mentes céget üzemeltetni.

– Hogyan jellemezné saját üzletpoli-
tikájukat? 

– Mivel a mi vállalkozásunk szolgál-
tatásokkal is kereskedik, ezért min-
denekelőtt az ügyfelek igényeit kell 
figyelembe vennünk és maximálisan 
kielégítenünk. A visszajelzések alapján 
vevőink 99 százaléka meg van eléged-
ve velünk, de persze erről őket is meg 
lehetne kérdezni. Alkalmazottaink 
maximálisan a cég érdekeit képvise-
lik, hiszen lassan 15 éve ugyanaz a 20 
ember dolgozik a vállalkozás sikeréért.

– Ön szerint mi a siker titka?
– A legfontosabb a fokozatosság 

elve. Mi mindig csak annyit léptünk 
előre, amennyit a rendelkezésre álló 
pénzünkből tudtunk. Persze haladhat-
tunk volna másik irányba is: felvehet-
tünk volna hitelt, amit többen, több-

Újabb kerületi vállalkozót díjaztak
László Béla a magyar kereskedelem érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenysé-
géért Klauzál Gábor Elismerő Oklevélben részesült, amit „Az Európai kereskedelem napja” al-
kalmából, Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől vett át november 5-én. A kertvárosi vál-
lalkozó, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVI. kerületi csoportjának vezetőségi tagja, 
és több mint 20 éve foglalkozik gépjárművek eladásával. A díjazottat a siker titkáról kérdeztük.

A XVI. Kerület Kertvárosi Egész-
ségügyi Szolgálatának tüdőgon-
dozó osztálya a Széchenyi Terv és 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
közös uniós (TÁMOP 6.1.2/13/2) 
programjának köszönhetően, az eddigi dohányzás 
leszoktató egyéni programok mellett meghirdeti 
a csoportos dohányzás leszokást támogató prog-
ramot is.

A cél az, hogy a dohányos letegye a cigarettát és 
maradjon absztinens. Azok a páciensek, akik elha-
tározzák magukat, viselkedésváltozással (életmód-
váltás) tudják a célt elérni, és ehhez kapnak segít-
séget az erre kiképzett tanácsadó orvostól, illetve 
asszisztenstől, akik feladata, hogy lépésről-lépésre 
végigvezessék, segítsék és támogassák ezen az úton 
a leszokni szándékozókat.

A csoportos, dohányzásról való leszokást támo-
gató program (viselkedés terápia) egy speciális te-
rület, amely gyógyító célú beavatkozás a közvetlen 
emberi kommunikáció segítségével. 

Ez az új orvosi tanácsadási módszer felújított 

készségeket igényel, amelynek fő jellemzői: elfo-
gadás, meghallgatás, empatikus figyelem, visz-
szatükrözés, a direkt elutasítás és bírálat kerülése. 
Ezek helyett inkább pozitív visszajelzés, dicséret, 
biztatás és megerősítés a program főbb jellemzői.

A csoportban résztvevőknek zárt kérdések he-
lyett nyílt kérdéseket tesznek fel, hiszen a cél a 
dohányzási szokások megismerése, a hozzászokás 

fokának megítélése, valamint a le-
szokási motiváció felmérése. Mind-
ezek ismeretében a szakember el 
tudja dönteni, hogy milyen válto-
zást akar elérni a leszokni vágyó az 

önkontroll, önmegfigyelés, problémamegoldás és 
a célállítás területén.

A programozott leszokás során „újratanítja” a 
pácienst, hogy saját felismerésein keresztül változ-
zon a viselkedése. Nagyon fontos a problémák fel-
tárása, és azok célzott megoldása, az elvonási tüne-
tek enyhítése, a kritikus helyzetek tudatosítása és 
elkerülése, az alternatív jutalmazási formák meg-
találása, a stressztűrés fokozása és a stresszkezelési 
formák elsajátítása. A program 6 csoportfoglalko-
zásból áll, amelyek időtartama 1,5-2 óra.

Ha Ön is szeretne leszokni a dohányzásról és 
egészségesen élni, vagy szerette, ismerőse küzd ha-
sonló problémával és bővebb információt szeretne 
megtudni a programmal kapcsolatban, akkor hívja 
a 06/20-3366-402-es telefonszámot vagy keresse 
fel a tüdőgondozót (Hunyadvár u.43/b I. emelet).

„A dohányzás tanult viselkedés. 
A nem dohányzást is meg lehet tanulni”

kellner GerGely

ször is ajánlottak, de akkor már lehet, 
hogy nem is léteznénk. Mi azonban 
mindig csak saját tőkéből fejlesztet-
tünk. Saját környezetemben láttam, 
hogy akik hitelt vettek fel, azok kivé-
tel nélkül mind csődbe mentek, vagy 
problémáik adódtak a megfelelő üze-
meltetéssel. A sikeres vállalkozás titka 
tehát a folyamatos fejlődés. Nem lehet 
megállni, mert aki leáll az biztos, hogy 
előbb vagy utóbb veszíteni fog. 
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még azt is megmutatják, merre keressük a terméket 
az áruházban. Ezzel sok felesleges keresgéléstől kímé-
lik meg a vevőket, és helyszíni vásárlásra ösztönöznek. 
Előnyeik hosszan sorolhatók, például a nap bármely 
szakában távolról, online frissíthetők, költségkímélő-

ek, nem kell hozzájuk ragasztó, 
és papírhulladék sem keletkezik, 
mint a plakátoknál. 

– A cégalapításkor egy gépük volt. 
Hol tartanak most?

– Ma Budapesten egy kivételé-
vel minden üzletközpontban a mi 
gépeink üzemelnek, de már velük 
is tárgyalunk. Ez száz eszközt je-
lent, és most nyertünk meg egy 
tendert, amely újabb 31 helyszínt 
jelent. Két és fél év alatt lettünk 
piacvezetők.

– Hogyan értesült a Példakép 
Alapítvány felhívásáról?

– A kedvesem szólt a pályázat-
ról. Jelentkeztem, és több mint 
500 fiatal közül választottak be az 
50 legsikeresebb közé, akik közül 
majdnem mindenki idősebb ná-

lam, bár a kiírás szerint 40 év alatti fiatal vállalko-
zók pályázhattak. A fődíj 5 millió forint. Hogy ezt 
ki nyeri meg, az egy későbbi időpontban,  egy online 
közönségszavazás eredményén múlik, de már az 50-

be való bekerülés is nagy lehetőségeket jelent. Média-
szereplés, országos bemutatkozás lehetősége, szemé-
lyes kapcsolatok, kiadványokban történő megjelenés. 
Ezekből talán többet profitálhat a vállalkozás, mint a 
pénzdíjból.

– Az Ön sikere egyéni teljesítmény vagy csapatmunka?
– Abszolút csapatmunka. Véletlen vagy sem, de a 

baráti köröm csupa olyan emberből áll, akik olyanban 
tehetségesek, amire a vállalkozásnak szüksége van.

– Hogyan látja cége jövőjét? 
– Kétféle irány körvonalazódik. Az egyik a meglévő 

hálózat fenntartása és fejlesztése. Gépeink ma már az 
ország minden részén megtalálhatók, de nem az áru-
házak és bevásárlóközpontok tulajdonában, hanem 
a miénkben. Ezekkel országos kampányokat tudunk 
lebonyolítani a nagy multik számára is anélkül, hogy 
kimennénk a helyszínre. Ez a hálózat folyamatosan 
bővül, most fejlesztettünk például egy szoftvert a 
Honvéd Kórház számára, amely a betegirányításban 
fogja átvenni a főszerepet. A másik irány a határ átlé-
pése. Jövőre szeretnénk megjelenni Ausztria, Német-
ország, Szlovákia és Románia területén is, a végső cél 
pedig egy több országra kiterjedő, globális médiatu-
lajdon kialakítása.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy Ma-
jor Attila Gáborra december 9-től lehet voksolni a 
peldakep.hu oldalon. Szavazzanak Önök is, hogy 
a fiatalember ne csak kertvárosi, hanem országos 
példakép is lehessen!

Követendő példa

Sashalmon működik az a vállalkozás, amit a 25 éves 
Major Attila Gábor és baráti társasága alapított közel 
három évvel ezelőtt. Az egykor a rendőrség állomá-
nyában tevékenykedő, informatikus végzettségű édes-
apa, és a varrónő édesanya gyermekeként született fi-
atalembert irodájában kerestük fel, hogy megtudjuk, 
hogyan lett belőle példakép.

– Mivel foglalkoznak?
– Hardver és szoftverfejlesztő cég vagyunk, de jelen-

leg a figyelmünk az úgynevezett digitális reklámfej-
lesztő eszközökre összpontosul, amelyek valószínűleg 
hamarosan kiszorítják az üzletközpontokból, áruház-
láncokból a papír alapú plakátokat és reklámfelüle-
teket.

– Hogyan indította el a vállalkozását? 
– Az ötlet, ami elég erősnek tűnt ahhoz, hogy cé-

get lehessen rá alapítani, egy ma is oltalom alatt álló 
termék, úgynevezett Dupla Digitális Torony. Ehhez  
fejlesztettünk egy olyan arcfelismerő szoftvert, amely 
meg tudja állapítani, hogy az előtte álló személy fér-
fi-e vagy nő, és milyen korosztályhoz tartozik. 

A szabadalmaztatás után kisbefektetők támogatásá-
val erre a gépre és digitális 
tartalomszolgáltató eszkö-
zök gyártására alapítottuk 
a részvénytársaságot. A cég 
olyan barátokból, ismerő-
sökből állt össze, akiknek 
szakértelme fontos volt a 
vállalkozás számára.

– Milyen területen lehet 
ezt a találmányt hasznosí-
tani?

– A már említett digitá-
lis reklámfejlesztés ilyen 
terület. Idetartoznak azok 
az eszközök, amelyek fő-
leg bevásárlóközpontok-
ban, üzlethálózatokban a 
papírplakátok méretével 
megegyező digitális felüle-
ten jelenítenek meg reklá-
mokat. Ennél azonban sokkal többre is képesek. Ha 
az érintőképernyőn kiválasztjuk a termékcsaládot, 
amelyből vásárolni szeretnénk, korunknak, nemünk-
nek megfelelő ajánlat jelenik meg a képernyőn, és 

A Példakép Alapítvány egy civil kezdeményezés, 
amely azzal a céllal jött létre, hogy megismer-
tesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar 
vállalkozókat. Egyrészt azért, hogy büszkék le-
hessünk tehetségeinkre, másrészt azért, hogy a 
pályakezdő fiatalok elérhető és követhető élet-
pályát lássanak maguk előtt. Nekünk, XVI. kerü-
letieknek is jutott egy példakép: Major Attila Gá-
bor bekerült az 50 legsikeresebb fiatal magyar 
vállalkozó közé.

Mészáros tibor

– Én ékszerekkel foglalkozom, és rendszeresen rendez-
tünk „ékszer partikat”, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy 
ezek nagyon drágák. Ezért támadt az az ötletem, hogy 
hívjunk össze kezdő vállalkozókat, és rendezzünk közös 
árubemutatót hölgyek számára. Így a költségek megosz-
lanak, az érdeklődők pedig mindent megtalálnak egy 
helyen – hangsúlyozta a főszervező. 

A rendezvényen a többi között volt bio- és koz-
metikai termékbemutató, illetve kipróbálhatta a 
biorezonanciát, konzultálhatott természetgyógyász-
szal, életmód tanácsadóval és személyi edzőkkel, de 
még angoltanárt is találhatott az, aki ellátogatott 
Cinkotára. A Hölgykuckóban kötetlen hangulat-

ban lehetett női dolgokról beszélgetni, az 
Ökokuckóban ugyanakkor a házi szappan-
készítés és a vegyszermentes tisztítás külön-
féle praktikáival lehetett megismerkedni, 
de a jelenlévők megtanulhatták a házi sza-
loncukor és sajt készítésének fortélyait is. 
Valódi kuriózum volt a csipkeverés, amit 
egy gödöllői csipkekészítő mutatott be. Ő 
az egyike annak a mintegy 400 hölgynek, 
aki még ismeri ezt a mesterséget.

Mindezek mellett egy népszerű mátyás-
földi butik vezetője is elhozta praktikus és 
elegáns ruháit, amelyek közül néhányat 
vállalkozó szellemű, amatőr manökenek 
be is mutattak. Mivel azonban az igényes 

Minden, ami nő
Ezzel a hangzatos címmel csalogatta az érdeklődőket a Cinkotai Kultúrházba 
az a kirakodóvásár, amely mindent felvonultatott, ami a hölgyeket érdekli. A 
számtalan vásárfia és szolgáltatás között az ötletgazda, Sasinszki Klára, egy-
kori cinkotai lakos volt az idegenvezetőnk.

Mészáros tibor

nő életének része a kultúra is, ezért Szabó Marika 
cinkotai festőművész alkotásait is megvásárolhatták 
az érdeklődők.  

– A következő vásár december 14-én lesz szintén a 
Cinkotai Kultúrházban, de már karácsonyi hangulat-
ban. Terveink a következő nőnapig vannak, de ezek 
csak akkor valósulhatnak meg, ha az érdeklődés leg-
alább akkora lesz, mint a mostani rendezvényünkön.

Kertvárosi példakép
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAÉvforduló

Az 56-os események fontosságát hangsúlyozta Ko-
vács Péter polgármester, aki arra hívta fel a diákok 
figyelmét, hogy használják ki ezt a különleges lehető-
séget, és beszélgessenek a történelemkönyvből ismert 
esemény élő szemtanúival, hiszen ez csak nagyon rit-
kán adatik meg egy ember életében. 

A feladatok megoldásához a gyerekeknek ismer-
niük kellett a forradalmárok 16 pontos követeléseit 
és jelmondatait, valamint a forradalom eseményei-
nek budapesti helyszíneit. Ezek alapján a többi kö-
zött totót töltöttek ki, illetve kirakták Tóth Ilona és 
Mansfeld Péter arcképét. A legérdekesebb feladat ta-

lán az a riportkészítés volt, amelynek alanya egy még 
elő tanú lehetett a helyszínen, de a zsűri hangfelvé-
telt is elfogadott. Plusz pontokat pedig a forradalom 
költészetéből válogatott és előadott versekkel lehetett 
szerezni.

A résztvevők teljesítményét egy nyolctagú bizottság 
értékelte. A döntés Szatmáry László és Horváth János 
önkormányzati képviselő, vitéz lovag Palla László, a 
POFOSZ XVI. kerületi elnöke, Petrovics Sándor, a 
Kovász Egyesület elnöke, vitéz lovag Máriási György, 
a Kossuth Nemzetőrség Corvin tagozatának parancs-
noka, vitéz Marosvári Imre nemzetőr hadnagy, vitéz 
Baráth József, a Kossuth Nemzetőrség budapesti pa-

rancsnoka és Soltész Géza nemzetőr őrnagy szavaza-
tai alapján született meg.

Az első helyet – már harmadszor – a Kölcsey csa-
pata szerezte meg. A Szent-Györgyi második, a Bat-
thyány pedig harmadik lett. A győztesek a támogatók 
jóvoltából könyvjutalmat kaptak, de egy kis csokit és 
egy díszes emléklapot azok a csapatok is hazavihet-
tek, akiknek idén nem jutott dobogós hely.

Dobre Lajos a rendezvény végén megköszönte dr. 
Bánhegyiné Havas Zsuzsanna történelem szakos 
tanárnő munkáját, aki a kezdetek óta nagy szakér-
telemmel és lelkesedéssel vesz részt a kérdések ösz-
szeállításában.   

A forradalom emlékéért Az 1956-os forradalom és szabadságharc újkori történelmünk 
egyik kiemelkedő eseménye. Nemzeti érdekünk, hogy emléke 
élénken éljen az utódok tudatában is. Résztvevői és mártírjai 
megérdemlik, hogy nevüket minden magyar ember megis-
merje. Ennek érdekében rendezett történelmi vetélkedőt már 
negyedik alkalommal a Politikai Foglyok Országos Szövetségé-
nek (POFOSZ) XVI. kerületi szervezete. A kezdeményezéshez 
kezdettől csatlakozott Tóth András, a Szent-Györgyi Albert,  
Dobre Lajos, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója is, 
akik felváltva adnak helyet a rendezvénynek. November 21-
én az utóbbi intézményben mérte össze tudását a már em-
lítettek mellett a batthyánysok, a jókaisok, a lemhényisek és 
a táncsicsosok csapata, valamint a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola tanulói. A rendezvényt a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat is támogatta.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai idén 
is megemlékeztek a cinkotai temetőben nyugvó 
hét, második világháborúban elesett honfitársuk-
ról november 24-én. Az ünnepségen megjelent 
Oberst G. Knopp katonai attasé, aki beszédében 
elmondta: amikor eljönnek a német katonák sír-
jához, akkor nemcsak rájuk emlékeznek, hanem 
minden nemzet gyermek és felnőtt áldozataira is, 
akik a háborúknak, az erőszaknak, az önkényura-
lomnak, a terrorcselekményeknek, a polgárhábo-
rúknak estek áldozatul, vagy akik hitük, fajuk, 
illetve kisebbségi hovatartozásuk miatt vesztették 
életüket. Nem szabad azonban feladni a népek 
közötti kiengesztelődés és megbékélés reményét, 
hiszen az egész emberiség békéjéért minden egyes 
ember felelős. A sírokat Nagy Zoltán sashalmi 
plébános áldotta meg. Az ünnepi műsorról a Né-
met Kultúregylet Rozmaring kórusa gondosko-
dott, amelyhez a Táncsics Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium három tanulója, Barabás Andrea, 
Kern Indira és Demes Norbert egy irodalmi ösz-
szeállítással csatlakozott.

Mészáros tibor

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Fülöp Jánosnét. 
Erzsi néni a mai határainkon túl, Jobbágy-
telkiben, a néptáncosairól elhíresült Maros 
megyei településen született. Hat testvére 
maradt életben, és ő volt a legkisebb. Férje 
Horthy katonájaként szolgált. Főként mező-
gazdasági munkából éltek, és szalmakalapfo-
nással egészítették ki jövedelmüket. Két fiuk 
és két lányuk született. Erzsi néni rokonainak 
egy része már 11 éve áttelepült az anyaország-
ba, idén tavasszal pedig ő is – már magyar 
állampolgársággal a kezében – követte őket 
Ibolya nevű lányával és annak családjával 
együtt.

Az ünnepelt napközben kertészkedik, néha 
főz, vagy a lakásban tevékenykedik. Remek 
szellemi és fizikai állapotban van, de egy sze-
rencsétlen balesetben sajnos olyan erős ütés 
érte a fejét, hogy jobb szemére megvakult. 
Ennek ellenére sokat mosolyog, jókedvűen, 
Istenben bízva tekint a jövőbe, és nagyon 
boldog, amikor a családi ünnepeken gyer-
mekein kívül 9 unoka és 6 dédunoka veszi 
körül. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából László Teréziát is, aki Budapes-
ten született, és 10 éves kora óta lakik Sashalmon. Az 
általános iskola elvégzése után egy varrodában volt inas. 
Megtanult ugyan varrni, de hamar rájött, hogy még-

sem ezzel szeretne foglalkozni. Ezért átképezte magát, 
és 30 évig dolgozott az akkori Egészségügyi Miniszté-
riumban gépírónőként, majd nyugdíjba vonulása után 
hasonló munkát vállalt az OTP-nél. Teri néni akár két 
évtizedet is letagadhat a korából. Talán ennek is kö-
szönhető, hogy – ahogy ő fogalmazott – néhány évvel 
ezelőtt „rímkényszer” tört rá, hiszen már hétköznapi 
dolgokról is rímekben gondolkodott. Verseket kezdett 
tehát írni, amelyek közül néhányat fel is olvasott a pol-
gármesternek, aki megígérte, hogy segít azok megjelen-
tetésében. A szépkorú ünnepelt rendkívül tevékenyen 
él. Napközben fest és rajzol, mandalákat és filcképeket 
készít, süt, főz, kertészkedik, este pedig bekapcsolja a 
számítógépet, és skype-ol a németországi rokonokkal, 
kártyázik az interneten, levelet ír, vagy órákig böngészi 
a világhálón fellelhető érdekességeket. Kapcsolatban 
áll a Területi Szociális Szolgálattal, de csak a biztonság 
kedvéért, hiszen ritkán szorul a segítségükre. Ahogy azt 
a gondozónője is mondta, inkább ők kérnek tanácsot 
Teri nénitől. Isten éltesse még nagyon sokáig! 
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A szentmise elején a bíboros megáldotta az Isteni 
irgalmasság jelképét ábrázoló festményt, amit az 
oltárkép mellett helyeztek el. A kép a feltámadt 
Krisztust ábrázolja, akinek kezein és lábain látha-

Lélekemelő

A cserkészet a nemzetközi hagyományok 
szerint a múlt század tízes éveiben indult el 
Magyarországon. Azóta azonban több mint 
száz év telt el, és szükségessé vált, hogy a 
stratégiát a kor követelményeihez igazítsák. 
Mivel a jelenlegi kormány ifjúságpolitikai 
szemlélete sok hasonlóságot mutat a cser-
készek nevelési elveivel, az ország vezetése 
stratégiai partnerévé fogadta a hazai cser-
készmozgalmat. A dokumentumot – amely 
a következő tíz év feladatait határozza meg – 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes írta 
alá még tavaly.

Ennek jegyében szeretnék nyíltabbá ten-
ni a csapatokat a társadalom felé. Hogy ez 
mit jelent a rákosszentmihályi cserkészek 
esetében, arról Téglás Gergely csapatvezető 
mesélt. 

– Jelenleg legnagyobb feladatunk a 2011-
ben elhunyt parancsnokunk, a helyi cser-
készet egyik alapítója, Szlavkovszky László 

hagyatékának – számtalan könyv és tárgyi 
emlék – feldolgozása, amely a mai napig 
nem történt meg. Keressük a helyét ennek 
az értékes örökségnek, és olyan megoldást 
szeretnénk találni, amellyel Laci bácsi is 
meg lenne elégedve. Dolgozunk az általa ve-
zetett alapítvány megújításán is, amely már 
jogilag korszerűtlen.

– Miben hoz változást az egységes cserkész-
stratégia a szentmihályi cserkészek életében?

– Szeretnénk megvalósítani azt a szemlé-
letet, amelyben egy-egy feladatnak szemé-
lyi felelőse és határideje van. Ugyanakkor 
legfőbb üzenetünkhöz – „Nem vagy egye-
dül” – híven, ha valaki kap egy feladatot, 
azt mindenben segítjük. Lényeges azonban 
a felelősségtudat hangsúlyozása, mert úgy 
látjuk, hogy a fiatalság felelősségérzetével 
komoly bajok vannak. További változás lesz 
az is, hogy nyitunk kifelé, vagyis keressük a 
kapcsolatot a csapaton kívüli környezetünk-
kel, iskolákkal és szervezetekkel is.

A nyitás a cél
A 929-es Szent Mihály Cserkészcsapat novem-
ber 24-én tartotta hagyományos vezetőségi 
összejövetelét a rákosszentmihályi plébánia kö-
zösségi termében, ahova meghívták támogatói-
kat, hogy az új cserkészstratégiával kapcsolatos 
ötleteiket is megvitassák. A témával kapcsolat-
ban Kádár Cecília pedagógiai fejlesztő munka-
társ tartott előadást. 

Kovács Péter pol-
gármester köszön-
tötte 100. születés-
napja alkalmából 
dr. Görgényi 
Gábornét. Kati 
néni Szegeden szü-
letett, 6 éves volt, 
amikor Kőbányá-
ra költöztek, ahol 
nyugdíjazásáig az 

édesapja volt a Szent László Gimnázium igazgatója. 1944-ben 
ment férjhez egy jogászhoz, majd 50 évig éltek boldog házasság-
ban. Kati néni dolgozott irodában, könyvelt, tanított kézimunkát 
egy leánynevelőben, de takarítói állást is vállalt. Családjával 1976 
óta lakik a kerületben, egy lánya és egy unokája van. A szépkorú 
ünnepelt napközben többnyire keresztrejtvényt fejt, olvasni pedig 
szemüveg nélkül szokott, mert a 10 évvel ezelőtti szürkehályog 
műtéte óta kitűnően lát. Kati néni szerint akkor leszünk hosszú 
életűek, ha a nehézségek ellenére is megőrizzük a vidámságunkat. 
Igazi példamutató személyiség, hiszen azt vallja, hogy a dolgoknak 
mindig a jó oldalát kell nézni, és nem szabad állandóan panasz-
kodni. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Mészáros tibor

Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte 
a Kertváros legidő-
sebb férfiját, Giricz 
Mátét is, aki szin-
tén 100. születés-
napját ünnepelte. A 
szépkorú Endrődön 
született, 1972-ben 
költözött családjával 
a kerületbe és 75 éve 
él boldog házasság-
ban feleségével. Egy 
lányuk, egy unokájuk és egy dédunokájuk született. Máté bácsi 
mindig sokat dolgozott, fiatal korában csatornaépítéssel foglalko-
zott. Az ünnepelt legalább 30 évet letagadhatna, külsejéhez pedig 
erő is társul, hiszen még most is ő ássa a kertet. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

„Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Is-
ten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek 
szorongatják és fenyegetik az embereket.”

(II. János Pál pápa)

Bíboros látogatott Árpádföldre
Paskai László bíboros, nyugalmazott Esztergom-budapesti érsek celebrált 
szentmisét az árpádföldi Szent Anna templomban a Hit évének lezárása alak-
almából november 24-én. A magyarországi katolikus egyház egykori vezetője 
Máriusz Nowaczek plébános meghívására érkezett a kerületbe, hogy találkoz-
zon a hívőkkel és Kovács Péter polgármesterrel. 

tók a keresztrefeszítés sebei.  Átszúrt szívéből két 
sugár tör elő: egy piros, amely a vért és az életet 
szimbolizálja, valamint egy halvány, amely a víz 
jelképe és megtisztítja a lelkeket. Az alatta lévő 
feliraton ez olvasható: „Jézusom, Bízom Benned!”

Paskai László szentbeszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a most befejeződött Hit évének szemmel lát-
ható jelei tulajdonképpen nincsenek, hiszen célja 
az volt, hogy a hívők lelki életét mélyítse el. Ehhez 
kapcsolódott Ferenc pápa „A hit fénye” kezdetű 
enciklikája is, amelynek a legfőbb tanítása az, hogy 
mivel Isten minden gyermekét egyformán, Atya-
ként szereti, ezért nekünk testvérként, szeretettel 
kell tekintenünk minden embertársunkra, és meg 
kell bocsátanunk, ahogy ő is megbocsát nekünk.

Miután a bíborost köszöntötték a fiatalok és a 

családok képviselői is, mindenki átvonult a Szabó 
Lajosról, Árpádföld első lelki vezetőjéről elneve-
zett közösségi házba, ahol bőségesen terített asztal 
várta a jelenlévőket.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szak-
orvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a 

06-40/200-801 üzenetrögzítős telefonon lehet.

sz. r. zs.
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Gálné Liska Melinda műsorvezető a jelenlévők nagy 
derültségétől kísérve elmondta: fő műsorszámként a 
több száz tagot számláló Moszkvai Balettet szerették 
volna meghívni, de egyeztetési problémák miatt ez 
nem valósulhatott meg, így egy fúvószenekarra esett a 
választás, amelynek tagjai a Nemzeti Filharmonikusok 
művészei, és az UNI-
CEF magyarországi jó-
szolgálati nagykövetei. 
Közülük Skultéti Balázs 
csemetéje hermanos 
diák. 

A tréfás felvezetés 
után viszont nagyon is 
komoly zenei élmény-
ben volt része a közön-
ségnek, hiszen Mozart 
Kis éji zenéje mellett 

ismert magyar rajzfilmek slágereit is eljátszották. A 
produkciót természetesen szűnni nem akaró vastaps 
követte.

Ezután némi játék következett. Kocsis Tóth Mari-
ann igazgatónő spanyolul elmondott beszédét Pinkert 
György iskolaszéki elnöknek kellett lefordítania ma-
gyarra úgy, hogy egy szót sem beszél ezen az idegen 

nyelven. A köszöntő tolmácsolása ennek ellenére ki-
tűnően sikerült, amit egy tábláról el is olvashattak a 
jelenlévők.

Ezt követte az ismert mese, a Piroska és a farkas sze-
replői közül két Piroska és két nagymama vesszőfutá-
sa, akiknek egyes szavak elhangzásakor egy kört kel-
lett futniuk ülőhelyük körül. A mesemondó azonban 
gondoskodott arról, hogy a futás nagy ütközésekkel 
végződjön, és a vendégek jól szórakozzanak. 

A műsorszámok után végre mindenki megtömhet-
te a bendőjét, a vadászbálhoz illő vaddisznópörkölt 
alapanyagát pedig idén az egyik apuka lőtte. Mire 
mindenki jóllakott, a Tom Cat Band már a színpadon 
készülődött, hogy mindenkinek elhúzza a nótáját. A 
meglepetés produkció azonban idén sem maradhatott 
el. Nyolc vállalkozó szellemű apuka vonult be ugyanis 
a terembe, fején takaros zöld kalappal, egy-egy krigli 

sörbe kapaszkodva, majd 
eljárták a kissé már ka-
patos férfiak táncát, amit 
némi pofozkodással tarkí-
tottak. A produkciót an-
nak ellenére visszatapsol-
ták, hogy az urak szemmel 
láthatóan nagyon szerették 
a ritmust, hiszen gyakorla-
tilag egyszer sem léptek rá. 
Valószínűleg ez volt sike-
rük titka.

Bálozó

Vadászmulatság a Hermanban
A Herman Ottó Általános Iskola olyan családias intézmény, ahol többéves ha-
gyománya van annak, hogy a szülők és a tanárok együtt mulatnak. Idén „va-
dászbált” tartottak november 22-én, amelynek bevétele az iskola alapítványát 
gazdagította. A rendezvényen jelen volt Kovács Péter polgármester és felesége 
is, hiszen legkisebb gyermekük az intézmény tanulója.

Mészáros tibor

SZíNhÁZ
december 14. szombat 16:00 
RAy & MICHAEL COONEy: 

MINDEN LéBEN HÁROM KANÁL
A Körúti Színház előadása. Tom, a kissé ügyefogyott 
ifjú férj, és a családban a nadrágot hordó felesége, 
Linda várják az örökbefogadási ügynökség képviselő-
jét, akinek döntésén múlik, lehet-e gyerekük. Tom két 
vagány öccse úgy dönt, segítenek helyre tenni testvérük 
életét, de mindez nem sikerül törvényesen. Megjelenik 
a rend éber őre, illetve néhány illegális bevándorló, és 
ezzel meg is indul a világ legismertebb vígjátékszerző-
itől elvárhatóan vidám bonyodalmak sora.
Főbb szerepekben: Magyar Attila, Beleznay End-
re, Gyebnár Csekka. Jegyár: 2500 Ft.

CSALÁdI PROgRAMOK
december 8. vasárnap 9:30 
és 11:00 

KRAMPUSZ A ZSÁKBAN (Mikulás-műsor)
45 perces interaktív, élő zenés mesejáték, amely 
végén minden jó gyerek ajándékot kap. 
Az év vége felé egyre nagyobb a sürgés-forgás a Mi-
kulás Gyárban, a manók szorgosan csomagolják az 
ajándékokat. Krampuszi is szeretne ebben segíteni, 
de inkább csak láb alatt van. A manók fontos fel-
adattal bízzák meg: vigye el Mikulás bácsinak az 
új ruháját.
Jegyár: 800 Ft, 1200 Ft 
december 8. vasárnap 17:00 
SZABó MAGDA: ABIGéL 
Vitay Georgina és társainak története olyan mű, 
amely minden generáció számára meghatározó 
érvényű jelentőséggel bír. A közkedvelt alkotásból 

Bánfalvy Ági, az 1978-as tévésorozat egyik fősze-
replője készített színpadi adaptációt Szikora János 
rendező segítségével. 
Jegyár: 2700 Ft, 3500 Ft 
december 15. vasárnap 11:00 és 16:00 
CSAJKOVSZKIJ: DIóTÖRŐ 
A Szegedi Kortárs Balett előadása. Csajkovszkij 
klasszikus mesebalettje, amit minden gyereknek 
látnia kell.
Jegyár: 1600 Ft, 2100 Ft 

ZENE
december 6. péntek 20:00 
GEMINI HÁZIBULI 

Hamisítatlan házibuli hangulat, remek slágerekkel 
és rengeteg talpalávaló muzsikával.
Jegyek 1500 forintos áron kizárólag a helyszí-
nen válthatók. Elővételre nincs lehetőség. Asz-
talfoglalás a 401-3060-as telefonszámon vagy a 
recepcio@kulturliget.hu email címen.
december 13. péntek 19:30 
SMOOTH  JAZZ KARÁCSONy – PEET 
PROJECT
A zenéjében a jazz, a pop és a funky stílusjegyeit 
ötvöző, második lemezét megjelentető együttes a fi-
atal hazai zenészgeneráció egyik legígéretesebb for-
mációja. Egyedi hangzásukért Ferencz Péter (Peet) 
hegedűs, zeneszerző és producer a felelős. 
Jegyár: 1000 Ft

KIÁLLíTÁS 
December 9. hétfő 18:00 
ARCHITEKT - TÚRA

GEDEON PéTER KIÁLLíTÁSA
Megnyitja: Simonyiné Zentai Mária művésztanár

Közreműködik: Fornosi Mihály gitárművész
Megtekinthető: január 2-ig a Kovács Attila Ga-
lériában
december 10. kedd 17:30 
TéLI TÁRLAT – Art 16 Művész Csoport kiállítása 
Köszöntőt mond: A. Bak Péter Corvin-díjas fes-
tőművész, az Art 16 Művész Csoport elnöke. 
Megnyitja: dr. Kelényi István művészettörténész.
Kiállító művészek: A. Bak Péter, Déghy Rita, Jó 
Ilona, Kallai Sándor, Krupa József, Németh Gyu-
la, Szilágyi Tibor, Terényi István, Ürmös Péter, 
Zichó Gabriella, Zsuráffy Mária
Megtekinthető: január 13-ig a Corvin Galériában 
december 11. szerda 18:00 
BÁNFALVy ÁKOS FESTŐMűVéSZ JUBI-
LEUMI KIÁLLíTÁSA 
Megnyitja: Simonyiné Zentai Mária művésztanár. 
Közreműködik: Hegedűs Valér zongoraművész.
Megtekinthető: január 10-ig a Harmónia Teremben
december 19. csütörtök 18:00 
ART FESZT 2012. KÜLÖNDíJASOK 
KIÁLLíTÁSA  – Kiállító művészek: Csibi László 
fafaragó, Szántó Karácsony Tünde, Angyal Zoltán 
festő. Megnyitja: Szepes Hédi művészettörténész
Megtekinthető: január 19-ig a Kamara Galéri-
ában.

EZ+AZ
december 18. szerda 15:00 
SZíVVEL-LéLEKKEL POLGÁ-

RI EGyESÜLET JóTéKONySÁGI DéL-
UTÁNJA 
Regisztrálni és érdeklődni az alábbi címen lehet:
www.szatmarykristof.hu  

Programajánló
1165 BudAPEST, huNYAdVÁR uTCA 43/B. TELEfON: 401-3060.
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Az Erzsébetligeti Színház „Több, mint hely-
szín”, amit az is bizonyít, hogy a kerület 
kulturális központja idén elnyerte a Minő-
sített Közművelődési Intézmény címet. Az 
erről szóló kisfilmmel üdvözölte Szabó Csilla 
igazgató a megjelenteket. Ünnepi beszédet 
Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért fe-
lelős államtitkár, az est 
fővédnöke mondott, 
aki kijelentette: akár-
merre néz, csak gyö-
nyörű hölgyeket lát, és 
ha ezen kívül semmi 
sem történne, már 
akkor is érdemes 
lett volna eljön-
ni a bálba. Ez-
után köszöntötte 
a névnapjuk a 
k ö z e l m ú l t b a n 
ünneplő Erzsébe-
teket és 
K a t a l i n o k a t , 
majd kiemel-
te: minden közösség annyira erős és annyit 
ér, amennyit a tagjai dolgoznak érte, és mi-
nél többet tesznek az egyes emberek a kö-

zösségért, annál inkább a magukénak érzik. 
Szatmáry Kristóf szerint a XVI. kerület egy 
erős közösség, tagjai helyi és országos szinten 
is büszkék lehetnek teljesítményükre, amely-
nek nyomán a lakókörnyezetünk és az ország 
is folyamatosan fejlődik. 

Az ünnepi műsor hagyományosan a Szerb 
Antal Gimnázium végzőseinek palotásá-
val kezdődött. Placskó Katinka dalai után a 
Teszák Mariann által vezetett Mazotti Fitnesz 
táncosai ötvözték csárdással a kánkánt, majd 
Európa-bajnoki aranyat érő bohóc duettjük 
aratott nagy sikert. Hasonló elismerést kaptak 
a Liget Táncakadémia produkciói is, amelyek 
közül különösen a cigány botoló tetszett a kö-
zönségnek. A II. Kertvárosi Tehetségkutatón 
egyébként ezt az előadást a zsűri különdíjjal 
jutalmazta. Különleges műsorszámmal lépett 
színpadra Beale Emma, aki egy ír népdalt 
adott elő, a ritmust pedig egy műanyag po-
hárral kopogta hozzá. Őt a Rácz Aladár Zene-
iskola két növendéke követte, akiknek Clapet 
Show-ja az 50-es évek jazzslágereinek világába 
kalauzolta a jelenlévőket.

A kertvárosi tehetségek műsorszámai között 
a Picnic Band már a táncra hangolta a résztve-
vőket, akik előbb még elfogyasztották az ün-
nepi menüt. A vendégek egy része grillezett, 

füstölt mozzarellát evett salátaágyon, amit 
pisztrángfilé követett karamellizált hagyma-
mártással és hordóburgonyával. Aki viszont 
valami tartalmasabbra vágyott, az tárkonyos 
borjúragu levest kanalazhatott rozscipóból, 
majd borskéregben sült sertésszüzet falatoz-
hatott gyömbéres burgonyapürével. Desszert-
ként belga csokoládéforgáccsal meghintett 
hideg túrógombócot és Gundel palacsintát 
kaptak a vendégek.

A Madarak együttes dalai után az est sztár-
vendége, Szulák Andrea Cserháti Zsuzsa leg-
ismertebb slágereit énekelte. A retró hangulat 
fergeteges rock and roll 
slágerekkel folytató-
dott, amelyekre a 
jelenlévők többsége 
táncra is perdült. Köz-
ben megérkezett a csa-
ládi elfoglaltsága miatt 
addig távol lévő 
Kovács Péter 
polgármester is, 
aki Szatmáry 
Kristóffal
együtt sorsolta 
ki a tombola-
nyereményeket. 

Mészáros tibor

Elkezdődött a báli szezon, amely az egész 
éves rohanás közepette alkalmat ad arra, 
hogy olyanokkal is találkozzunk, akiket csak 
ritkán láthatunk. Kerületünk egységét, ösz-
szetartozását, saját lakóhelyünk iránt érzett 
kötődésünket pedig mi sem jelképezi és erő-
síti jobban, mint Az Estély. Az Erzsébetligeti 
Színházban november 23-án már harmadszor 
gyűltek össze az „öt falu” lokálpatriótái, hogy 
jelenlétükkel is kifejezzék: kertvárosinak lenni 
rang és büszkeség.

A Kertváros Bálja
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A fentieket elfogadva mégis két fő kategóriáját 
határozhatjuk meg a történetírásnak: a levél-
tárakból, hivatalos jegyző-
könyvekből, krónikákból, 
sajtóból gyűjtött, krono-
logikus lajstrom készítését 
és a személyes történelmet, 
amely visszaemlékezéseken 
alapul. Előbbi legtöbbször 
pontosabb, hitelesebb ké-
pet ad a társadalom össze-
kapcsolódó folyamatairól, 
de hiányoznak belőle a sze-
mélyes történelem mélyen 
megélt tragédiái, örömei. 
Az előbbi az egész felől kö-
zelít, az utóbbi apró moz-
zanatokból, pillanatokból 
építgeti fel a maga törté-
nelmi univerzumát.

Lantos Antal munkáira a teljességre törekvés 
a jellemző, érthető tehát, hogy elsősorban az 
előbbi utat választja. Módszeresen végigkövet-
te a kerület településeinek történetét, átrágva 
magát a képviselőtestületi jegyzőkönyveken, 
helyi sajtón, levéltári iratokon. Nem véletlen, 
hogy legújabb munkájaként az elődtelepülé-
sek levéltári történetének mintegy befejezéséül, 
füzetecskébe gyűjtötte a Statisztikai Könyvtár, 
a fővárosi, valamint a Pest megyei levéltárak 
1949-ben lejegyzett adatait. Községeink utolsó 

önálló évei a statisztika tükrében - ez lett a mű 
címe. Mit tudhatunk meg e szerény méretű, de 
annál fontosabb forrásműből?

Az 1949-es népszámlálás 
adatait nevezhetjük a leendő 
új kerület stafírung-listájának, 
ugyanis nagyrészt ezekből tud-
hatjuk meg, hogy mit is hoztak 
a felek az eljövendő együttélés-
be. Megtudhatjuk a települések 
demográfiai adatait, lakásviszo-
nyokat, az utak állapotát. Ké-
pet kapunk a mezőgazdaságról, 
kereskedelemről, oktatásról, 
egészségügyről. Számok be-
szélnek a közszolgáltatásokról, 
a közigazgatásról, szociális el-
látásról. Az új, leendő kerület 
társadalmi vagyona, állapota 
kerül itt mustrára. 

Lantos Antal szavaival: „Tör-
ténelmi kutatásaim alapján, feltétlen kényszerét 
éreztem annak, hogy a 12 évi munkát érdemle-
gesen kell befejezni és bemutatni, hogy a fejlettség 
milyen fokán álltak községeink. Láttatnunk kel-
lett azt, hogy így egységesen milyen alapot nyúj-
tottak a leendő XVI. kerületnek. Egy ilyen mun-
ka megírásához legjobb alapanyagnak az 1949. 
évi népszámlálás anyagát gondoltam. Azonban 
a Statisztikai Hivatalban jelentős meglepetések 
értek az említett népszámlálás anyagainak át-
nézésekor. Ugyanis a népszámlálásról később ki-

adott kötetekben kerületünk községei adatainak 
nagy részét már összevontan, XVI. kerületként 
hozták nyilvánosságra. Másodsorban, a kiadvá-
nyokban teljesen hiányoztak a nemzetiségekre és 
a vallásra vonatkozó adatok. Ezután csak egy 
lehetőségünk maradt: felkutatni minden forrást, 
amelyekből a legtöbb információt kaphatjuk a 
kerületünket alkotó községekről az 1948-49 
évekre vonatkozóan.”

Néhány érdekes példát kiragadok az adatok 
közül. Az 1949-es összehasonlítás szerint Má-
tyásföld lakóinak száma 1900-ban 288 fő volt, 
1948-ra 5415-en lakták. Cinkotán 1948-ban 82 
pár kötött házasságot. Szintén Cinkotán 1948-
as adat szerint nem volt burkolt járda. Ebben 
az évben Rákosszentmihályon volt a legtöbb 
park, szám szerint három. Lovat, szarvasmarhát 
Cinkotán tartottak a legtöbbet, sertést, juhot és 
kecskét viszont Sashalmon. Rákosszentmihá-
lyon volt a legtöbb bolgárkertészet. A négy tele-
pülésen a vizsgált évben összesen öt fűszerüzlet 
és öt húsbolt működött. A sütőüzemek közül 
kétkemencés pékség volt a legtöbb, összesen 12. 
Vendéglő, étterem 20, italmérés 64, kávéház 3 
működött. 1948-ban összesen 4456 nebuló járt 
általános iskolába. 

A Lantos Antal által összegyűjtött végelátha-
tatlan adatmennyiséget Börcsök László rendez-
te táblázatokba.

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 34. száma 
alapmű, ott a helye a könyvespolcon, a jövő ku-
tatásaihoz kiindulópont, segédkönyv. 

A számok igazsága
Ha felismerjük azt, hogy a történelem 

egységes egésze mindent összeölel, és 
fordítva is: az élet minden apró történé-
se a nagy egész építőkockája, a történel-
met sokféle oldalról közelíthetjük meg. 
A biológus, ha történelmet ír, a biológia 
felfedezésein, felfedezőin keresztül rakja 
sorrendbe az elmúlt korok biológiai törté-
neteit, de ha történetesen botanikus az 
illető, a történetírását a növények fogják 
meghatározni. A filológus a fennmaradt 
irodalmon, nyelven keresztül rak ren-
det az elmúlt korok emlékei között. Ha 

fotográfus a történetíró, a megbarnult, 
töredezett képeken keresztül láttatja 
a világot, amit vizsgál. A statisztikával 
foglalkozó szakember pontosan veze-
ti az élet átfogó területeiről begyűjtött 
adatokat, azokat táblázatokba rendezi, 
grafikonokat készít, tárgyilagosan, szisz-
tematikusan felsorol, évről évre listát ké-
szít, lajstromba veszi az emberi történés 
születés és halál közötti számadatait.

A helytörténésznek is különleges felada-
ta van ebben a széles spektrumú törté-
nelmi ismeretgyűjtésben. A megközelíté-

se alapvetően regionális, egy falu, város, 
kerület hétköznapjait, ünnepeit vizsgálja, 
annak történetét kapcsolja az általános 
történelemhez. 

széMan richárd

Mikulás napján a Rákos Vidéke hetilap 1913 decem-
berében megjelent tudósításából közlünk részletet egy 
korabeli rákosszentmihályi Mikulás-estről. „A Maul 
vendéglő nagytermében középütt két hosszú sorban 56 
gyerek ült, s mind, mind várta a Mikulást. A  czigány 
indulójának hangja mellett futott be elsőnek a nagy 
krampusz, az irigy és büntető ördög, aki a virgácsával 
suhintott egyikre, másikra még a közönség soraiban 
is, kiengesztelésül azonban marékszámra szórta a cuk-
rot az apróság közé. Egy pillanat alatt az egész sereg a 
földön kotorászott. A másik pillanatban tele volt a te-

rem piros papirossal s a gyerekek szája mohón nyelte a 
czukorkákat. Utána nemsokára jött a Mikulás, a jó öreg 
bácsi, aki nyájasan kikérdezte a tudományból is egyik-
másik kis nebulót. A háta mögött azonban ott kullogott 
a csábító kis ördög is, akit néhányszor rendre kellett 
utasítani. Mivel a Mikulás nagyon meg volt elégedve a 
kicsinyekkel: behozatta az ajándékokat is: következett 
a ruhakiosztás. Ki czipőt, ki kabátot kapott, aszerint, 
amire inkább volt szüksége. Kiosztottunk 28 téli kabá-
tot, 33 pár czipőt, és 33 pár harisnyát 56 gyerek között. 
Volt olyan is, aki czipőt is, kabátot is kapott.”

A 100 éves Mikulás és az ördög



13
2013. december 4. Kultúra

– Az öt évvel ezelőtti, kísérletnek szánt ötlet életképesnek bi-
zonyult, hiszen minden évben sokan adják be pályaműveiket. 
Hogyan összegezné az elmúlt öt évet?

– A legszembetűnőbb a jelentkezők számának folyama-
tos emelkedése. Ez évente 20-25 főt jelent, így most már 
közel 150 amatőr szerző adta be pályázatát. Eddig minden 
évben találtunk egy-két kiemelkedő művet, idén azonban 
a minőség ugrásszerű javulását tapasztaltuk. Annyira ki-
egyenlítődött a mezőny, hogy a díjazás komoly fejtörést 
okozott.

– Minden évben valami új ötlettel teszik érdekesebbé a díj-
kiosztót. Idén mi volt ez?

– Szakács Barbara rendezvényszervezőnek köszönhetően 
megelevenedtek a novellák fontosabb részletei. A Körúti 
Színház fiatal művészei Galambos Zoltán rendező irá-
nyításával a díjazott írásművek legfontosabb jeleneteit a 
színpadon is eljátszották.  Ez a közönség számára sokkal 
szórakoztatóbb, mint egy felolvasás.

– Milyen díjakat kaptak a legjobbak?
– Három 20 000 forintos fődíjat, és hat Aposztróf-dí-

jat osztottunk ki, az öt különdíjat pedig az Erzsébetligeti 
Színház ajánlotta fel.

– Kiket emelne ki a díjazottak közül? 
– Mindenképpen kiemelendő Zentai Eta Otthon, édes 

otthon című novellája, amelyben a manapság sokszor 
emlegetett családon belüli erőszak egy példája elevenedik 

meg. Az apa részegen érke-
zik haza, majd alkoholba 
fojtott feszültségeitől hajt-
va beleköt a kislányába. Az anya gyermeke védelmére siet, 
és pillanatok alatt egy családi háborúba csöppen az olvasó. 
érzelmi viharok és a levegőben lógó fizikai bántalmazás 
szikrázó feszültsége kel életre a műben.

Nagyon jó írás Irsai Krisztina Kedves télapó című műve 
is, amely egy gyermek születése körüli belső vívódásokat, 
valóságos egyéni drámát, a terhesség elfogadásának és elfo-
gadtatásának konfliktusait jeleníti meg.

Bánhegyi Gábor írása viszont humoros, hiszen Fehér ele-
fánt című művében egy bukásra álló diák, és a hozzá cin-
kos jóindulattal viszonyuló tanár komikus jelenetét tárja 
az olvasó elé.

Mindhárom művet fődíjjal jutalmaztuk.
– Kik kapták a különdíjakat?
– Szabó Dóra, Pálos-Tóth Bálint, Rohoska István, Kin-

cses Edit és Vermes Eszter vihetett haza különdíjat. Az 
Aposztróf Kiadó díjait pedig dr. Kovács József, Keömley 
Anna, Gerle Kiss éva, Nyíri Eszter, Bilecz Ferenc és Polgár 
Vera vehette át.

Az esemény kellemes színfoltja volt Placskó Katinka, aki 
dallamos jazz- és világslágereket énekelt. 

A pályázatra beérkezett művekből egy kötetre valót Di-
menziók 3 címmel az érdeklődők megtalálhatnak a köny-
vesboltokban.

Novellák a színpadon
A XVI. kerületben működő Aposztróf Kiadó már ötödik alkalom-
mal írta ki az Erzsébetligeti Színházzal közös novellapályázatát, 
amelynek eredményét november 11-én hirdették ki. A tehetsé-
ges szerzők felkutatásáról és műveik megjelentetéséről szóló 
kezdeményezésről a kiadó társtulajdonosával, Nagy Miladával 
beszélgettünk.

Mészáros tibor

– Mivel készülnek a kerületieknek?
– Ez lesz a 2014-es év első fellépése, ahol a Szívek 

dallama című, tavaly megjelent lemezünk, és a ré-
gebbi slágereink mellett a József Attila Színházban 
nagy sikerrel játszott „Nem tudok élni nélküled” 
című Apostol darabból is hallhat majd dalokat a 
közönség.

– A zenekar 1970-ben alakult, Ön 1973-tól tagja az 
Apostolnak. Hogyan foglalná össze az elmúlt 40 évet? 

– Ez idő alatt jelentős hazai és külföldi sikereket 
értünk el, és hála Istennek még ennyi idő elteltével 
is szeretnek bennünket idősek és fiatalok egyaránt. 
Kedvelik a zenénket, ami a szeretetről, a szerelemről 
és a megértésről szól. Természetesen voltak nehéz 
pillanataink is: a 80-as évektől a 90-es évek elejéig 
egyáltalán nem léptünk színpadra. 1992-től azon-
ban újra elkezdtünk koncertezni, és minden fellé-
pést sikerélményként könyvelünk el. Ha az ember 
ki tudja szolgálni a közönségét, és látja, hogy jól érzi 
magát, az még ennyi idő elteltével is boldogsággal 
tölti el a szívét.

– Mi lehet a siker titka?
– Valószínűleg az, hogy nem vagyunk celebek, 

vagyis nem a bulvár újságok és műsorok rivalda-
fényét keressük. Azokat az érzéseket, amelyekről a 
dalaink szólnak, élete során már mindenki átélte. 
Nótáink mindegyike pozitív mondanivalóval ren-
delkezik, az emberek szívét érinti meg, és mindig az 
egymáshoz fűződő viszonyokról szólnak. A mi cé-
lunk az, hogy tisztelettel kiszolgáljuk a közönséget, 
amely ezt érzi, és meg is hálálja. Ez abból is látszik, 

Új év az Apostollal
A megalakulásának 43. évfordulóját 
ünneplő Apostol együttes különleges, 
családias hangulatú koncertet ad az 
Erzsébetligeti Színházban január 4-én. 
Kedvcsinálóként Meződi Józseffel, a 
zenekar énekesével beszélgettünk.

hogy számtalan koncertet adunk egy évben, hiszen 
még mindig sokan keresnek meg minket. A közön-
ség szeretete és saját elhivatottságunk tart minket 
a színpadon, ahol egészen addig fogunk zenélni, 
ameddig fel tudunk menni oda.

– Honnan ered az együttes neve?

– A 70-es években, amikor a zenekar megalakult, 
az alapítók a konzervatórium frissen végzett zené-
szei voltak, akik klasszikus képzést kaptak. Ők úgy 
gondolták, hogy egy hitvallást fognak képviselni 
jazz zenéjükkel. Ekkor még négy fúvós is tagja volt 
a formációnak. Majd a jazzes irányzatot lassan fel-
váltotta a populárisabb hangzásvilág, ami a jelenlegi 
Apostol együttes sajátja. A zenét mi még mindig 
hitvallásunknak tekintjük, így soha nem éreztük, 
hogy a nevet meg kellene változtatni. 

– Az Ön védjegye a kalapja. Gyűjti őket?
– Nem gyűjtöm, de nagyon szeretem őket. Ami-

kor a zenekarhoz kerültem, akkor egy fekete kala-
pom volt, majd egy kék, aztán egy piros, és végül 
a fehér lett az állandó viseletem. Most már ragasz-
kodom is a fehér színhez. Találtam egy fantasztikus 
kalapkészítő mestert, aki gondoskodik a megfelelő 
utánpótlásról, hiszen számtalanszor fellépünk kü-
lönböző jótékonysági rendezvényeken, és olyankor 
rendszerint ott hagyok egy-egy kalapot.

– Miért érdemes ellátogatni az Erzsébetligeti Szín-
házba január 4-én?

– Mivel mi Budapesten nagyon keveset játszunk, 
sőt szinte egyáltalán nem, így ez egy remek alkalom 
lehet arra, hogy a résztvevők feleleveníthessék a régi 
nótákat, és meghallgathassák az újakat. Ezt a fellé-
pést tehát kivételesen vállaltuk el, mert Budapesten 
csak nagy koncerteket adunk. Ez most egy olyan 
lehetőség, amikor a közönség sokkal közelebb ke-
rülhet hozzánk, hiszen a megszokottakhoz képest a 
kertvárosi egy családiasabb és barátibb légkörű kon-
cert lesz.

kellner GerGely

árpádföldi közösségi 
egyesület

Cibakháza u. 45-47., 
T.: 06 20/389-2829

Decemberi programok:

• 5-én, 12-én és 18-án – Klub-
foglalkozás: szabás-varrás, angol, 
számítógép-kezelése 10-12 óráig
• 9-én, 16-án – Felnőtt torna 
18:30-19:30-ig
• 9-én, 10-én, 16-án és 17-én – 
Zenés gyermektorna 16-18 óráig
• 10-én és 17-én – Marcipánbaba 
gyermekfoglalkozás 10-12 óráig
• 21-én – ÁKE Egyesület Kará-
csonyi ünnepség 16-20 óráig      

erzsébetligeti színház

December 18. szerda 
1000 - 1230

A klubba várnak mindenkit, 
szülőket, nagyszülőket, családo-
kat, akiket érdekelnek a legújabb 
gyermeknevelési és életmódbeli 
irányzatok. A látogatók rendel-
kezésére állnak kölcsönözhető 
hordozóeszközök, könyvek és 

szakképzett hordozási tanácsadó 
segítségét is igénybe vehető.  
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2009-es megalakulása óta a Kertvárosi SE kifeje-
zetten erős utánpótlás bázist hozott létre mindkét 
sportágban. Ezt folyamatosan bizonyítják, hiszen 
versenyzőink olyan nagy múltú egyesületeket uta-
sítanak maguk mögé, mint a Vasas, a Kőbánya, a 
Csepel, a BVSC, vagy az UTE gárdája. Ifjú tehet-
ségeink legutóbb sem okoztak csalódást, hiszen az 
U21-es korosztályban Ancsin Boglárka és Gazdag 
Mátyás is magyar bajnok lett. A diák korosztály 
dobogójának legfelső fokára Ferencz Brigitta és 
Ferencz Petra állhatott fel, Rein Vilmos és Bata 
Márton pedig ugyanitt bronzérmes lett. Az ifik is 
remekül szerepeltek, aminek eredményeként Fe-
rencz Sándor és Gazdag Mátyás – utóbbi verseny-
ző mind a két versenysorozatban érmes lett – is a 
bronzéremnek örülhetett. 

– Maximálisan elégedett vagyok a versenyzőkkel, 
hiszen mindenki a lehető legtöbbet nyújtotta. Talán 

Bata Marcitól lehetett volna kicsivel többet várni, de 
ő november 23-án birkózásban az országos bajnok-
ságon javított, hiszen második lett. A három lány 
viszont nagyon kitett magáért. Gazdag Matyi pedig 
az U21-esek között, tehát egy korosztállyal feljebb, a 
legfiatalabb versenyzőként lett bajnok, ami hatalmas 
siker – értékelt Forray Attila, a sumo és birkózó 
szakosztály vezetőedzője.

Az érdi versenysorozat egyben egy válogató is volt 
a 2014-es sumo Európa-bajnokságra. Habár még 
három megmérettetés hátra van, a kertvárosi ver-
senyzők remek szerepelésük után már most nagy 
eséllyel pályázhatnak a kontinensviadal indulási 
jogára. Ferencz Brigittától, Ancsin Boglárkától, Fe-
rencz Sándortól és Gazdag Mátyástól is Eb-kvótát 
vár edzőjük. Ha mindannyian továbbra is kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtanak, akkor minden 
bizonnyal ott lesznek a kontinensviadalon. 

A nyolc kerületi induló közül csak Rein Péter 
nem szerzett érmet, ő azonban egy héttel korábban 

a birkózók diákolimpiáján már bizonyított, hiszen 
ezüstérmes lett.

 – Peti fantasztikusan birkózott, hiszen az első há-
rom meccsét úgy nyerte meg, hogy rajta csupán három 
pontot hoztak, míg ő 25 pontot ért el. A mindössze 
két éve birkózó versenyzőtől ez hatalmas eredmény, rá-
adásul már most vezeti a kötöttfogásúak ranglistáját 
is – mondta Forray Attila. 

A birkózók legutóbb a Vasas termében csaptak 
össze november 23-án, ahol Bata Márton az Or-
szágos Bajnokságon ismét ezüstérmet szerzett. Rein 
Miklós ötödik, Kis Varga Balázs pedig negyedik lett 
ezen a viadalon.

Aranyos sumósok
Sumo Utánpótlás Olimpiát és Országos Bajnokságot rendeztek november 
17-én az érdi Batthyány Tornacsarnokban, ahol a Kertvárosi SE fiataljai 
négy aranyérmet és négy bronzérmet szereztek. A sportolók remek egyé-
ni szereplésükkel jelentős lépést tettek a 2014-es Európa-bajnokság felé. 

kellner GerGely

A kerület vezetője – aki az utánpótlás nevelési 
program fővédnöke, és korábban ő is kézilabdá-
zott – minden tehetséges fiatalnak személyesen 
gratulált, majd a csapatnak sikeres sportkarriert, 
edzőjüknek, Varga Krisztiánnak pedig jó munkát 
kívánt. 

A szakember, aki a 2002-es fiúk 
edzője és az NBII-es felnőtt csapat 
játékosa elmondta: tanítványai ve-
retlenül nyerték meg a nyolc csa-
pat részvételével, november 10-én 
megtartott utánpótlás kézilabda 
tornát úgy, hogy a többi együttes 
18-20 fős teljes keretéhez képest 
a kertvárosiak a hiányzások miatt 
csak 10 fővel tudtak részt venni a 
megmérettetésen. Az aranyérmen 
kívül pedig a csapat egyik kiváló-
sága, Rajos Péter a legjobb játékos 
díját is kiérdemelte. 

Mindezeken felül a november 17-
én, Gyömrőn rendezett országos 

szivacskézilabda kupán a 2004-es születésű fiúk 
a második helyen végeztek, a legjobb kapus díját 
Nagy Kristóf, a gólkirályi címet pedig Rozmán 
Bence hozta el. Emellett a 2005-ös korosztály is 
a dobogó legfelső fokáig jutott, ráadásul veretle-
nül. Schopper Milán a legtechnikásabb játékos, 
Paczulák Dániel pedig a torna gólkirálya lett. 

A díjkiosztón Rozmán Attila egy különösen 

A Rozmán Attila által vezetett XVI. Kerületi Kézilabda MSE 
és utánpótlás bázis legfiatalabb sportolóinak a bajnokság 
még nem kezdődött el, ennek ellenére az elmúlt időszak-
ban több éremmel is gazdagodtak, hiszen a fiúk három or-
szágos kupán is indultak. November 19-én, a Centenáriumi 
Általános Iskola régi kék épületében – amely az Egyesület 
központjaként működik –, a 2002-es születésű sportolók 
ünnepélyes díjkiosztón Kovács Péter polgármestertől ve-
hették át az érmeiket. 

kellner GerGely örömteli eseményről is beszámolt: az 1999-es 
születésű lányok közül idén négyen is bekerültek 
a Budapest válogatottba. 

 Az idei hazai és külföldi bajnokságokban össze-
sen 17 csapattal résztvevő XVI. Kerületi Kézilabda 
MSE legkisebb tagjai a december 1-jén megren-
dezett első Fővárosi óvodás Szöcske Szivacské-
zilabda Kupán szerepeltek kiválóan. A Centiben 

megtartott eseményen a nyolc résztvevő 
közül a hazaiak voltak a legügyesebbek, 
így az eredményhirdetésen az aranyérmek 
is a kék mezes kerületi gyerekek nyakába 
kerültek. A díjak átadásában Rozmán At-
tila és Kovács Péter mellett a világklasszis 
balátlövő, Tomori Zsuzsanna – a kerületi 
klub egykori játékosa – is a szervezők se-
gítségére volt.

„A Kézilabdasport a Gyermekekért” elne-
vezésű program – amit az Önkormányzat 
is támogat – keretében az Egyesület szak-
emberei 2004-től a kerületben 7 iskolában 
és 3 óvodában, hetente több alkalommal 
oktatják a kézilabdát az ovisoknak és az al-
sós általános iskolásoknak. 

Újabb kézis kupagyőzelmek 
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Ingatlan

 Az erzsébetligeti lakóparkban 71 nm-
es, I. emeleti, 3 szobás, cirkós, teher-

mentes lakás tulajdonostól azonnal költözhető-
en eladó. Irányár: 19 M Ft. 20-403-5357

XVI. Szentmihályon, Szent Korona 
utcában,100-nölön, 60 nm-es, napfé-

nyes, kétszobás, komfortos alápincézett csalá-
di ház, kertben 30 nm-es, lakható komfortos  
házzal, önálló tégla garázzsal, kamrával. 16,5 M 
Ft-ért eladó. 30-950-4551

Rákosszentmihályon családi ház eladó (150 
n-öl, 120 nm, 4 szoba, duplakomfort, garázs). 
30-740-0216

Szentmihályon csendes, panorámás, szeparált 
ikerház fél eladó. Azonnal költözhető! 20,5 M 
Ft-os irányáron. 20-487-1192

Majdnem telekáron! Szentmihályon tulajdonos-
tól eladó 319 n-öles telken 132 nm-es, egyszin-
tes, összkomfortos családi ház + garázs + mellék-
épület. 405-1193, 30-554-6464

XVI. ker-ben, Rákosszentmihályon, asz uszo-
da vonzáskörzetében, eladó 7 éve épült társas-
házban egy 61 nm-es, földszinti, kertkapcsola-
tos lakás. 70-931-3408

Vegyes
Szőnyegek, székek, asztalok, kovácsoltvas lámpák, 
festmények, kristályok, porcelánok eladók. 20-
242-0576

Menetes csavar-anya-alátét-facsavar-lemez csavar, 
hólánc, szögbelövő+patronok eladók. 30-471-1316

Diktafon, faxos telefon, műszerek, lámpa búrák, 
lakatfogó, erővágó, hegyi pálca, lámpák eladók. 
407-3447

Víz-gáz-fűtés-vízóraszerelés, dugulás 
elhárítás, fürdőszobák felújítása, javí-
tások garanciával. 30-251-4931

Talp-energizáló masszázs. Házhoz 
megyek. 20-949-0594

Fakivágás nagy tapasztalattal, reális 
áron. 70-220-6206

Fazekas korongozó, állandó fordulatú eladó 60 E 
Ft-ért. 30-568-8477

Idei, friss dióbél 2,3 E Ft-ért eladó. 30-525-6851

Zepter légtisztító - új és használt - jutányos áron 
eladó. 20-929-0035

Fém marmonkanna, 20 l-es, 2 db 4 E Ft, táska-
varrógép 5 E Ft, fürdető szék, a kád szélére tehető 
2 E Ft-ért eladó. 405-1160 

Az Ikarus BSE 2006-ban született gyerekekből 
álló csapata november 16-án a Vasas pályán, a 
többi között a Budapest Honvéd, az FTC és a 
BVSC csapatát megelőzve megnyer-
te a Pékpont Kupát veretlenül, 6 mér-
kőzésen szerzett 4 győzelemmel és két 
döntetlennel. A torna legjobb játékosa 
Balogh Zsombor, a kertvárosiak sporto-
lója lett. Egy héttel később Székesfehér-
váron a Főnix Kupán diadalmaskodtak, 
amely a korosztály egyik legmagasabb 
színvonalú utánpótlástornája. Az MTK-
MFS, a Videoton, az UTE, a Kecske-
mét és a Győri ETO csapatával foly-
tatott küzdelmek után a kerületiek 
csoportmásodikként a másik csoport 
élén végzett Főnix-Fehérvárral mérkőz-
tek a döntőbejutásért. Az első percben 
született Ikarus gólra az utolsó percben 
válaszolt a házigazda, így következett a 

A voksolás eredményeként csak azok a 
tisztviselők nem kaptak bizalmat a követ-
kező öt évre, akik nem vállalták a pozíciót. 
Vagyis az eddigi kiváló munka – amelynek 
eredményeként közel háromszorosára nőtt 
mindkét szakosztály sportolóinak létszá-
ma – tovább folytatódhat. 

A küldöttek bizalmából az ügyvezető 
elnök továbbra is Svantner Isván, a tár-
sadalmi elnök pedig Loch Ferenc. Az el-
nökség tagjai: Adorján István, dr. Csomor 
Ervin, Gyurkovics László, id. Tomhauser 

István, ifj. Tomhauser István, Szász József 
és Tánczos Zoltán, a Felügyelő Bizottság 
elnöke Simon Pál, tagjai pedig Borbándi 
László és Szabó Szilvia lesznek. 

Kovács Péter, miután gratulált a régi-új 
elnöknek, megígérte, hogy az Önkor-
mányzat továbbra is támogatja az Egye-
sületet, a Bátony utcai sportcentrumban 
jövőre létrehoznak egy újabb focipályát, 
feltehetőleg elkezdik a sportcsarnok építé-
sét, és minden eszközt biztosítanak ahhoz, 
hogy az Ikarus focicsatapa felkerülhessen 
az NBII-be. 

Régi-új vezető az Ikarus élén
Az Ikarus BSE november 15-én tartotta tisztújító közgyűlését az MLTC székházá-
ban. A rendezvényen – amelynek levezető elnöke Szász József volt – részt vett 
Kovács Péter polgármester, az atlétikai szakosztály tiszteletbeli elnöke is. Miu-
tán Svantner István elnök, valamint Adorján István atlétikai, és Tánczos Zoltán 
futball szakosztályvezető beszámolt az elmúlt öt év tapasztalatairól, Simon Pál, 
a Felügyelő Bizottság elnöke vázolta az Egyesület anyagi helyzetét, és javasla-
tot tett a szükséges működésbeli változtatásokra. Ezután a jelenlévők szavaz-
tak az elnök, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottsági tagok személyéről. 

Piros cecil

Kicsik 
nagy sikerei

büntetőpárbaj, ahol a nyolcadik találat döntött 
a mieink javára. A fináléban örömfocival, ragyo-
gó játékkal 3-0 arányban nyertek tehetségeink a 
Haladás VSE ellen. A torna legjobb kapusának 
az Ikarus hálóőrét, Skultéty Mátét választották, 

a torna válogatottjába pedig bekerült 
Loch Barnabás és Sólyom Zente is.

A két tornán győztes csapat tagjai: 
Skultéty Máté, Auer Péter, Jova Levente, 
Loch Barnabás, Balogh Zsombor, Wal-
ter Márk, Sólyom Zente, Németh Zol-
tán, Bogenfürst Martin, Kürti Tamás, 
Kapitány Sándor és Szabó Noel. Edzők: 
Gyurkovics László, Hazai Tamás

Az Ikarus 2004-es csapata bronzér-
met szerzett a Pékpont Kupán, a többi 
között az FTC és az UTE együttesét 
megelőzve. A torna gólkirálya Hetyei 
Szilveszter lett 6 mérkőzésen szerzett 8 
góljával. Az 1999-ben születettek csapa-
ta a bajnokságban az első helyen várja az 
őszi szezon után a tavaszi folytatást.

Piros cecil
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KŐMűVESMUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, kerí-
tésépítés, kicsitől a teljes felújításig. 
Díjtalan kiszállás. 10 % kedvezmény! 
405-5769, 30-734-0411

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javí-
tása. Bemutatótermünk: Csömöri 
u. – Szlovák u. sarok. 409-2229, 
20-523-3801, 30-209-5987

Energetikai tanúsítványt olcsón, 
műszaki vezetés, e-napló írást: gya-
korlattal rendelkező építőmérnök 
vállal. 20-583-6835

Karosszériajavítás-fényezés, teljes 
körű autószerviz, biztosítási kár-
ügyintézés. 1162. Csömöri út 201. 
415-0844, 20-251-1513
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FAL-
BONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, 
új munkákat és felújítást is vállal. 
409-2069, 20-510-0013

MATEMATIKA, FIZIKA tan-
tárgyakból oktatás, korrepetálás, 
vizsgára felkészítés. 404-0643, 20-
226-2935
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