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Meghívott vendégek:
Kovács Péter
polgármester

Kovács Katalin tankerületi igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 16.

tankerülete

9:30 – 11:00 
Oktatási körkép szülőknek

 Kerekasztal beszélgetés a Budapest Főváros XVI. kerületi iskolák sajátosságairól, 
specialitásairól, gazdag pedagógiai és módszertani kínálatáról a sikeres iskolaválasztás 

érdekében.

11:00 – 14:00 
Az iskolák egyéni bemutatkozása csoportos, játékos gyerekfoglalkozások keretében. 

Résztvevő kerületi általános iskolák: 
Arany János Általános Iskola

Batthyány Ilona Általános Iskola
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 

Herman Ottó Általános Iskola
Jókai Mór Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Lemhényi Dezső Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola
Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Göllesz Viktor Intézmény Szent Imre utcai Beszédjavító Általános Iskolai intézményegysége

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
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A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ egy évvel ezelőtt vette át az 
iskolák szakmai irányítását, a felada-
tokat azóta tankerületekbe szervezve 
oldják meg. A választás azonban így 
sem mindig egyszerű, hiszen a szülők 
célja nemcsak az, hogy gyermekük jól 
érezze magát az oktatási intézményben, 
hanem az is, hogy szellemileg és képes-
ségeiben is fejlődjön.  

Dr. Csomor Ervin elmondta: a tankö-
teles korú gyerekek szülei a napokban 
kapják kézhez az Önkormányzat ingye-
nes tájékoztató kiadványát, az Iránytűt, 
amelyben minden hasznos információt 

megtalálnak az iskolákkal kapcsolatban. 
Az alpolgármester ugyanakkor kiemel-
te: az elmúlt két évben a nagycsoportos 
óvodások szüleinek több mint 50 száza-
léka látogatott el a Kertvárosi Iskolavá-
lasztóra, ahol a döntés megkönnyítése 
érdekében az oktatási intézmények által 
berendezett mini tantermekben játékos 
foglalkozásokon vehetnek részt az apró-
ságok. Mindenkit szeretettel várnak te-
hát az Erzsébetligeti Színházban, akinek 
fontos, hogy csemetéje milyen környe-
zetben és kitől tanul, de a napi munka 
mellett nincs elég ideje arra, hogy több 
iskolába is ellátogasson.

Adja 1%-át 
kerületi 
alapítványnak!

Megalakult a 
Kertvárosunk Értékeiért Egyesület

Országgyűlési képviselő választás 
2014. április 6.

Szórakoztató iskolaválasztó
Harmadik alkalommal rendezi meg a Kertvárosi Iskola-
választót a XVI. Kerületi Önkormányzat az Erzsébetligeti 
Színházban február 8-án. A már hagyományosnak számító 
oktatási seregszemle kiváló alkalmat ad arra, hogy a nagy-
csoportos óvodások szüleikkel együtt egy helyen ismerhes-
sék meg lakóhelyünk általános iskoláinak sajátosságait, 
és válaszokat kapjanak a felmerülő kérdésekre is. Azért, 
hogy a szükséges információkat első kézből kapják meg az 
érdeklődők, a rendezvényen Kovács Péter polgármester,  
dr. Csomor Ervin alpolgármester és Szász József, az Oktatási, 
Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke mellett részt 
vesz Kovács Katalin, Budapest XVI. Tankerületének vezetője, 
valamint minden kerületi általános iskola igazgatója is.

Ebben az évben ünnepli alapításának 20. évfordulóját a Törley Szalon, 
amelynek január 25-én tartották idei első összejövetelét. A rendezvényen  
R. Törley Mária bejelentette a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület megalaku-
lását, amelynek alapító tagjai rajta kívül dr. Babay Marietta főorvos, a kerü-
let díszpolgára, Bartos Gáborné, Czeczon József, dr. Gálffy Zoltánné, dr. Kiss 
Marianna, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetője, dr. Kolyvek Antónia 
jogász, divattervező, Kossuth Eszter, Szentmariay Tibor, Szuper Gézáné és 
Végh Aladár építészmérnök (képünkön). Hozzájuk csatlakozott még Szuper 
Levente jégkorongozó is.                                                Folytatás az 5. oldalon
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A testületi ülésről jelentjük

Szociális temetés
Dr. Csomor Ervin volt az előterjesz-
tője a szociális temetésről szóló előter-
jesztésnek. Mivel tavaly módosították 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvényt, ezért a Képviselő-testület 
2013. december 11-i ülésén megal-
kotta a szociális rászorultság miatt 
megállapítható pénzbeli és természet-
beni ellátásokról, valamint a gyerme-
kek és fiatal felnőttek számára meg-
állapítható pénzbeli támogatásokról 
szóló önkormányzati rendeletet.  
Ebben szerepel a szociális temetés 
fogalma, mint igénybe vehető támo-
gatási forma. Ennek hatályba lépését 
azonban módosította a Parlament, 
így az nem idén, hanem csak 2015. 
január 1-jétől lép hatályba. A szoci-
alista képviselők ellenvetéseket fo-
galmaztak meg a rendelettel kapcso-
latban, mert az emberi értékrenddel 
ellentétesnek tartják. Kovács Péter 
parlamenti képviselőként azonban 
elmondta: a szociális temetés nem 
azt jelenti, hogy a szegényebbeknek 
ezentúl csak arra lesz lehetőségük, 
hogy saját kezűleg temessék el a 
halottaikat. Ez csak egy választha-
tó forma, amit igénybe lehet venni. 
A képviselők végül megszavazták a 
Szociális rendelet módosítását.

Az állam átvállalja az adósság-
állományt
Kovács Péter terjesztette elő az állami 
adósságátvállalásról szóló javaslatot. 
A polgármester elmondta: az Ország-
gyűlés rendelkezése szerint az önkor-
mányzatok tavaly óta nem normatív, 
hanem feladatalapú finanszírozással 
gazdálkodnak. Mivel a hatékonyabb 
működéshez szükséges a pénzügyi-

gazdasági rendszer megszilárdítása 
is, ezért az állam teljes mértékben 
átvállalja a települési önkormányza-
tok – beleértve a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatokat is – 2013. dec-
ember 31-ig fennálló kölcsön, hitel, 
értékpapír, váltókibocsátás, pénzügyi 
lízing, valamint szerződésben kapott, 
legalább 365 nap futamidejű halasz-
tott fizetésen, részletfizetésen alapuló 
tartozását, amely valamely pénzügyi 
intézmény felé áll fenn. A Testület el-
fogadta a javaslatot.

Továbbra is támogatjuk 
Csontit
A képviselők idén is egyhangúlag 
támogatták az Összefüggések Ala-
pítvány javaslatát, amely 3 120 000 
forintot kért Módos Péter 2016-os 
olimpiai, és az azt megelőző világ-
versenyekre való felkészülésére. A 
2012-es londoni ötkarikás játékokon 
bronzérmet szerzett sportoló 2013 
január óta a Kertvárosi SE színeiben 
versenyez, a tavaly szeptemberben 
Budapesten megrendezett  birkó-
zó világbajnokságon pedig szintén 
bronzérmes lett, tovább öregbítve ez-
zel a kerület hírnevét. 

Változik a felügyelőbizottság 
tagsága
Sürgősségi indítványként döntött a 
Testület a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. felügyelő 
bizottságával kapcsolatos személyi 
kérdésben. Az MSZP-s Kovács Györ-
gyöt ugyanis pártja visszahívta, és he-
lyére Abonyi Jánost javasolták. Mivel 
egyéb ajánlás nem érkezett, ezért a 
képviselők egyhangúlag megszavaz-
ták a jelöltet.  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete január 22-én tar-
totta idei első ülését, amelynek elején bemutatkozott 
Hajdú Károly, a kerület új megbízott rendőrkapitánya. 
Az alábbiakban az ezután tárgyalt legfontosabb napi-
rendeket foglaltuk össze.   

     Intézmény/Alapítvány                                                    Adószám

• Arany János Általános iskola 
 Árpádföld Alapítvány  .................................................  19669807-1-42
• Herman Ottó Általános Iskola
 Herman Ottó Alapítvány ............................................  19669371-1-42
• Jókai Mór Általános Iskola
 Tiszakömlő Általános Iskola Alapítványa .....................  18013753-1-42
• Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
 Hajrá tere Alapítvány  ................................................. 18005897-1-42
• Lemhényi Dezső Általános Iskola
 Lemhényi Kéttannyelvű Alapítvány ..........................  18214404-1-42
• Fasori Gyermekekért Alapítvány .................................  18182099-1-42
• Móra Ferenc Általános Iskola
 Útravaló Alapítvány ....................................................  18172887-1-42
• Sashalmi Tanoda Általános Iskola
 Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány ..............................  19669694-1-42
• Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
 Szent-Györgyi Albert Iskola Alapítvány ....................  18162675-1-42
• Táncsics Mihály Általános Iskola
 Táncsics Mihály Jubileumi Alapítvány ............................  18157286-1-42
• Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti 
 Alapfokú Művészeti Iskola
 „Zenével a Holnapért” Alapítvány ...............................  18166710-1-42
• Szerb Antal Gimnázium
 Cinkotai Főnix Együtt a Tudásért Alapítvány .................  18008632-1-42
• Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 
 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
 Lépésenként Alapítvány ..............................................  18160800-1-42
• Cinkotai Huncutka Óvoda
 Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány ............................  18194698-1-42
• Gyerekkuckó Óvoda
 Gyerekkuckó Ovisokért Alapítvány .............................  18144019-1-42
• Margaréta Óvoda
 Gyermekünkért Óvodai Alapítvány.............................  18163676-1-42
• Napsugár Óvoda
 Játékos Világ Alapítvány ..............................................  18178481-1-42
• Szentmihályi Játszókert Óvoda
 Játszókert Alapítvány ...................................................  18199954-1-42
• Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
 XVI. Kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány ..................  18154960-1-42
• Ikarus Budapest Sport Egyesület .................................  19807135-1-42

A különböző médiu-
mokban és közösségi 
portálokon a személyi 
jövedelemadó egy százalé-
kának felajánlása kapcsán 
számtalan felhívást olvashatnak és 
láthatnak a polgárok. Ezek több-
nyire az érzelmekre hatnak, ezért 
legtöbbször célt is érnek. Az elmúlt 
időszakban számtalan híradás szólt 
arról, hogy a felajánlott adóforin-
tok nem mindig kerülnek jó hely-
re. Dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester kezdeményezésére ezért a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
összegyűjtötték a kerületi iskolák, 
óvodák, a Szakrendelő és a legna-
gyobb kertvárosi sportegyesület 
alapítványait. Az alpolgármester 
felhívta a figyelmet arra, hogy ha 
az adóbevalláskor nekik ajánljuk 
fel az 1 százalékunkat, akkor bizto-

san jó helyre kerül a pén-
zünk. Az Önkormányzat 
ugyanakkor már évek óta 
támogatja az alapítványo-
kat azzal, hogy a összegyűlt 

felajánlások minden forintjához 
még egyet hozzá téve felújításo-
kat finanszíroz. Ilyen módon újult 
meg például tavaly az Arany János 
Általános Iskola földszinti mosdója 
is (képünkön).

A Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület 
szeretettel meghívja Önt a hagyományos 

KErtvároSi 
ÉVÉrTÉkelőre, 

amit február 6-án, csütörtökön 18.00 órakor tartanak 
az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. 

A rendezvényen részt vesz 
Kovács Péter polgármester,  

dr. Csomor Ervin és Kovács Raymund alpolgármester,
illetve Szatmáry Kristóf 

gazdaságszabályozásért felelős államtitkár is.
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Kedves 
      olvasó!

Önkormányzat

Észrevette, hogy ha korán kel is, már lát-
hatja a napfelkeltét? Megfigyelte, hogy a 
tiszta hidegben elpusztulnak a vírusok és 
kevesebb a beteg ember? Felfedezte, hogy 
a könnyek tisztítanak? Életünk során sok-
szor kell fárasztó, unalmas vagy nehéz 
feladatokat elvégeznünk, amelyekhez nem 
mindig kapjuk meg azokat az embereket, 
akik segítségünkre lehetnek. Ha azonban 
megpróbáljuk a dolgok jó oldalát nézni, a 
szépet megbecsülni, a rosszból pedig tanul-
ni, akkor öröm költözik a szívünkbe, hiszen 
„Az öröm széppé teszi lelkedet és vidámmá 
kedvedet. Örülj az ősznek, a tavasznak, A 
fakadó rügyeknek, a lehulló lomboknak! 
Nyáron a rekkenő melegnek, Télen a hóval 
borított hegyeknek. Örülj, ha jön egy zi-
vatar, Ha örülsz, akkor nem zavar. Örülj a 
megkonduló harangnak, A felröppenő sok-
sok galambnak! A felhangzó zenének! Örülj 
minden csendes estének! Örülj a farkát 
csóváló kutyának, Örülj az egész világnak! 
Hiszen annyi jó és szép van, aminek örül-
hetsz, Örülj, ha valakivel törődhetsz! lásd 
meg mások örömét, örülj, ha bárkit öröm 
ér! Örömöt adj minden kicsi örömért!”

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 Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 4011-723

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

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2014. évi országyűlési képviselők választását 
április 6-ra (vasárnap) tűzte ki.

A XVI. kerületi Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása 
érdekében szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni Herga Józsefnétól a 4011-417-es 
telefonszámon vagy a hvi@bp16.hu e-mail címen lehet, február 14-ig.

Szavazatszámláló 
bizottsági tagokat keresünk

A szavazatszámláló bizottság tagja az lehet, aki:
• a 18. életévét betöltötte
• magyar állampolgár
• a XVI. kerületben lakcímmel rendelkezik

• szerepel a központi névejgyzékben és
• nem tartozik a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatározott ki-
záró okok hatálya alá.



4
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért 

ifjú tehetségek elismerésére a
„Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”

címet alapította.

Az adományozás rendje: 
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím 

a 2014. évben a március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.
A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, 

a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületben lakó 
magánszemélyek.

Felkérjük a kerületi polgárokat, intézményeket és az Önkormányzat 
bizottságait, hogy tegyenek javaslatot - életrajzzal, indokolással ellátva - 

a kitüntető cím adományozására. 
A javaslatokat zárt borítékban 2014. február 15- ig lehet beküldeni postai 
úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 
Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) a Kulturális és Sport 

Bizottságnak címezve.
A borítékra kérjük ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” 

A felhívással 
kapcsolatban további 
információ kérhető 

a 401-1561-es 
telefonszámon, 

vagy személyesen 
a Polgármesteri 

Kabinetben, 
a 111. sz. szobában.

Közérdekű

Trükkös módszerek
A fővárosban alig múlik el olyan hét, hogy ne tör-
ténne legalább egy, trükkös tolvajok által elkövetett 
lopás. A simulékony modorú idegenek gyakran sze-
mélyes tartalmú információkkal igyekeznek mani-
pulálni az áldozatokat. Pénzzel kecsegtetnek, vagy 
meghatóan viselkednek. Magabiztos fellépéssel él-
nek vissza nagy közműszolgáltatók, segélyszerveze-
tek, hatóságok nevével, így jutnak be illetéktelenül 
otthonainkba, és férkőznek az áldozatok bizalmába.

Ezeket a helyzeteket azonban egy kis odafigyelés-
sel el lehet kerülni.

A trükkös tolvajok történetei hamisak, mert:
• A bankok nem mennek házhoz azért, mert aján-

dék pénzt szeretnének adni.
• A szolgáltatók jelzik előre, ha kiszállnak a hely-

színre, és nem visznek készpénzt.
• A rokonok nem idegennel üzennek, hanem sze-

mélyesen vagy telefonon beszélik meg a problémá-
kat. Ugyanakkor nem idegeneket, még csak nem is 
barátokat kérnek meg, hogy menjenek el a pénzért.

• Ha nagy baj történt, akkor vagy ismerős, vagy a 
hatóságok keresik fel a hozzátartozót, de pénzt biz-
tosan nem kérnek.

• Az orvos nem megy házhoz hívatlanul, vagy 
előzetes jelzés nélkül azért, hogy kicserélje a beteg 
gyógyszerét vagy azt beadja neki.

• Az önkormányzatok nem mérik fel azt, hogy 
kinek vigyenek házhoz pénzt, és nem hoznak szoci-
ális segélyt. Munkatársaik fényképes igazolvánnyal 
rendelkeznek, konkrét ügyekkel foglalkoznak és le-
ellenőrizhetők.

• Aki rosszul van, jellemzően nem magánházak-
hoz csenget be.

• A házhoz jövő „jó” üzletek csak az árusnak ked-
veznek.

A rendőrség tehát mindenkit arra kér, hogy vi-
gyázzon magára és értékeire. Ennek érdekében fi-
gyeljen arra, hogy csak olyan személyt engedjen be 
a lakásába, akit ismer és megbízhatónak tart. Ha 
mégis idegennek nyit ajtót, soha ne hagyja magára. 
Ha szükséges, beszélje meg a szomszédjával, hogy 
ilyenkor segítsenek egymásnak, menjenek át egy-
máshoz. Soha ne vegye elő megtakarított pénzét 

mások előtt. A bizalmatlanság nem szégyen. Idege-
neknek, alkalmi ismerősöknek ne meséljen magán-
ügyeiről, pénzügyeiről. 

Az önkormányzatok és a szolgáltatók alkalma-
zottai rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. Ha 
gyanúsnak találja a személyt, hívja a rendőrséget, 
vagy ellenőrizze le az idegen kilétét a szolgáltatónál. 
A lakhelyén illetékesekről készítsen listát, ha ideje 
engedi. 

A rendőrt egyenruhája, azonosító száma, szol-
gálati igazolványa és sorszámos jelvénye igazolja, 
amelyekkel a civil ruhás rendőrök is rendelkeznek. 
A 107-es telefonszámon rákérdezhet az állítólagos 
rendőr jelenlétének jogosultságára.

Ha viszont megtörtént a baj, hívja azonnal a 
rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, pró-
báljon arra koncentrálni, hogy megjegyezze 
személyleírásukat. Ez éles helyzetben nagyon 
nehéz, ezért szabad idejében akár gyakorolhatja 
is az ilyen jellegű memorizálást.

Anyagi és egyéb (nem pénzbeli) támogatásért for-
duljon bizalommal a fővárosi áldozatsegítő szolgá-
lathoz.

KerüleTI KéK KrónIKA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodá-
sát, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását 
csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. 
Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, 

szellemi gyarapításában kifejtett, kiemelkedő tevékenységet. 

Felkérjük a kerületi polgárokat, civil szervezeteket 
és intézményeket, hogy tegyenek javaslatot - élet-

rajzzal, rövid indokolással ellátva - a 2014. március 
15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozandó 

kitüntetésre, címre. 

Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára 
cím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érde-
kében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű 
elismerésére adományozható. Díszpolgári cím adható protokolláris 

okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a 
XVI. kerületben szerzett érdemekért, illetve posztumusz, amennyi-
ben a fent felsorolt érdemeket a kitüntetésre jelölt személy életében 

nem lehetett megjutalmazni. 

Budapest Főváros XVI. kerületéért 
kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, 
közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, település-
fejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős 
eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy 

életművének elismerésére adományozható.

A javaslatokat zárt borítékban 2014. február 15-ig lehet beküldeni 
postai úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.), 
a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.

A borítékon kérjük feltüntetni a 
„Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” vagy

„Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető 
a 401-1401-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri 

Kabinetben, a 111. sz. szobában.

A cím adható:
- a magyar kultúra és irodalom
- a magyar zeneművészet és 
- a magyar tudomány 
kategóriákban kimagasló eredményt 
elért, a Budapest Főváros XVI. ke-
rületben bejelentett lakóhellyel ren-
delkező 12. életévét betöltött, de 35.  

életévét még be nem töltött ifjú tehet-
ségek anyagi és erkölcsi ösztönzésére, 
munkájuk elismerésére, kategórián-
ként évente 1 fő részére.
A címmel oklevél, emlékplakett vala-
mint 12 hónapon keresztül 50 000 Ft/hó  
ösztöndíj jár.
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Wass Albert-díjat 
kapott a népzenész

Sebő Ferenc kapta idén a Wass Albert-díjat, 
amit az író születésének 106. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepségen vett át a Néri 
Szent Fülöp Általános Iskolában január 8-án. 
A Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Kovász 
Egyesület és a Rákosszentmihályért Kulturális 
Egyesület által szervezett eseményen most is 
jelen volt Kovács Péter polgármester.

Mészáros Tibor

A rendezők célja, hogy Wass Albert egyéniségét, 
világszemléletét és életművét példaként állítsák a 
felnövekvő nemzedékek elé. A műsorban – amit 
Hargitai Éva és dr. Herman Edit vezetett – fellépett 
a Kovász Egyesület által rendezett szavalóverseny 
első három helyezettje. Utasi Péter és menyasszo-
nya székelyföldi és kalotaszegi táncokat mutatott 
be, a Néri 3.b osztálya Bartosiewitz Gáborné tanár-
nő vezetésével karácsonyi dalokat furulyázott, a 2.b 
osztály Mezei Csilla irányításával élőképeket adott 
elő iskolájuk névadójának életéből, Mireisz Tibor, 
a Kovász Egyesület irodalmi csoportjának tagja pe-
dig két szemelvényt olvasott fel Wass Albert prózai 
munkáiból. 

Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenekutatónak, 
dalszerzőnek, a táncház mozgalom elindítójának 
Solymoskövi Péter, a Rákosszentmihályért Kulturá-
lis Egyesület elnöke és Hargitai György, a Hittel a 
Nemzetért Alapítvány elnöke adta át az íróról elne-
vezett díjat életműve, és a magyar népi kultúra ápo-
lásáért végzett kiemelkedő értékű, hagyományőrző 
tevékenysége elismeréséül.

Sebő Ferenc beszédében elmondta: fiatalon, kor-

társaival együtt érezték, hogy változás kell, de a leg-
többen a nyugati kultúrában, az onnan beáramló 
zene világában keresték a megoldást. Énekelték 
ugyan a dalokat, de nem is értették azokat. Ő vi-
szont barátaival együtt felfedezte, hogy a Kárpát-
medencében milyen értékes népművészeti kincs 
halmozódott fel, ráadásul ezeket a dalokat anya-
nyelvünkön lehetett énekelni. A népzenész kiemel-
te: nekünk van történelmünk, és nem most kell 
felépíteni a múltunkat, mint ahogy azt néhány 
környező országban teszik. Nekünk mindössze 
az a dolgunk, hogy ne hagyjuk elveszni a múltat. 
Míg más országokban régiónként változik a nép-
dalkincs, nálunk az egész Kárpát-medence egy ze-
nei nyelvet beszél még akkor is, ha a dalok szövege 
esetleg román vagy szlovák. Sebő Ferenc büszkén 
számolt be arról, hogy az általa és barátai által lét-
rehozott táncház mozgalom azóta már határainkon 
túl is számtalan helyen meghonosodott, és népsze-
rűsége napjainkban is állandó.

Kovács Péter először átadta Szatmáry Kristóf gaz-
daságszabályozásért felelős államtitkár üdvözletét, 
aki más fontos elfoglaltsága miatt nem vehetett 
részt az ünnepségen. Megkérte viszont a polgármes-
tert, hogy mondja el: a Néribe mindig jó ellátogat-

Minden embernek kell, legyen egy feladata 
ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon 
felül is talán -, mert különben nem lenne értelme 
annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, 
mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben min-
den ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Min-
den embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos 
küldetése, mely Istentől való.

(Wass Albert)

ni, mert az iskola környezetében szorgalmas, haza-
fias szemléletű emberek munkája nyomán mindig 
valamilyen érték teremtődik. Olyan egyesületek, 
alapítványok jönnek létre, mint azok, amelyek ezt 
a rendezvényt is megálmodták, és kilenc éve mű-
ködtetik. Rákosszentmihályon ugyanis nem őrzik, 
hanem megélik a hagyományokat. Kovács Péter ez-
után köszönetet mondott mindazoknak a szerveze-
teknek, amelyek Wass Alberthez hasonlóan, makacs 
következetességgel dolgoznak kitűzött céljaikért, és 
eredményeik messze a kerület határain túl is ismer-
tek. Ehhez az Önkormányzat a jövőben is megad 
minden segítséget. A kerület vezetője kiemelte azt a 
szemléletet, és pedagógiai munkát, amelynek ered-
ményeként az ünnepi műsorban számos tehetséges, 
nyílt tekintetű és jókedvű fiatal léphetett fel. 

A Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermében megtar-
tott eseményen részt vett Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős 
államtitkár, a kerület parlamenti képviselője is.

Kovács Péter arról beszélt, hogy amikor egy fiatal 
20 éves lesz, akkor úgy érzi, az élet még csak most 
kezdődik. Ezzel szemben, ha egy rendezvénysoro-
zat ilyen régi hagyományokra tekint vissza, akkor 
annak már jelentősége van. Ha valaki egy mun-
kahelyen ennyi időt eltölt, annak elismerés jár. A 
polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen 
a Törley Szalon is, vagyis érdemes rá figyelni. Mi, 
kertvárosiak lokálpatrióták vagyunk, ezért szere-
tünk időről időre összejönni, és jól érezni magun-
kat. Ha viszont egy helyi kezdeményezés túlnő a 
kerület határain, akkor az már országos hírnévre is 
szert tehet. Ezért a Kertváros vezetője arra bíztatott 
mindenkit, hogy mutassuk meg az egész országnak, 
milyen remek emberek és kiváló tehetségek élnek 
itt. 

Szatmáry Kristóf megköszönte R. Törley Mária 
példamutató munkáját, szerinte ugyanis az értelmi-
ség felelősséggel tartozik azért, hogy milyen irányba 
fejlődik egy kisebb közösség, de az egész ország éle-

tére is hatással van. Az államtitkár reményei szerint 
most egy új fejezet kezdődik a XVI. kerületben az 
Egyesület létrehozásával, hiszen ahhoz többek kö-
zött az itt élő orvosok, tanárok és művészek is csat-
lakoztak, akik felelősen gondolkodva szeretnének 
tenni lakóhelyünk fejlődéséért. 

R. Törley Mária elmondta: a Kertvárosunk Ér-
tékeiért Egyesületet azért hozták létre, hogy hidat 
képezzen a helyi lakosok és az Önkormányzat dön-
téshozói között a kerület előrehaladását előmozdító 
elképzelések és javaslatok közvetítésével. Céljuk a 

Megalakult a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület

többi között a több évtizedes kulturális, tárgyi és 
építészeti értékek megóvása mellett a művészek és 
a sportolók, de különösen a fiatalság támogatása. 

A köszöntők után a termet megtöltő közönség 
meghallgathatta a Martinu és Kodály-díjas Jávor-
kai Sándor hegedű-, és Jávorkai Ádám csellóművész 
koncertjét, majd elmerenghetett azokon a dalokon 
és áriákon, amelyeket a Liszt-díjas Kertesi Ingrid 
adott elő. Az Érdemes Művész díjjal is kitüntetett 
szopránt Eötvös József gitárművész kísérte.Jávorkai Sándor  és Jávorkai Ádám 

sz. r. zs.

Kertesi Ingrid és Eötvös József
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A Lemhényis diákok már hozzászoktak, hogy idő-
ről időre a tanítónőn kívül több felnőtt is érdeklő-
déssel figyeli, hogyan teljesítenek az órán. Ilyenkor 
azonban még a kamera vagy a vaku villogása sem 
zavarja a nebulókat, ők ugyanolyan fegyelmezet-
ten jelentkeznek és oldják meg a feladatokat, mint 
máskor. 45 perc alatt a többi között írnak, 
olvasnak, számolnak, gyakorolják tájéko-
zódási készségeiket, sőt már másodikos 
korukban is olyan logikusan és kreatívan 
gondolkodnak, hogy még azokat a fel-
adatokat is képesek megoldani, amelyek 
alapjait életkorukból adódóan nem is ta-
nulták.

A Polgár Judit által kidolgozott Sakkpa-
lota program referenciaiskolájaként mű-
ködő oktatási intézményben alkalmazott 
módszer egyedisége abban áll, hogy pusz-
tán a képességfejlesztésre épít, és kizárólag 
a sakkozás szabályait használja. Itt a kicsik 
nem sakkozni tanulnak meg, hanem ta-
nulni, de ennek segítségével természetesen 
még versenyeket is nyerhetnek. 

Őryné Gombás Csilla szerint az általa tanított 
gyerekek tudásépítő tréningen vesznek részt, ezért 
képesek stratégiákban gondolkodni. Mivel folya-

matosan fejlődik a problémamegoldó készségük, 
ezért mindig ki tudják választani azt a megoldást, 
amely az adott helyzetben a legmegfelelőbb, ugyan-
akkor egyénileg és csapatban is ugyanolyan jól tel-
jesítenek. 

Zurab Azmajparashvili jelenleg azokba az euró-
pai országokba látogat el, ahol már bevezették a 
sakkalapú oktatást. A Kertvárosba elkísérte őt dr. 

Font Gusztáv, a Nemzetközi Sakkszövetség magyar 
képviselője is, aki egyébként Polgár Judit férje. A 
grúz ifjúsági és sportminiszter helyettes érdeklődés-

sel nézte végig az órát, sőt még abban a játékban 
is részt vett, amit Őryné Gombás Csilla meglepe-
tésként talált ki: a záró sakkpartit ugyanis a profi 
játékos – aki egyébként Gari Kasparov edzője is volt 
– fejezte be.

A szakember a látottak alapján azt a különbséget 
emelte ki, amely a sakk, mint játék, és a sakk alapú 
oktatás között van, vagyis, hogy a komplex gon-

dolkodásnak köszönhetően a diákok meg-
tanulják összekötni a különböző tantárgyak 
ismereteit, amelyeket más órákon is tudnak 
alkalmazni. Zurab Azmajparashvili szerint 
nagyon fontos ugyanakkor az is, hogy amikor 
a kicsik a sakk alapú módszert használják, tu-
lajdonképpen játszanak, és észre sem veszik, 
hogy közben mennyi mindent tanulnak meg. 
Ezt pedig sokkal jobban élvezik, mint azok, 
akik csak normál oktatásban részesülnek. 

A sakkdiplomata hangsúlyozta: továbbra is 
azon fog dolgozni, hogy a Polgár Judit által 
kifejlesztett Sakkpalota programot az öreg 
kontinens összes országában bevezessék, erre 
pedig jó esély van, hiszen a világhírű magyar 
sakkozó neve tulajdonképpen már márkajel-
zéssé vált. A legfontosabb pedig az, hogy aki 

sakkozik, minden helyzetben nyugodt tud marad-
ni, és nem azzal foglalkozik, hogy a másikkal har-
coljon. 

A sakk jó játék, ha megérted a lényegét
Az már nem hír, hogy a Lemhényi Dezső Általános Iskolá-
ban az elsősök is tudnak sakkozni. Az sem hír, hogy Polgár 
Judit nemzetközi sakknagymester jóvoltából 2013-ban vá-
lasztható tantárgyként a kerettanterv része lett ez a képes-
ségfejlesztő logikai játék. Az viszont már hír, hogy Zurab 
Azmajparashvili grúz ifjúsági és sportminiszter helyettes, 
Európa-bajnok sakkozó – aki az Európai Sakkszövetség el-

nöki posztjának várományosa is – Magyar-
országra, azon belül is a XVI. kerületbe 
látogatott azért, hogy tanulmányozza 

ezt az egyedülálló oktatási progra-
mot, amit nálunk Őryné Gombás Csil-
la fejlesztett tökélyre.

Felhívjuk annak a XVI. kerületben lakó óvónőnek, 
tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1944-ben, 1949-
ben, 1954-ben, illetve 1964-ben kapta meg pedagó-
gusi diplomáját
• állami vagy felekezeti intézményben,
• illetve olyan felekezeti intézményben, amely 
jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt, 
továbbá 
• legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagógus-
pályán, vagy a művelődésügy területén,

hogy díszoklevél adományozására irányuló 
kérelmét február 28-ig juttassa el 

a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Humán Ügyosztályára személyesen, vagy postai úton. 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43., 220-as vagy 221-es 

szoba) 
További információ kérhető: Erdősné Kocsis Helga 

II. emelet 220-as szoba, telefon: 4011-421.

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
• az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutód-
ja vezetőjéhez címzett kérelem, amely tartalmazza az 
igénylő nevét (hölgyeknél leánykori nevét), édesanyja 
leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, 
adóazonosító számát,
• szakmai önéletrajz,
• az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű 
diploma esetén, annak hiteles magyar fordítása szükséges)
• a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolá-
sára a munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,
• ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fo-
kozatát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél máso-
latának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - 
amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot 
készíttetni - kérésére a helyszínen fénymásolatot készí-
tünk, továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező 

kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 

sz. r. zs.

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

Február 4., 11., 18. és 25. – Marcipánbaba 
gyermekfoglalkozás 10-12 óráig
Február 3., 10., 17. és 24. –  Felnőtt-torna 
18.30-19.30 óráig
Február 8. – Babaruha börze 9-12 óráig
Február 15. – Marcipánbaba farsangi bálja 
15.30-18 óráig
Február 6. és 14. – Vegyesáruk vására  9-14 
óráig
Február 16. – ÁKE Egyesület Farsangi 
bálja
Február 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. és 26. 
– Gyermek zenéstorna
 
A csütörtöki szabás-varrás, angol és számí-
tógép oktatás február hónapban szünetel.
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– Mikor és miért jött létre a kezdemé-
nyezésetek?

– A 2013-as tanév elején kezdtük el 
a közös munkát. Azért készítjük a vi-
deóinkat, hogy az iskolában tanultakat 
olyan érdekes kísérletekkel és elméleti 
ismeretekkel egészítsük ki, amelyek-
kel érthetőbbé válik az anyag. Célunk 
tehát az, hogy a tanórai kötöttségek-
től elszakadva, lazábban, diáknyelven 
próbáljuk átadni azt az elméleti tudást, 
amit a figyelemfelkeltő kísérleteinkkel 
teszünk izgalmasabbá. Így mindenki-
ben jobban rögzül a száraz tananyag. 
„Aki nem szereti a kémiát, az velünk 
megszereti!” – ez a mottónk.

– Miért éppen Antocián? 
– Sokat gondolkodtunk a névválasz-

táson. Végül azért esett az antociánra a 
választás, mert ez egy színes, változatos 
vegyület, éppen olyan, mint amilyenek 
mi is vagyunk. Az antocián különböző 
savak vagy lúgok hatására változtatja a 
színeit, vagyis egy indikátor.

– Mi inspirált titeket?
– A kezdeményezést tulajdonképpen 

a hiány szülte: a kémia tanulásával 
kapcsolatban kerestünk volna tanulási 
segédletet, mivel azonban nem talál-
tunk ilyet, így mi magunk csináltunk 
egyet. A munka legelején persze még 
mi sem tudtuk, hogy hogyan kezdjük 
el , hiszen semmiféle útmutatóval nem 
rendelkeztünk ilyen téren, de végül 
minden jött magától. 

– Honnan ismertétek meg egymást?

– Mind a ketten kilencedikesek va-
gyunk, de nem vagyunk osztálytársak. 
A gólyatáborban találkoztunk először, 
és barátkoztunk össze. Ezután mind a 
ketten jelentkeztünk a kémia orientá-
cióra, és ott pattant ki a fejünkből a 
videók ötlete is. 

– Milyen érzés az, hogy egy kuta-
tóknak rendezett versenyt ti nyertetek 
meg?

– Először természetesen nagyon 
meglepődtünk, és kicsit furcsálltuk 
is, de mivel az internetet sok fiatal 
használja, és mi éppen őket céloztuk 
meg, ezért pozitív visszaigazolásként 
és hatalmas sikerként tekintünk erre 
az eredményre.

Szeresd meg 
velü(n)k a kémiát!

A médiatudományban már évek óta ismert kifejezés az úgy-
nevezett edutainment, amely az angol education (oktatás), 
és az entertainment (szórakoztatás) szavak összevonásából 
keletkezett. Ezzel a kifejezéssel olyan műsorokat illetnek, 
amelyek célja a szórakoztatva tanítás. Kerületünk két fiatal 
diákja, Balogh Ádám és Stewart Péter mindezt felhasználva 
Antocián néven kémiával foglalkozó tudományos oktató vi-
deó sorozatot indított. Első versenyüket – ahol rajtuk kívül 
fiatal kutatók és doktoranduszok is részt vettek – rögtön 
megnyerték, és már a következő pályázatukra készülnek. A 
részletekről a két fiatallal beszélgettünk.

Kellner GerGely

– Mik voltak az eddigi legnagyobb ne-
hézségeitek?

– Az anyagi nehézségek, hiszen a 
kémia egy elég költséges dolog. Na-
gyon drágák azok a vegyszerek, ame-
lyekkel szép és látványos kísérleteket 
lehet szemléltetni. Emellett, ha lenne 
is pénzünk ezekre, akkor is nagyon 
nehéz a beszerzésük, mivel sokszor 
vegyszerengedélyek szükségesek a 
megfelelő szerek kiváltásához. Ne-
künk azonban nincsen engedélyünk, 
így nehéz hozzájutnunk a megfelelő 
anyagokhoz, ezért igyekszünk olcsóbb, 
a hétköznapi háztartásban is megtalál-
ható eszközöket beszerezni. Például a 
lombikok helyett vázát vagy borosüve-
get használunk, illetve a Bunsen-égő 
helyett gázforrasztót.

– Milyen terveitek vannak a jövőre 
nézve?

– Nagyon érdekel bennünket a gya-
korlati és az elméleti kémia is. A kí-

sérletekre felkészülve pedig számos 
hasznos információra teszünk szert. 
Továbbtanulási terveink is a kémiával 
kapcsolatosak, hiszen a biokémia, a 
toxikológia, a vegyészet vagy a gyógy-
szerészet felé szeretnénk orientálódni. 
A jövőben mindenképpen folytatni 

szeretnénk a kísérlete-
ket, éppen ezért tovább 
népszerűsítjük a kezde-
ményezésünket is, hiszen 
mindenki véleménye sze-
rint hasznos, látványos 
és szórakoztató dolog az, 
amit csinálunk. Továbbá 

minél több pályázaton szeretnénk el-
indulni a jövőben is, amelyekkel a cé-
lunk a publicitás elérése, és a szakmai 
kapcsolatok kiépítése. A végső célunk 
pedig a kísérleteink további tökélete-
sítése. 

– Kik segítettek benneteket a munka 
során?

– Nagy hálával tartozunk kémia ta-
nárunknak, Dékán Tamásnak a felké-
szítésben, a külön órákban, és minden 
egyéb felmerülő kérdésben nyújtott 
önzetlen segítségért. Továbbá az is-
kolánknak, a Szerb Antal Gimnázi-
umnak, és persze szüleinknek is sokat 
köszönhetünk.

- Szüleitek, barátaitok, ismerőseitek 
hogyan viszonyulnak a tevékenységetek-
hez?

– A sikerünknek természetesen min-
denki örül, de a szüleink nagyon ag-
gódnak a testi épségünk miatt, hiszen 
vannak veszélyesebb elemei is a kísér-
leteinknek: gyakran előfordul, hogy 
valami felrobban, de az öngyulladás 
sem ritka. Éppen ezért egy-egy videó 
előtt mindig átbeszéljük a kísérletet 
Dékán tanár úrral is. 

– Hány videón vagytok túl, és most ép-
pen min dolgoztok?

– Mintegy 10 videót készítettünk 
már el teljes egészében, de folyama-
tosan dolgozunk, szóval mindig van 
egy vágás alatt. Most éppen egy új pá-
lyázaton dolgozunk. A TudásFeltöltés 
2.0 egy tudomány vizualizációs vetél-
kedő, amelynek során egy tudomá-
nyos témájú videót kell feltölteni, és 
a Facebook közösségi oldalon leadott 
like-okat kell gyűjteni. A 10 legsikere-
sebb film, az Országos Tehetségnap ré-
szeként megrendezésre kerülő március 
végi döntőbe kerül. 

Arra kérjük tehát Kedves Olvasóin-
kat, hogy a http://www.tudasfeltoltes.
hu oldalon adják le a szavazatukat az 
Antocián videójára, hogy a mi kert-
városi fiataljaink is ott lehessenek a 
döntőben!

minden, 
ami kémia...

Balogh Ádám és Stewart Péter egy látványos kísérlet közben

A kormány közigaz-
gatási ösztöndíjprogra-
mot hirdetett a fogyatékkal élő hallgatók számára, 
amelyre február 7-ig lehet jelentkezni. Az esély-
egyenlőséget szolgáló kezdeményezés célja, hogy a 
közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalat-
tal nem rendelkező, fogyatékos hallgatók munka-
tapasztalatot szerezzenek a minisztériumokban, és 
így megnyíljon előttük az elhelyezkedés lehetősége.

A sikeres pályázók három hónapot tölthetnek el 
egy minisztériumnál, ez idő alatt pedig havonta 50 
000 forint adómentes jövedelemben részesülnek. 

A tapasztalatszerzés helyszínét a pályázatot meg-
hirdető és koordináló Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanul-
mányai és érdeklődési körének figyelembevételével 
a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó 
intézmények igényeinek megfelelően. A hallgatók 
szakmai fejlődését felkészített mentorok segítik, 
akik az intézményekben dolgozó kormánytisztvise-
lők közül kerülnek ki. 

A pályázónak rendelkeznie kell magyar állam-

polgársággal, a felsőfokú 
tanulmányaival összefüg-

gésben legalább 4 lezárt félévvel, aktív felsőoktatási 
hallgatói jogviszonnyal és a fogyatékosság igazolásá-
hoz 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény-
nyel. A beérkezett pályázatok formai szűrését köve-
tően a pályázók egy speciális kiválasztási eljáráson 
vesznek részt, amely február 3-a és 20-a között fo-
lyamatosan zajlik. Az elbírálás végső határideje feb-
ruár 24-e, a program várhatóan márciusban indul.

A pályázati felhívás és további információk a 
www.kih.gov.hu oldalon olvashatók.

Pályázat a fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjára 
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got. Az alpolgármester szerint ilyen vérlázító igaz-
ságtalanság volt az is, hogy a szovjet vezetés 1944. 
december 22-én parancsban határozta meg, hogy a 
Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területekről 
500 ezer hadifoglyot kell kényszermunkára a Szov-
jetunióba szállítani azért, hogy a háborús károkat 
helyrehozzák. Ezért a II. világháború végén megkez-
dődött az embervadászat, amelynek számtalan civil 
esett áldozatul. A listák első helyein a német nevű 
magyar állampolgárok szerepeltek, mivel azonban 
az előírt létszámot csupán a német nemzetiségű, 
vagy németes hangzású nevek viselőiből nem tudták 
kiállítani, ezért mindenkit elvittek, akit csak tudtak. 

A visszatérés a munkatáborok poklából azonban 
csak keveseknek adatott meg. Közéjük tartozik a 
kertvárosi Wiedermann Piroska, Wéber Viktória és 
Erős Julianna, illetve Berghoffer Róbert, akit ugyan 

Múltidéző

Miután a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virá-
gait, a most Waldorf iskolaként működő intézmény 
és Sáfrány Csaba jóvoltából az 
összejövetel fehér asztal mellett 
folytatódott, ahol dr. Csomor Er-
vin kijelentette: az emlékezés fon-
tos dolog, hiszen aki nem ismeri 
hazája, elődei múltját, annak jö-
vője sem lesz. Sajnálatos, hogy mi, 
magyarok a XX. századi történel-
münkben inkább csak vesztesé-
gekre, vereségekre emlékezhetünk 
a többi között azért is, mert a 
jaltai konferencián szovjet érdek-
szférává nyilvánították Magyar-
országot, ezzel sok szenvedésre, 
nélkülözésre, és igazságtalanság 
elviselésére kárhoztatva a lakossá-

Ismernünk kell a múltunkat, hogy jövőnk is legyen
Hatvankilenc évvel ezelőtt, január 
19-én a sashalmi iskola udvaráról 
hurcolták el kényszermunkára, vagy-
is málenkij robotra a német nevű és 
származású polgárokat. Az áldozatok 
tiszteletére idén is megemlékezést 
tartott a Péteri Ildikó vezette Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a PO-
FOSZ XVI. kerületi szervezete. A ren-
dezvényen dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester mondott beszédet. 

Mészáros Tibor

„Nagy nehézséget okoz nekünk, hogy a 
razziák Budapest utcáin újra nagyobb mé-
reteket öltenek. Némely napokon a gyárba 
menő vagy onnan jövő munkások ezreit 
fogják össze az utcákon, és mint hadifog-
lyokat, különböző táborokba viszik őket. A 
Központi Bizottság házát naponta valóság-
gal megszállják az izgatott hozzátartozók.”
(Részlet Rákosi Mátyás Georgi Dimit-
rovnak, a Bolgár Kommunista Párt főtit-
kárának írt egyik leveléből)

A múltat megőrizni kívánó lokálpatriótáknak köszönhetően Kert-
városi Helytörténeti Gyűjteményünk archívuma folyamatosan 
gyarapodik. Köszönjük minden olvasónknak, aki visszaemlékezé-
sével, tárgyi adományaival elősegítette, elősegíti ezt a gyarapodást. 
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyekben régi 
fotó(ka)t, iratokat, korabeli sajtópéldányokat és (vagy) néhány 
soros leírást küldenek a kerületünkben történt eseményekről, cso-
portképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, 
nevezetes személyekről. Megkezdtük az 1950 utáni történelem 
feldolgozását, ehhez kiemelten keressük az 1971 és 1990 között 
megjelent XVI. kerületi Közélet számait. Internetes leveleiket a 
helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy 
hívjanak a 06-30/484-5264-es, illetve a 401-0866-os telefonon. 
A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visz-
szaadjuk az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak.

Keressük...

A Politikai Foglyok Országos Szövetsége XVI. kerü-
leti szervezete szeretettel meghívja kerületünk minden 
polgárát arra a megemlékezésre, amit február 25-én a 

kommunizmus áldozatainak tiszteletére tartanak.
Program:

• Az 1956-os emlékhelyek megkoszorúzása a 
Kozma Utcai Köztemetőben. 
Indulás a XVI. Kerületi Önkormányzat épülete 
elől (Havashalom u. 43.) 16 órakor busszal.
• Visszaindulás 17 órakor az árpádföldi Tóth 
Ilona emlékműhöz.
• Tóth Ilona emlékművének megkoszorúzása, 
majd indulás az Erzsébetligetbe.
• Ünnepi megemlékezés az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében 18 órakor.

Köszöntőt mond Kovács Péter polgármester és lovag 
vitéz Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi elnöke. 

A rendezvény szónoka Szatmáry Kristóf gazdaságszabá-
lyozásért felelős államtitkár lesz.

A Kovász Egyesület irodalmi csoportja ünnepi műsort 
mutat be Kratofil Ottóné összeállításában, végül dr. 
Horváth Attila, kerületünk díszpolgára, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem jogtörténésze tart előadást a 
diktatúráról.

isszonyúbb volt, mint trianon!
A Déli Harangszó Baráti Kör és a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 

szeretettel meghívja Önt a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés 
aláírásának 67. évfordulója alkalmából tartandó gyertyagyújtásra 

február 10-én, hétfőn 17.30 órára a XVI. kerületi Trianon emlékműhöz 
(Budapesti út – József utca sarok).

A Déli Harangszó Baráti Kör és a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 
szeretettel meghívja Önt a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnázium és 

Műszaki Szakközépiskola előtt álló Mátyás szoborhoz 
(Mátyás kitály tér 1.), hogy együtt emlékezzenek 

az uralkodó születésének 571. évfordulójára 
február 23-án, vasárnap 15.00 órakor. 

Ünnepi beszédet mond: Szatmáry László önkormányzati képviselő

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket 

a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe 
és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.

a XVII. kerületből hurcoltak el, de egy táborba 
került a sashalmi asszonyokkal, barátságuk pedig 
azóta is tart. 

Palla László, a Politikai Foglyok Országos Szövet-
sége XVI. kerületi szervezetének elnöke elmondta: 
a POFOSZ ugyan 1956-os szervezet, de feladatá-
nak tekinti minden olyan személy támogatását, 
akit valamilyen diktatúra üldözött vagy elítélt. Az 
elnök emlékeztetett arra is, hogy a fogolybegyűjtés 
az egész országra kiterjedt, és olyan buzgalommal 
végezték, hogy az előírt 500 ezer helyett 600 ezer 
magyart hurcoltak el.

Az ünnepi műsor keretében a XVI. kerületi Német 
Kultúregylet tagjai nemzetiségük dalait énekelték, 
Paszabi János Guttemberg Mária, a munkatábort 
megjárt egyik túlélő két versét szavalta el, Székely 
Márta pedig részleteket olvasott fel Wiedermann 
Piroska emlékirataiból. 
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– Mi tette szükségessé a szét-
válást?

– Egyrészt a Református 
Egyház vezetése missziós 
feladatának tekinti új egy-
házközségek létrehozását. 
Másrészt gyülekezetünk az 
elmúlt években megerő-
södött, létszáma megnö-
vekedett, így már önálló 
egyházközségként is képes 
megállni a helyét.

– Mely kerületrészek tartoznak Önökhöz?
– Árpádföld, Kisszentmihály, és Cinkotának a 

HÉV vonalától Árpádföldig terjedő része, a hívek 
száma pedig jóval száz fölött van. A hetven fő befo-
gadására alkalmas templomunk így vasárnaponként 
általában megtelik. 

– Milyen változást hozhat az önállóság a gyülekezet 
életében?

– Természetesen semmiképpen nem szakítást az 
eddigi anyagyülekezetünkkel, hanem a korábbi, 
nagyon jó kapcsolatot megtartva, némileg új lehe-

tőségeket. A cél azonban továbbra is Isten igéjének 
hirdetése, és azoknak megszólítása, akik még nem 
találkoztak a hit világával.

– Hogyan lehet egy hittől idegen világban fenntarta-
ni, netán növelni az istenhívők táborát?

– A munkát mindenképpen az ifjúsággal kell kez-
deni. Természetesen nem kizárt, hogy valaki felnőtt 
korában csatlakozzon Isten országához, de szeren-
csésebb, ha már gyerekkorban felmutatjuk azokat az 
értékeket, amelyek biztonságot, lelki békét jelenthet-
nek egy egész életen át.

– Hogyan próbálják megszólítani a fiatalokat?
– Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen körze-

tünkben sok új lakás épül, amelyekbe zömmel fiatal 
családok költöznek. Ők is keresnek közösségeket, mi 
is keressük őket. Úgy látom, hogy a számítógép és a 
televízió rendkívüli vonzereje ellenére is van mód a 
fiatalokkal megismertetni a közösséghez tartozás él-
ményét. A lényeg az, hogy programjaink érdekesek, 
korszerűek legyenek, és valódi értéket képviseljenek. 
Kapcsolatban állunk a Bekecs utcai Arany János Ál-
talános Iskolával, és ott vagyunk az egyik óvodában 
is, ahol a kicsiket koruknak megfelelő, játékos for-
mában ismertetjük meg a hit világával. 

Szervezünk olyan programokat, amelyek a gyüleke-

Ökumenikus imahetet először 1908-ban rendeztek 
az amerikai Graymoorban, ahol még csak az angli-
kán és a katolikus egyház tagjai voltak jelen, 1968 
óta azonban már világszerte összegyűlnek kereszté-
nyek és keresztyének azért, hogy együtt hirdessék 
Isten dicsőségét. A közös alkalmakra imafüzeteket 
készítenek, amelyeket mindenki lefordíthat a saját 
nyelvére. Magyarországon a rendszerváltás óta ren-
deznek ökumenikus imahetet, ahol az istentisztele-
teken imádkoznak a keresztények egységéért.

A nyolc napos programsorozat keretében Gödölle 
Márton plébános, Vető István evangélikus, Bíró Bo-
tond és Nyikos András református, valamint Eszes 
Zoltán és Marton Zsolt baptista lelkész hirdetett igét. 
A szeretet vasárnapján megtartott záró istentisztele-
ten részt vett Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, 
kerületi parlamenti képviselő, Kratofil Zita és Szász 
József önkormányzati képviselő, Urbán Gábor plébá-
nos és Hernád Sándor diakónus, valamint Börönte 
Márta és Bátovszky Gábor evangélikus lelkész is.

Pál apostol levelének alap gondolata az, hogy a 
Mennyben egységben fognak élni a katolikusok és 
a protestánsok, hiszen nem fogják elválasztani őket 
a felekezetek falai. Mindenki egy konfliktusmentes, 
békés világ után vágyakozik, ahol szeretetben élnek 
az emberek, ennek pedig Jézus Krisztus az alapja. 
Akik benne hisznek, azok számára nem az a fontos, 
hogy melyik templomba vagy imaházba jár-
nak, hiszen a legnagyobb dolog kapcsolja ösz-
sze őket: a Szeretet. Ahhoz azonban, hogy ez 
megvalósuljon, már a földön is eszerint kell 
élnünk, hiszen nincs üdvözítő felekezet, csak 
az üdvözítő Jézus létezik, aki számára nincse-
nek alá- és fölérendeltek, csak barátok. Ferenc 
pápa sem kitüntetésekre pályázik, csupán em-
berséggel felemeli az elesetteket, ahogy egy-
kor Teréz anya is tette. Ők úgy lettek elsők, 
hogy csak szolgálni akartak. Természetesen 
az Istenben hívők élete sem egyszerűbb, mint 
másoké, nekik is vannak problémáik, őket 
is gyötrik betegségek, a halál az ő szerettei-
ket is elragadja, ami azonban átsegíti őket a 

nehézségeken, az a Mennyei Atya végtelen szeretete, 
amellyel a legnagyobb bajok közepette is a tenyerén 
hordozza azokat, akik benne hisznek. 

A Bibliában négy evangélium van. Életünk pél-
damutatásával, megbocsátó szeretetünkkel és egy-
másért való áldozatvállalásunkkal legyünk mi az 
ötödik!

Vallás

A hatalom szeretete helyett a szeretet hatalma

Történetének fontos állomásához érkezett az árpádföldi refor-
mátus közösség. Január 1-je óta ugyanis nem az Árpádföld-
Cinkota-Mátyásföld Református Egyházközség részeként, 
hanem önálló gyülekezetként működik, amelynek vezetését 
Nyikos András lelkipásztor, eddigi segédlelkész látja el. 

zetben zajlanak: minden korosztály számára tartunk 
bibliaórákat, de kirándulni és táborozni is megyünk. 
Ezek vonzereje a közösségi élmény.

– Beosztott lelkészből most vezető lelkész lett. Milyen 
út vezetett idáig?

– Érettségi után a Károli Gáspár Református Egye-
temre jelentkeztem, ahol elvégeztem a történelem-
vallástanár szakot. Nyolc évig tanítottam a Lónyai 
Utcai Református Gimnáziumban, és eközben érke-
zett az elhívás, amely a lelkészi hivatás felé irányított. 
Ismét beiratkoztam a Károlira, ezúttal a református 
teológia – lelkész szakra, ahol 2010-ben végeztem. 
Ezután rögtön a Árpádföld-Cinkota-Mátyásföldi 
Református Egyházközséghez kerültem Bíró Botond 
mellé.

– Milyen tervei vannak az új évre?
– Azt szeretném, ha minél többen értesülnének 

arról, hogy Árpádföldön, a Vadruca és a Menyhért 
utca sarkán lévő templomban működik egy keresz-
tyén közösség, amely létszámában szerényen, de fo-
lyamatosan gyarapszik. Fontosak a református gyö-
kereink, de azt szeretnénk, ha bárki otthon érezné 
magát, aki belép templomunk ajtaján. Szeretettel 
várunk minden fiatalt és idősebbet, akár van már 
kapcsolata az egyházzal, akár csak érdeklődik iránta.   

Mészáros Tibor

„Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére 
kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetér-
tésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek 
egyek ugyanabban a lelkületben, ugyan-
abban a felfogásban.”

(1Kor 1,10)

Zsúfolásig megteltek a kerületi templomok az ökumenikus imahét 
alkalmából január 19-e és 26-a között. Az idei, kanadaiak által vá-
lasztott igeszakasz Pál apostol Korinthusiakhoz írt első leveléből 
származik: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” A kertvárosi kato-
likus, evangélikus, református és baptista hívők egységét nézve a 
válasz egyértelmű volt mindenki számára. 

sz. r. zs.

Nyikos András 
lelkipásztor

Önállósodtak az árpádföldi 
reformátusok
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A magyar kultúra napját or-
szágszerte január 22-én, a 
Himnusz „születésnapján” ün-
neplik. A kerület kulturális köz-
pontjaként az Erzsébetligeti 
Színház azonban egy egész he-
tet szentelt azoknak a rendez-
vényeknek, amelyek a magyar 
kultúra alkotóira, és az általuk 
létrehozott művekre igyeke-
zett ráirányítani a figyelmet. 

Mészáros Tibor

Szántó Sándor kiállítása nyitotta a kultúrkavalkádot január 16-án. A 
művész 1945-ben született Erdélyben, és ott élt 43 éves koráig, majd 
1988-ban települt át az anyaországba, komoly művészi múlttal a 
háta mögött. A Történelmi Magyarország címmel látható tárlatának 
festményei végigvezették a látogatókat a Trianon után, határainkon 
kívülrekedt országrészek legismertebb tájain. A kiállítást Szepesi Hédi 
művészettörténész nyitotta meg.

A kultúra ünnepe elképzelhetetlen magas színvonalú, népszerű muzsi-
ka nélkül. Ilyen volt a január 17-i jazzkoncert, amellyel a Pátkai Rozina 
Kvintet örvendeztette meg a zenekedvelőket. Az olasz származású magyar 
énekesnő és tehetséges zenésztársai a hagyományos brazil dallamvilágot 
hozták el a közönségnek, kicsit a saját képükre formálva. Előadásmódjuk 
jellemzője, és az egyéni hangzás titka az énekhanggal gondosan összecsi-
szolt trombitajáték volt.

A Budapest Jazz Orchestra és Náray Erika szí-
nész, énekesnő országos turnéjának egyik állo-
mása volt a kerület január 18-án. A Big band 
mesék elsősorban a gyerekeknek szóltak, az 
előadás célja pedig az volt, hogy az apróságok 
megismerjék a jazzmuzsikát, a zenekar által 
használt hangszerek, tévémesék és filmzenék 
bemutatásával. Náray Erika gyakorló édesanya-
ként remekül bánik a gyerekekkel. Ezúttal is 
könnyen teremtett kapcsolatot velük, bevonta 
őket az előadásba, táncolni, énekelni tanította 
őket. Mindezt az is segítette, hogy több mesefi-
gurának is ő kölcsönzi a hangját, amit a kicsik 
már első megszólalásakor felismertek. Az élmé-
nyek azonban a koncerttel még nem értek véget, 
hiszen a Nyírkapapír Vállalat a Liget Caféban 
kézműves műhellyel várta az apróságokat. 

Befejeződött a Gesztenye és a Virág terem felújítása, amely a Liget Táncakadémia 
tanárainak és növendékeinek jótékonysági estjén befolyt pénzadományokból, a 
szülői közösség anyagi hozzájárulásával és jelentős önkéntes munkájával, Kovács 
Péter polgármester személyes támogatásával, és a XVI. Kerületi Önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával valósult meg. 

A kerület vezetője köszönetet mondott a felújításban közreműködő szülőknek, 
és kiemelte: a két helyiségben elvégzett önkéntes munka azt bizonyítja, hogy a 
Liget Táncakadémia körül valódi, hatékony baráti közösség szerveződött, amely 
nemcsak kérni tud, hanem tenni is hajlandó a cél érdekében. A táncosok nevé-
ben Sáfrány Zoltán mondott köszönetet Szabó Csilla igazgatónőnek azért, hogy 
az Erzsébetligeti Színház egy, minden igényt kielégítő otthont nyújt számukra, 
továbbá megköszönte a polgármester és az Önkormányzat támogatását is, amit 
a jövőben folyamatos, magas színvonalú produkciókkal igyekeznek meghálálni.

Magyar kultúra nincs Cseh Tamás nélkül. 
A Vodku zenekar küldetésének tekinti az 
elhunyt művész kulturális hagyatékának 
ápolását és terjesztését. A Nagy Generá-
ció zenei alapélménye volt a Budapest, a 
Krakkói vonat, a Műcsarnok, a Hatvanas 
évek és még sok felejthetetlen Cseh Tamás 
szerzemény. A háromtagú együttes azon 
dolgozik, hogy ezeket a dalokat az utód-
nemzedékek is megismerhessék.
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A kultúra hétvégéjén Kossuth-
díjas vendége is volt a Kertváros-
nak, hiszen Gross Arnold grafi-
kus kiállítását tekinthették meg 
az érdeklődők, akik a megnyitón 
személyesen is találkozhattak a 
85 éves mesterrel. Gross Arnold 
munkáit, életrajzát és az általa 
alkalmazott rézkarctechnikát 
Bellák Gábor művészettörté-
nész mutatta be. Az alkotások 
erénye az aprólékos kidolgozás, 
különlegességük pedig a rézkarcok estében 
szokatlanul nagy méretük. Ugyancsak rit-
kaság a színezett rézkarc, amelynek a mű-
vész az egyik legjelentősebb képviselője, 

akinek kivételes kézügyességét a 
helyszínen is megcsodálhatta a 
közönség. Aki ugyanis megvásá-
rolta a könyvét és dedikáltatta, az 
egy rögtönzött rajzot is kapott a 
kötet első, üres oldalára. A jelen-
lévők meglepődve tapasztalták, 
hogy Gross Arnold jobb kézzel 
ír, és bal kézzel rajzol, erre azon-
ban fordítva is képes. Ez a tehet-
ség jutatta el műveit Amsterdam, 
Helsinki, Krakkó, Hamburg, 

Stockholm, Brüsszel, London, Athén, Új 
Delhi és Los Angeles kiállítótermeibe. Az 
Erzsébetligeti Színházban február végéig 
látogatható a tárlat. 

Az átadóra szintén a magyar 
kultúra napi rendezvényso-
rozat keretében került sor. 
A Gesztenye terem ajtajá-
ban kifeszített nemzetiszí-
nű szalagot Szabó Csilla, 
az Erzsébetligeti Színház 
igazgatója, és Neuwirth 
Annamária, a Bihari János 
Táncegyüttes művészeti 
vezetője közösen vágta át, 
majd a növendékek táncbe-
mutatót tartottak.    

A Corvin Művelődési 
Házban természetesen 
azok számára is kínál-
tak programot, akik 
nemcsak nézni, hanem 
művelni is szeretik a 
táncot. Vámos László 
vezetésével alakítottak 
hatalmas kört a szín-
házteremben a tánc-
házi hagyományoknak 
megfelelően, és az ok-
tató útmutatása alap-
ján késő estig ropták 
a FixStimm zenekar 
zenéjére.

Folytatódik az ingyenes fotósorozat az 
Erzsébetligeti Színházban. A nagy nevek az 
egész főváros területéről, sőt a környező te-
lepülésekről is Mátyásföldre vonzzák a fény-
képezés iránt érdeklődő közönséget. Korniss 
Péter fotóművész már másodszor látogatott 
el a Kertvárosba. Mostani előadásában Kötő-
dés című könyvének képanyagát mutatta be, 
amely 1967-től 2008-ig öleli fel a székelyföldi 
táncházak keletkezésének, kibontakozásának és 
utóéletének történetét. A művész – aki szintén 
erről a vidékről származik – kiemelte: a fotózás 
alapvetően a megörökítést szolgálja, és csak a 
véletlen műve, hogy Novák Ferenc (Tata) tánc-
művész jóvoltából rátalált a székely népművé-
szet kincseire, amelyek egy részét ma már való-
ban csak fotókon láthatja az utókor.

Az Art 16 Művész Csoport egy különleges 
kiállítással vett részt a magyar kultúra nép-
szerűsítésében, hiszen a Kamara teremben 
nyílt meg Absztrakt című kiállításuk. A non-
figuratív ábrázolás csak a gyakorlott, határo-
zott látásmóddal, és önálló alkotói világgal 
rendelkező művészek előadásában lehet hite-
les. Az Art 16 csapata pedig rendelkezik ilyen 
tagokkal, így egy színes, figyelemre méltó 
összeállítással jelentkeztek a magyar kultúra 
napján. A tárlatot  – amely február 10-ig lát-
ható – A. Bak Péter, a művészcsoport elnöke 
nyitotta meg.
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Kovács Péter polgármester köszöntötte tóth 
lajosnét 95. születésnapja alkalmából. Ha 
egy találó jelzőt keresnénk az 1960 óta kerüle-
tünkben élő Marika nénire, elsőre valószínűleg 
a tűzrőlpattant jutna eszünkbe. Az idős asz-
szony ugyanis fürge, mozgékony és szellemileg 
tökéletes állapotban van. Tiszaörsről költözött 
a fővárosba, ahol 25 évig élelmiszerbolti eladó-
ként dolgozott. Első férje a háborúban eltűnt, 
de már második és harmadik férje is eltávozott 
közülünk, ezért Marika néni szomszédaival és 
barátnőivel tartja a kapcsolatot. Nagyon sze-
ret énekelni, talán nincs is olyan népdal, amit 
ne ismerne. Gyógyszert nem szed, hiszen nem 
fáj semmije, csak aludni nem tud, ezért altatót 

szed. Keveset eszik, akkor viszont húst hússal. 
Szeszes italt nem iszik, mert szomorú lesz tőle. 
Nagyon szeret kertészkedni, az ásás a kedvence. 
Egyszer, amikor meglátogatta Ausztriában élő 
lányát, ott is elkezdte felásni a kertet. Ő mo-
toros kapával próbált segíteni a mamának, de 
a szépkorú csak egy semmirevaló szerszámnak 
nyilvánította a gépet. 92 éves volt, amikor má-
sodszor járt Amerikában, és nem értette, hogy 
egyesek miért félnek a repülőgépen. Felejthetet-
len karácsonyi élményekkel tért haza, hiszen né-
pes családjában két lánya és egy fia, négy unoká-
ja és két dédunokája üli körül az ünnepi asztalt. 
Marika néni szerint a hosszú élet titka a munka. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!   

Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Szatmáry 
László önkormányzati képviselő köszöntötte 
Szucsák Józsefnét 90. születésnapja al-
kalmából. Margit néni Beregsom községben 
született, és az iskola elvégzése után az ottani 
elöljáróságon állt munkába közalkalmazott-
ként. Az élet sokszor kényszerítette munkahely 
változtatásra, majd végül egy rádióalkatrészeket 
gyártó vállalattól, a Remixtől ment nyugdíjba.  

Az ünnepelt 1971 óta lakik a kerületben, 
ugyanabban a lakásban, hiszen nagyon szereti 
a környéket, és az ott lakó embereket. Szívesen 
beszélget lakótársaival, ennek köszönhetően 
pedig, ha néha botjára támaszkodva elmegy 
vásárolni, hazafelé mindig akad valaki, aki át-
veszi tőle a csomagot. Napközben főz, takarít 
és keresztrejtvényt fejt minden mennyiségben. 

Délután sem fekszik le pihenni, pedig itt-ott 
sajognak az ízületei, mégis azt vallja, amit Bánk 
Bán mondott a panaszkodó Tiborcnak: „Tűrj 
békességgel!”. Margit néni megküzdött már 
nagy bajokkal, daganatos betegséggel is, ezeket 
mégsem emlegeti. 2000-ben vesztette el férjét, 
aki éppen akkor ment volna nyugdíjba. Két 
lányával állandó telefonkapcsolatban áll, de az 
egész család számára Margit néni jelenti a „tűz-
helyet”, és nem csak azért, mert kitűnően főz. 
Amikor titkos receptekről faggatják, csak any-
nyit mond: „Akkor sikerül az étel, ha szeretjük 
azt, akinek főzünk”. A hosszú élet titka szerinte 
nem más, mint a hit és a szeretet. A közelmúlt-
ban azt álmodta, hogy 90. születésnapjával egy 
gyökeresen új korszak kezdődik az életében. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!

Dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte 
Farkas Gyulánét 90. születésnapja alkalmából.  
Rozika néni Gyöngyösön született, ahonnan 22 
éve költöztek a fővárosba. Férjét nem sokkal ez-
után közös képviselőnek választották. Lakótársa-
ik feltétel nélkül megbíztak bennük, előfordult, 
hogy egyszerre negyven lakás kulcsát bízták rá-
juk. Férjéhez – aki 9 évvel ezelőtt ment el – ha-
sonlóan, Rozika néni sem szerette a tétlenséget, 
70 éves koráig dolgozott a kereskedelemben. Két 
gyermekük, két unokájuk és egy dédunokájuk 
született, a következő pedig már édesanyja po-
cakjában várja, hogy világra jöjjön. Mivel csa-
ládja minden tagja dolgozik, Rozika néni pedig 
nem szeret egyedül lenni, ezért beköltözött egy 
otthonba, ahol gondoskodnak arról, hogy nap-

jai ne teljenek unalmasan. Rendezvényekkel, 
rendszeres programokkal szórakoztatják a bent-
lakókat, akik az orvosi felügyelet mellett állandó 
figyelmet és gondoskodást élveznek. Rozika né-
ninek tetszik ez az életforma, úgy gondolja, hogy 
sokkal színesebb, mintha otthon egyedül kellene 
lennie. Szívesen és gyakran olvas, ám ehhez egy-
előre még nincs szüksége szemüvegre.
A hosszú élet titka szerinte a vidámság, a sors 

elfogadása, és az, hogy az ember ne kergessen 
olyan álmokat, amelyek nem elérhetők. Január 
1-jei születésnapja az ő számára tehát kettős ün-
nep. Ilyenkor a rá jellemző vidámsággal szokta 
mondani: nekivágunk, aztán majd meglátjuk. 
Kívánjuk, hogy még nagyon sok boldog új év-
ben legyen része!
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kelni, hanem a szüleiket, ám 
a foglalkozások alatt a szülők 
ölében szemlélődve a kicsik is 
magukba szívják a zenei anya-
nyelvet. 

Szatmáry Kristóf négy fiú 
édesapja, így nem állnak tőle 
távol a kisgyermekes szülők 
gondjai. Miután legkisebb cse-
metéjével, Vilmossal a karján 

aktívan részt vett a zenés foglalkozáson, 
egy babahordozó eszközzel ajándékozta 
meg a klubot. A születésnapi tortát Sza-
bó Csilla igazgatónő vágta fel, ezután 
pedig hamarosan nemcsak a kisfiúk, ha-
nem a kislányok is csokibajuszt viseltek. 

Legközelebb február 5-én, majd 
február 19-én 10 órától várják az ér-
deklődőket a Ligeti Baba Klubba a 
szervezők. 

Szabó Patrícia főszervező elmondta: 
amikor kerületünkben először rendez-
ték meg a Babahordozó Hetet 2011 
októberében, a kismamákban és a fiatal 
anyukákban felmerült az igény a hason-
ló témájú, de rendszeres összejövetelek 
megtartására. Így alakult meg a Ligeti 
Baba Klub (LiBa Klub).

Az eltelt két év pedig bebizonyította, 
hogy a kerületi anyukák érdeklődése tö-
retlen, hiszen a klubtagok létszáma egy-
re növekszik, és a legnagyobb közösségi 
portál kapcsolattartási, illetve szervezési 
lehetőségeit kihasználva egy új közösség 
alakult a Kertvárosban. 

A LiBa klubban persze nemcsak laikus 
tapasztalatcserére van lehetőség, hanem 
rendszeresen hívnak szakembereket - 
pszichológusok, óvodapedagógusok, 
egészségügyi dolgozók, védőnők, men-
tálhigiénés szakemberek, trénerek - akik 

a gyermekneveléssel, a 
kisgyermekes élet kér-
déseivel kapcsolatosan 
segítenek megtalálni 
a megfelelő válaszo-
kat. Az érdeklődők 
ugyanakkor megis-
merkedhetnek a kor-
szerű, anatómiailag 
helyes babahordozó 
eszközökkel, amelyek 
kölcsönözhetők, használatukban pedig 
szakképzett hordozási tanácsadó segít.

A születésnapi összejövetelre meg-
hívták Hazay Annamáriát (középső 
képünkön), a Ringató Országos Zenei 
program egyik legismertebb képvise-
lőjét, aki hangsúlyozta: céljuk, hogy a 
szülők gyermekeikkel az ölükben tanul-
janak meg egy olyan könnyen énekel-
hető népdalkincset, amit otthonaikban 
továbbadhatnak utódaiknak. A Ringató 
tehát nem az apróságokat tanítja éne-

Kétéves a LiBa Klub
Második születésnapját ünnepelte a Ligeti 
Baba Klub január 22-én az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében. A rendez-
vényre ellátogatott Szatmáry Kristóf gaz-
daságszabályozásért felelős államtitkár, 
kerületi parlamenti képviselő is. 

Mészáros Tibor

SZíNhÁZ
Február 26. szerda 18:00 
TASNÁDI ISTVÁN: NÉZőMű-

VÉSZETI FőISKOLA
A Nézőművészeti Kft. előadása, amely valamikor 
a közeli jövőben játszódik, amikor már senki nem 
jár színházba. A Kultusz-minisztérium prevenciós 
alapja létrehoz egy felsőfokú oktatási intézményt, 
amely diplomás nézőképzéssel foglalkozik. A diplo-
ma tulajdonképpen egyfajta jogosítvány, ami igazol-
ja, hogy tulajdonosa alkalmas a színházban rá váró 
fokozott pszichikai és fizikai terhelés elviselésére.
Szereplők: Scherer Péter, Katona László, Mucsi 
Zoltán. A belépés előzetes regisztrációt követően 
ingyenes! Regisztrálni az info@kulturliget.hu cí-
men lehet. Az előadás a Gyere inkább mihozzánk! 
programsorozat keretében valósul meg.

gYEREKPROgRAMOK
Február 9. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ 

A Kolompos együttes a népi hangszereken megszólal-
tatott élő muzsika erejével tanítja és szeretteti meg 
a népzenét a gyerekekkel a mulatságok alkalmával 
egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódó mesékkel. 
2-8 éveseknek ajánlják. Jegyár: 900 Ft, családi 

jegy: 3000 Ft (2 felnőtt +2 gyermek) 
Február 23. vasárnap 11:00 
HAMUPIPő – Bóbita Bábszínház előadása 
Felfrissítve, fiatal alkotókkal, Bartal Kiss Rita 
(Blattner-díjas) rendezésében, új köntösben mutatja 
meg a klasszikus Grimm-mesét a pécsi bábszínház 
társulata. Jegyár: 1200 Ft. 4 éves kortól. 
Február 25. kedd 10:30 
KARNEVÁL – Az állatok farsangja – GYER-
KőC BÉRLET 
Az előadás nemcsak a tánc, hanem a klasszikus zene 
gyerekekkel való megszerettetésére is különösen al-
kalmas. Nem a hagyományos történetmesélésre lehet 
számítani, hanem olykor vicces, olykor tanulságos, 
látványos, több szálon futó játékra, amelybe a gyere-
keknek is van beleszólási lehetőségük.
4-8 éveseknek. Jegyár: 1100 Ft, bérlettel: 1000 Ft.

ZENE
Február 21. péntek 19:30 
JAZZ LIGET ZOLBERT 

Zolbert pozitív életérzést közvetítő produkciójá-
nak alapja egy 5 főből álló, élőben játszó zenekar 
(billentyű, basszusgitár, dob, gitár, szaxofon). A 
formáció repertoárjában saját szerzeményei mel-
lett neves szaxofonművészek és énekesek nagysike-

rű slágerei is helyet kapnak, amelyek hűen tük-
rözik a hazánkban népszerűsíteni kívánt smooth 
jazz zenei irányvonalát. Jegyár: 1200 Ft

KIÁLLíTÁSOK
Február 12. szerda 18:30  
LETISZTULT SZÍNEK ÉS FORMÁK

Zsidákovics Mihály és Vörös Valéria festőművé-
szek kiállítása. Megtekinthető: március 3-ig a Ka-
mara Galériában
Február 13. csütörtök 18:00 
NYILADOZUNK
Szigetszentmiklósi Alkotói Kör Képzőművészeti 
Egyesület kiállítása. Megnyitja: Lukács Judit, az 
egyesület elnöke. Közreműködnek: Lukács Rená-
ta és Hajdan Vali.
Megtekinthető: március 3-ig a Corvin Galériában 
Február 19. szerda 19:30 
SZÁZ FESTő, SZÁZ KÉPE
Megnyitja: Zsidákovics Mihály festőművész
A Network Amatőr Festők közösségének kiállítása, 
amely Magyarország legnagyobb online amatőr festő 
közössége. Alkotóik több pályázaton és kiállításon 
vettek már részt, köztük az ART Feszten is. 
Megtekinthető: március 17-ig a Harmónia Galé-
riában 

Programajánló
1165 BudAPEST, huNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.



14
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJASport

A meghívásos, nemzetközi Érd kupán a magyar 
versenyzők mellett Ausztria, Azerbajdzsán, Észtor-
szág, Lengyelország és Ukrajna közel fél ezer spor-
tolója vett részt január 11-e és 12-e között. 

Az első versenynapon öt kertvárosi birkózó in-
dult. Közülük Rein Vilmos a 32 kilogrammosok 
súlycsoportjában és a diák kettesek korosztályában 
lett ezüstérmes. A többi 4 versenyző már a gyer-
mek korosztályban lépett a szőnyegre, ahol Bodor 
András a 23 kilogrammosoknál bronzérmet szer-
zett, míg Mayer Viktor és Mosonyi László is az 
ötödik lett, előbbi a 32 kilogrammosok, utóbbi a 
35 kilogrammosok között. 

– A nagyobb korosztályt azért nem neveztük a meg-
mérettetésre, mert éppen alapozás közben vagyunk, és 
számukra most a pihenés a legfontosabb – mondta 
Forray Attila. 

A sumósoknál hat fővel képviseltette magát a 
kertvárosi alakulat a második versenynapon, és 
mind a hat versenyző – Ancsin Boglárka, Ferencz 
Brigitta, Ferencz Petra, Ferencz Sándor, Gazdag 
Mátyás, Rein Miklós – legalább egy éremmel 

gazdagította saját, illetve a klub gyűjteményét. 
Kiemelkedő teljesítmény, hogy Ancsin Boglárka a 
juniorok között második lett, a felnőtt mínusz 55 
kilogrammban pedig megnyerte a versenyt. 

– Bogi hatalmasat küzdött.  Két aranyat is szerez-
hetett volna, de a junior küzdelmek alatt sajnos még 
nem volt megfelelően bemelegedve. Miután azonban 
felvette a ritmust, a felnőttek között káprázatos telje-
sítményt nyújtva ért fel a dobogó legtetejére – értékelt 
a vezetőedző. 

Az U18-as korosztályban a 60 kilogrammosok 
mezőnyében indult Gazdag Mátyás, aki a máso-
dik helyen végzett. Ferencz Sándor az U16-os kor-
csoportban, míg húga, Brigi az U14-esek között 
nem talált legyőzőre. Rein Miklós az U12-eseknél 
45 kilogrammban, Ferencz Petra pedig az U10-es 
korosztályban a 30 kilogrammosok mezőnyében 
lett bronzérmes.

– Mind a két nap remekül szerepeltek a versenyző-
ink, akiket viszont külön dicséret illet, az csapatunk 
két hölgy tagja, Ferencz Brigi és Ancsin Bogi, hiszen 
mindketten olyan magabiztos versenyzéssel, és akkora 
elszántsággal küzdöttek végig, hogy esélyt sem hagy-

Éremeső 
Érden

A Kertvárosi SE az év első versenyén birkózás-
ban és sumoban is remekül szerepelt. A XVI. 
kerületi sportolók a január második hétvégé-
jén, az érdi Batthyány Általános és Sportisko-
lában rendezett kétnapos versenysorozatról 9 
éremmel tértek haza. A sikerekről Forray Attila 
szakosztályvezető számolt be lapunknak.

A Nériben komoly sportélet folyik, amit az is bizo-
nyít, hogy a különböző kerületi sportrendezvények 
rendszeres résztvevőjeként számos kitűnő eredményt 
értek már el a katolikus iskola tanulói. Tavaly dec-
emberben a kerületi pingpong diákolimpián a nyolc 
aranyéremből hatot, két egyéni és négy csapat ara-
nyat szereztek a nérisek. 

Csizy Gábor testnevelő tanár a sikerekkel kap-
csolatban elmondta: a mindennapi testnevelésnek 
köszönhetően lehetőségük van arra, hogy az órá-
kon rendezzenek asztalitenisz házibajnokságot, és a 
legügyesebbeket így válogassák ki először a kerületi 
versenyre, majd a Budapesti Diákolimpiára.  A tanu-
lók ugyanakkor a szünetekben és a sportszakkörön is 
gyakorolhatnak.

– Mi is sokszor beállunk, 
sőt az igazgató úr is elősze-
retettel pingpongozik a 
gyerekekkel. 

 
 
 
 
 
 

Emiatt is szeretik annyira és lelkesednek ilyen nagyon 
az asztaliteniszért a diákjaink, hiszen néha még az 
osztálytermekben is ütögetik a labdát – emelte ki 
Csizy Gábor.

A versenyen nyolc kertvárosi tanuló (képünkön) 
vett részt. Bogáthy Péter és Kristóf Pál hetedik, 
valamint Szabó Johanna és Schirok Regina hato-
dik osztályos diákok párosban lettek ezüstérmesek. 
Ők csupán egy hajszállal csúsztak le az országos 
versenyről, ahová azonban Szabó Eszter az egyéni 
küzdelmek során kvalifikálta magát, ugyanis ő a 
teljes versenynap során sem talált legyőzőre. Így a 
negyedikes kislány az Országos Diákolimpia dön-
tőjében, a március 8-ai és 9-ei hétvégén képvisel-
heti majd iskoláját és a kerületet. Úr Xavér, Török 
Sámuel, valamint Bíró Veronika is a résztvevők kö-
zött volt, ők azonban most nem végeztek dobogós 
helyen.

Asztaliteniszben is az élen
Budapesti Asztalitenisz Diákolimpiát rendezett a Puskás Tivadar Távközlési Tech-
nikum tornatermében január 11-én a Budapesti Diáksport Szövetség és a Buda-
pesti Asztalitenisz Szövetség. A XVI. kerületet a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai képviselték a megmérettetésen, és a két csapat ezüstérem 
mellett egy egyéni Budapest bajnoki címet is szereztek.

XVI. kerületi 
Vöröskereszt
Veres Péter út 27. 

Január 31. péntek, 9-12 óráig
EgészségnAp

Ingyenes vércukor-, koleszterin,- és 
vérnyomás mérés. 

Az Egészségnap a Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat támogatásával jött 

létre.

Február 5. szerda, 10-12 óráig
Táplálkozási szaktanácsadás dietetikussal 
Minden hónap első szerdáján 10-12 óráig
-kérdések megválaszolása a helyes táplál-

kozással kapcsolatban
-egyénre szabott diéták: cukor-, epe-, 

vese-, kandida-, fekély-, bélbetegségek, 
liszt-, tejérzékenység, immunhiány, válto-

zókor.
A tanácsadás ingyenes. Előzetes időpont 

egyeztetés szükséges, amit hétköznap 
délelőtt személyesen, vagy a 403-5562 

telefonszámon lehet megbeszélni.
 

IngyEnEs JogI TAnácsADás: 
február 12. szerda, 10-12 óráig

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, amit 
hétköznap délelőtt személyesen, a 403-

5562 telefonszámon vagy e-mailen 
(16.ker@voroskeresztbp.hu) 

lehet megbeszélni. 

Rein Miklós, Gazdag Mátyás, Forray Attila 
szakosztályvezető, Ferencz Petra, Ancsin Boglárka, 

Ferencz Sándor és Ferencz Brigitta

Kellner GerGely

tak ellenfeleiknek – hangsúlyozta Forray Attila.
Ezek a sikerek ismét bebizonyították, hogy mi-

lyen komoly munka folyik a kertvárosi birkózó 
edzéseken, valamint jelentős előrelépés az idei 
sumo Európa-bajnokság előtt is, hiszen mind-
egyik versenyző óriási esélyekkel indulhat a válo-
gatottba kerülésért. 

– Egyesületünk rendezi áprilisban az utolsó válo-
gató versenyt, amely után kiderül, hogy hány kert-
városi versenyző képviselheti hazánkat a nemzetközi 
porondon. Ha reálisan nézzük az erőviszonyokat, 
akkor a mostani versenyen elindult sumosaink 
mindegyike ott lesz az induló helyek valamelyikén – 
jelentette ki az edző. 

Kellner GerGely
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– 1986 óta dolgozott játékvezetőként. Mit érez, 
amikor a kivételesen hosszú és sikeres pályafutására 
gondol?

– Nagy örömet és megtiszteltetést érzek, hogy 
ilyen sok helyre meghívtak, és képviselhettem a 
magyar röplabdázást. Több mint 50 országban 
bíráskodtam, valamint 57 világversenyen vettem 
részt az elmúlt években. Nagyon fiatalon lettem 
játékvezető, így szerencsére végigjártam a sza-
márlétrát, vagyis volt idő arra, hogy a csapatok, 
a játékosok, az edző kollégák, illetve a játékvezető 
ellenőrök is megismerjenek és elfogadjanak.

– Hogyan került kapcsolatba a röplabdával?
– A kerületi Corvin Mátyás Híradástechnikai 

Szakközépiskola házibajnokságán ismerkedtem 
meg ezzel a remek labdajátékkal. Kerületünk 
egyik neves sportolója, Keszthelyi Rudolf tanár úr 
– aki a római olimpián a hatodik helyezett tornász 
csapat tagjaként szerepelt – volt az én testnevelő 
tanárom, a felesége, Blanka néni pedig az osztály-
főnököm. Az osztályok közötti röplabda bajnok-
ságok lebonyolítása során mindig abból az osztály-
ból vezette valaki a mérkőzéseket, aki éppen 
nem volt érdekelt, így megesett, hogy rám 
került a sor. Szunyi bácsinak – a diákok 
csak így nevezték – pedig feltűnt, hogy 
engem ez a dolog érdekel. Aztán 1977 
tavaszán, miután már leérettségiztem, 
a Népsportban megjelent egy hirdetés, 
hogy a Váci utcában található Budapesti 
Röplabda Szövetség alapfokú já-
tékvezető tanfolyamot hirdet. 
Ott sajátítottam el az alapokat, 
és abban az évben május 22-én 
már túl voltam az első hivata-
los meccsemen is.

– Hogyan jutott el az olim-
piákig?

– Az alapfokú játékveze-
tői vizsga a harmadosztá-
lyú minősítést jelentette, 
majd az évek során elér-
tem a másodosztályt, végül 
1984-ben Zalaegerszegen 
levezettem életem első NB 
I-es mérkőzését. 1986-ban 
– amikor még csak 29 éves 
voltam – a hazai szövetség 
kiküldött Szófiába egy nem-
zetközi tanfolyamra, amit 
elméletben és gyakorlatban 
is kiváló minősítéssel végeztem 
el. Ekkor még csupán nemzetkö-
zi jelölt voltam, hiszen a teljes jogú 
minősítéshez megfelelő számú mér-

kőzést kell vezetni. Ez nekem egy éven belül össze 
is gyűlt, tehát 1987 elején már nemzetközi játék-
vezető lettem. 1989-ben pedig Svédországban ta-
láltam magam a férfi Európa-bajnokságon. Való-
színű, hogy a selejtezők és a csoport mérkőzések 
során jól ment a bíráskodás, hiszen az utolsó előtti 
nap engem bíztak meg a Svédország-Szovjetunió 
elődöntő levezetésével. A nézőtéren pedig ott volt 
mindenki, aki számított: a világszövetség és az eu-
rópai szövetség elnöke, a játékvezetői bizottságok 
vezetői, de ha jól emlékszem, még a svéd király is. 
Aztán mire hazaértem, addigra már várt az első 
klub világbajnokságra szóló meghívóm Parmába. 
Ez az év volt az, ami meghatározta egész további 
pályafutásomat. Röviden megfogalmazva: jó idő-
ben voltam jó helyen, és ott jól is teljesítettem. 

– A négy olimpia közül melyikre emlékszik vissza a 
legszívesebben, és miért?

– Mindegyik más volt egy kicsit, és mindegyik 
hatalmas élmény is természetesen. A legsikere-
sebb korszakokat ugyanúgy, mint a sportolók, én 
is azokra az időszakokra teszem, amikor az olim-
piákon bíráskodtam. Ahogyan egy játékos, vagy 
egy edző számára is óriási teljesítmény kijutni az 

ötkarikás játékokra, ugyanúgy egy játékveze-
tő számára is az. Talán nem tűnik szerény-
telenségnek, hogy egy olimpiai döntő 
levezetése számomra az aranyéremhez 
hasonlítható. Ezért talán London volt 
a kedvenc, hiszen a 3 olimpiai döntőm 
közül itt első játékvezető voltam a Bra-

zília–Oroszország mérkőzésen. Ez 
az összecsapás az ötkarikás já-

tékok történetében a röplab-
dázás egyik legizgalmasabb 
és legszebb döntője volt: a 
brazilok két alkalommal 
álltak úgy, hogy csak egy 
pont kellett volna nekik a 
győzelemhez, de az oro-
szok innen tudtak fordí-
tani, és egy fantasztikus 
hangulatú, színvonalas 
játékkal olimpiai bajno-
kok lettek. 

– A játékvezetők sok-
szor nehéz helyzetben 
vannak. Voltak olyan 

kétes ítéletei, amelyeken 
akár napokig rágódott?
– Ennyi idő alatt ter-

mészetesen voltak téves 
ítéletek. A mai modern 

röplabdázásban hihetetlen 
gyors a játék, óriási erővel ütik 
a labdát, ami pillanatok alatt vá-
gódik a talajra, így meghatároz-

A röplabdáért egy életen át
A világ legjobb röplabda játékvezetőjének választott Hóbor Béla 2013. dec-
ember 22-én - az életkorra vonatkozó szabályok miatt - befejezte profi játék-
vezetői pályafutását. A kiváló sportember az elmúlt évtizedek alatt a vilá-
gon egyedülálló módon tizennyolcszor érdemelte ki a nemzetközi röplabda 
szövetség által, a világ legkiválóbb bíróinak adományozható FIVB elisme-
rést, négy olimpián fújta a sípot, közel kétezer nemzetközi és első osztályú 
mérkőzést vezetett, most pedig a kertvárosi röplabdázásért fáradozik. 

ni, hogy kint vagy bent volt, nem egyszerű dolog. 
Olyan hibára azonban, ami eredményt befolyásolt 
volna, nem  emlékszem.

– Mi a véleménye, mik a legfontosabb ismérvei egy 
jó játékvezetőnek?

– Ezt nagyon nehezen tudom megfogalmazni, 
hiszen több összetevője van. Először is ismerni 
kell a szabályokat, és ezeket a pályán, az adott 
meccsen a másodperc tört része alatt alkalmazni is 
tudni kell. Másrészt a játékvezetőnek nyugalmat 
kell árasztania, hiszen az emberi tulajdonságait is 
hozzá kell tennie a bíráskodáshoz. Harmadrészt 
fontos az is, hogy megfelelőképpen tudja mene-
dzselni a mérkőzést, vagyis határozottan és sikere-
sen le tudja csillapítani a reklamáló edzőt vagy já-
tékost. Ezeket a helyzeteket, amíg csak lehetett, én 
megpróbáltam sárga, vagy piros lap nélkül, csu-
pán gesztusokkal kezelni, és ez az esetek túlnyomó 
többségében sikerült is. Sokkal több eredményt ér 
el egy jó szó, mint egy indulatosan előkapott lap. 
A lényeg tehát az, hogy a játékvezető a sportoló-
kért, illetve a röplabdázásért van, és nem fordítva.

– Utolsó mérkőzését követően átvehette a leköszönő 
játékvezetőknek járó aranysípot, ez a nap azonban 
nem csupán emiatt marad felejthetetlen az Ön szá-
mára.

– Ez így van, hiszen a 2013. december 22-i volt 
az utolsó hivatalos első osztályú bajnoki, amit ve-
zettem, és egyben ez volt az ezerötvenedik NB I-es 
mérkőzésem is. Ráadásul, ami igazán csodálatos 
volt ezen a napon, hogy a barátaim, az ismerő-
seim, és a Kertvárosi SE tagjai meglepetést szer-
veztek nekem. Ezen a mérkőzésen ugyanis nem 
lett volna vonalbíró, de két fiatal, a KSE-ben röp-
labdázó játékvezető kollegina megjelent, és beállt 
nekem segíteni. Majd egyre több ismerős arcot 
fedeztem fel a lelátón is. Megtisztelt a jelenlété-
vel a röplabdázás élő legendája, dr. Kocsis Attiláné 
Gabi néni, Borovitz Tamás, a KSE egyik meg-
álmodója, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
elnöke, aki korábban még a Magyar Röplabda 
Szövetség főtitkára is volt, valamint azok a játéko-
sok is, akikkel hétről-hétre találkozom a KSE „B” 
csapatában, ugyanis egy ideje edzőként próbálom 
segíteni őket. Továbbá jelen volt még a játékveze-
tői testület összes elnökségi tagja 
is. Az aranysíp tulajdonképpen 
minden visszavonuló játékve-
zetőnek jár, de a mérkőzés után 
az előtérben egy hatalmas parti 
várt, ahol megkaptam a máso-
dik aranyszínű sípomat, ezúttal 
marcipánból.

Kellner GerGely A legendás röplabdázó, dr. Kocsis Attiláné Gabi néni 
is megtisztelte jelenlétével a leköszönő játékvezetőt
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Ingatlan

.   XVI.Szentmihályon, Szent Ko-
rona utcában, 100-nölön, 60 

nm-s, napfényes, kétszobás, komfortos, 
alápincézett iker jellegű családi ház, 
kertben 30 nm-s, lakható komfortos 
házzal, garázzsal, kamrával 16,9 M-ért 
eladó. 30-950-4551

Dupla komfortos, 100 m2 feletti házat 
vásárolnánk 27 M Ft-ig. Sashalom von-
záskörzete előnyben. 30-221-7511

Mindszenten, Tisza mellett, eladó Nya-
raló 300 nöl. 40nm tetőteres ház. Irány 
ár: 2.8 M Ft. 30-567-0042

65 éves nyugdíjas férfi szobát bérelne, 
kerti munkákba besegítene 25 E Ft/hó-
ig. 70-273-8322

Szentmihályon csendes, panorámás, 
szeparált ikerházfél eladó. Azonnal köl-
tözhető! Iá: 19,9 M Ft. 20-487-1192

Eladó Sashalmon a Feldebrő utca 16. 
sz. alatti összközműves családi ház. Te-
lek 550 nm, ház 72 nm. Irányár: 24 M 
Ft. 06-20-433-24-01

Majdnem telekáron! Szentmihályon  
tulajdonostól eladó, csendes utcában, 
319 nöl telken, 132 nm-es, egyszintes, 
összkomfortos, kiváló fekvésű családi 
ház, garázzsal, melléképülettel. 405-
1193, 30-554-6464

Bérbeadó, színvonalas, felújított, igé-
nyes lakást, irodát keresünk üresen vagy 
bútorozva, hosszú távú bérlésre, 80 E 
Ft- tól. Viktória 1-409-1319

 Kiadó a Centenáriumi lakótelepen 48 
nm-es, IV. emeleti lakás, 50 E Ft + re-
zsi/hó, 2 havi kaucióval. 405-4123, 30-
725-1066.

Kiadó 42 nm-es, földszinti, utcai bejá-
ratú ingatlan irodának, üzletnek, mű-
helynek. VI. Rózsa utcában, 2 helyiség 
+ galéria + konyha + mosdó. Közös kts: 
8.5 E Ft/hó. Bérleti díj: 60 E Ft nettó/
hó + rezsi. 30-231-2667

Vegyes
Alig használt csempe burkolásos, kan-
dalló eladó. 407-3266

Cinkota és Csömör határa között fekvő 
2836 nm-es, zárt kert eladó. 70-299-
3400, 400-0440

Vadonatúj Nokia 6303 telenoros te-
lefon 6 E Ft, új egyszemélyes pehely 
paplan 8 E Ft, pehely nagy párnák 4 E 
Ft, női estélyi ruhák 3 E Ft eladó. 405-
6484, 20-918-7317

VADONATÚJ 7 zónás középkemény 
HABSZIVACS MATRAC (120x190x 
16cm) védőhuzattal JUTÁNYOS áron 
eladó. 30-490-7288

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

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, javítá-
sa. Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa 
utca 37. 409-2229, 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

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

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

Nemeskéri árnyékolástechnika. 
Redőny, szúnyogháló, napellenző, 
szalagfüggöny, roletta készítés/javí-
tás. 20-971-9201, 257-1875

Helyszíni készpénz fizetéssel vásárolok 
mindennemű régiséget, varrógépet, 
írógépet, hanglemezeket, könyveket, 
bútorokat, érméket, jelvényeket, fest-
ményeket, porcelánokat, órákat, bi-
zsukat, borostyánokat. Hagyatékot is. 
Díjtalan kiszállás! 20-297-8098

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZ-
FűTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

érTéKesíTésre hIrdeTeTT 
TelKeK és lAKóhÁzAs IngATlAnoK

Benyújtási határidő: 2014. február 10., 9.00 óra
       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca ......................Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................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
Cukornád utca  ..............Telek .......116587/15 ......1059 ....7.950.000  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.

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 .....5.900.000  Ft+áfa
Sasvár utca 86/c  .............Telek .......101061/10 .......632 .....16.179.200  Ft+áfa
Keringő utca 1/B ............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. február 25., 9.00 óra
Lőcs utca 19. ..................Telek .......107090 ............256 .....5.400.000 Ft

nemesszeghy györgy elnök, 06-30/897-7764Kalot „Jövőnkért” Népfőiskola Közhasznú Egyesület

A Kalot „Jövőnkért” Népfőiskola 
február 4-én 18 órakor tartja az első félév első 

foglalkozását a Veres Péter u. 27 szám alatt. 

Ingyenes rendezvényünk témái: 
- a pajzsmirigy és a mellék pajzsmirigy 

hormonjai, illetve betegségei

- közönséges, tejoltó és ragadós galaj, 
a hónap gyógynövényei

- növényi levek készítése és használata
- őszintén a génmódosításról

A téli hónapokban a fűtést a Kalot fizeti. Ezért 
kérik, hogy csak a fűtési idényben, aki tud, 50 

forinttal járuljon hozzá a költségekhez. A Nép-
főiskola azon tagjaitól, akik havi 100 forintos 
tagdíjat fizetnek, nem kérik az adományt. A fog-
lalkozásokon résztvevők az előadás végén ingyen 
megkapják annak anyagát. Decemberi rendezvé-
nyükről megmaradt aranyvesszőfű magok ingyen 
elvihetők, amíg a készlet tart.
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Almási Katalin vásárol legmagasabb 
áron bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, csillárt, 
szobrokat, könyveket, hangszert, 
csipkét, kitűntetést, bizsukat, bo-
rostyánt, ezüstöket, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. 20-597-8280
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