
»Szatmáry Kristóf  XVI. kerületi országgyűlési képviselő javasla-
tára 300 millió forintot különítettek el az idei központi költség-
vetésben, amit a Kertváros az Erzsébetliget fejlesztésére hasz-

nálhat fel. Mindezt a honatya és Kovács Péter polgármester jelentette 
be egy január 9-én megtartott sajtótájékoztatón. 

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők
Abonyi János

Módosultak a 
pálinkafőzés 
szabályai

 4 |  AKTUÁLIS  5 |  KözérdeKű  15 |  egészségmegőrzés

Újraindult a 
szakmai munka 
a Zsenge 
utcában

 7 |  KörnyezeTünK

Jégre lépni 
tilos!

Folytatás a 3. oldalon

»Az Ikarus BSE U9-es futballistái és edzői a 
Csonka János Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola tornatermében tartották hagyo-

mányos évzárójukat december 16-án. Az esemény-
re azonban egy váratlan vendég is betoppant, aki-
nek személyében neves sportolót köszönthettek a 
kerületiek, ugyanis a magyar labdarúgó-váloga-
tott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs látogatott 
el a kertvárosi focicsapat edzésére. 

Dzsudzsák ellen fociztak

Folytatás a 16. oldalon

300 millió forint  az 
Erzsébetliget fejlesztésére
300 millió forint  az 
Erzsébetliget fejlesztésére
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A szervezetfejlesztési projekt végrehajtásának 
egyik indoka volt a megváltozott önkormányza-
ti szervezeti, működési modell áttekintése annak 
érdekében, hogy az önkormányzat a jelenlegi 
feladatokat hatékonyabban legyen képes ellátni, 
mivel az Országgyűlés létrehozta a járásokat a Jó 
Állam kialakítása érdekében. Az áttekintés nem-
csak az önkormányzatra, hanem a háttérintéz-
ményekre, gazdasági társaságok tevékenységének 
vizsgálatára is kiterjedt. 

A projekt az alábbi, kiemelt célkitűzéseket érte el:
• megtörtént a megváltozott hivatali struktúra 
és belső kapcsolatrendszer felülvizsgálata, gyenge 
pontok azonosítása, reorganizálás 
• korszerű informatikai megoldás bevezetésével 
erősödött a térségi szemlélet a feladatellátásban
• megvalósult 4 kiválasztott belső folyamat (jel-
lemzően költségvetési, gazdálkodási és adófolya-
matok) áttekintése, melyre folyamat-újraszervezé-
si, optimalizálási javaslatok készültek el

Felhívás
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, 
továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak 
az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Az Ön-
kormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi 

gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet. 

Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, 
hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid indokolással 

ellátva – a 2015. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 
adományozandó kitüntetésre, címre. 

Budapest Főváros XvI. kerület díszpolgára 
cím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében 
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, amennyiben a fent felsorolt érdemeket a 
kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni. 

Budapest Főváros XvI. kerületéért 
kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbizton-

sági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más 
közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy 

közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére adományozható.

A javaslatokat zárt borítékban 2015. február 1-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 felhívással kapcsolatban további információ 

kérhető a 401-1401-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri 
Kabinetben, a 111. sz. szobában.

A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület Díszpol-
gára” vagy a „Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

Kovács Péter polgármester

Felhívás
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.

A cím adható: a Magyar kultúra és irodalom, a Magyar zeneművészet 
és a Magyar tudomány kategóriákban kimagasló eredményt elért, a 

Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. 
életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött ifjú tehetségek anya-
gi és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elismerésére, kategóriánként évente 

egy fő részére. A címmel oklevél, emlékplakett, valamint 12 hónapon 
keresztül 50 000 forint/hó ösztöndíj jár.

Az adományozás rendje: 
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 
2015. 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. kerületi magánszemélyek.

Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az önkormányzat 
bizottságait, hogy tegyenek javaslatot - életrajzzal, indokolással ellátva - a 

kitüntető cím adományozására. 
A javaslatokat zárt borítékban 2015. február 1-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 kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. 

kerület Ifjú Tehetsége” 
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1401-es 

telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetben, a 111. sz. 
szobában.

Kovács Péter polgármester

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2014. december 15. 
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MEGVALÓSULT AZ ÁROP-3.A.2-2013-2013-00036 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERVEZETFEJLESZTÉSI 
PROJEKT 
 
 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 39,94 millió forint vissza nem térítendő uniós 
támogatásban részesült az Államreform Operatív Program AROP-1.A.5-2013, „Szervezetfejlesztés a 
Közép-Magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” című konstrukció keretén belül, 
melyből a korábbi, azonos tárgyban megvalósított szervezetfejlesztési projekt eredményein 
építkezve, ill. továbbfejlesztve azokat, újbóli átvilágítást és szervezeti, gazdálkodási racionalizálást 
hajtott végre, költségcsökkentő és hatékonyságnövelő intézkedések bevezetésével 
 
A szervezetfejlesztési projekt végrehajtásának egyik indoka volt a megváltozott önkormányzati szervezeti, 
működési modell áttekintése annak érdekében, hogy az önkormányzat a jelenlegi feladatokat 
hatékonyabban legyen képes ellátni, mivel az Országgyűlés létrehozta a járásokat a Jó Állam kialakítása 
érdekében. Az áttekintés nem csak az önkormányzatra, hanem a háttérintézményekre, gazdasági 
társaságok tevékenységének vizsgálatára is kiterjedt.  
 
A projekt az alábbi, kiemelt célkitűzéseket érte el: 

• megtörtént a megváltozott hivatal struktúra és belső kapcsolatrendszer felülvizsgálata, gyenge 
pontok azonosítása, reorganizálás  

• korszerű informatikai megoldás bevezetésével erősödött a térségi szemlélet a feladatellátásban 
• megvalósult 4 kiválasztott belső folyamat (jellemzően költségvetési, gazdálkodási és adófolyamatok) 

áttekintése, melyre folyamat-újraszervezési, optimalizálási javaslatok készültek el 
• a projekt keretében 2 különböző alkalommal lakossági felmérést bonyolítottunk le a 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről, melyeket kiértékeltünk és 
felhasználunk a projektben megvalósított és egyéb jövőbeni fejlesztéseink során 

• a jelenlegi legkorszerűbb közigazgatási önértékelési módszertan-, a CAF2013 (Közös Értékelési 
Keretrendszer) segítségével értékeltük ki szervezetünket, mely eredményeket a működésünk során 
a jövőben hasznosítunk 
 

A projekt 100 %-ban uniós forrásból valósult meg külső tanácsadók és belső erőforrás kompetenciáinak 
felhasználásával. 
A projektről bővebb információt a www.budapest16.hu weboldalon találnak  
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»Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 39,94 millió forint vissza 
nem térítendő uniós támogatásban részesült az Államreform Operatív 
Program AROP-1.A.5-2013, „Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarorszá-

gi régióban lévő önkormányzatok számára” című konstrukció keretén belül, 
melyből a korábbi, azonos tárgyban megvalósított szervezetfejlesztési pro-
jekt eredményein építkezve, ill. továbbfejlesztve azokat, újbóli átvilágítást 
és szervezeti, gazdálkodási racionalizálást hajtott végre, költségcsökkentő 
és hatékonyságnövelő intézkedések bevezetésével

• a projekt keretében 2 különböző alkalommal 
lakossági felmérést bonyolítottunk le a közszol-
gáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és fel-
merülő igényekről, melyeket kiértékeltünk és fel-
használunk a projektben megvalósított és egyéb 
jövőbeni fejlesztéseink során
• a jelenlegi legkorszerűbb közigazgatási önérté-
kelési módszertan-, a CAF2013 (Közös Értékelési 
Keretrendszer) segítségével értékeltük ki szerveze-
tünket, mely eredményeket a működésünk során 
a jövőben hasznosítunk.

A projekt 100%-ban uniós forrásból valósult meg 
külső tanácsadók és belső erőforrás kompetenciá-
inak felhasználásával.
A projektről bővebb információt 
a www.budapest16.hu weboldalon találnak. 
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Kedves 
      Olvasó!

Új év, új élet, új arculat. A régi értékek 
megtartása mellett, ezzel a megújult 
lappal szeretnénk kedveskedni Önnek. 
Szerkesztőségünk munkatársai ezután 
sem tesznek olyan fogadalmakat, ame-
lyeket nem tartanak be, viszont a jövő-
ben is arra fognak törekedni, hogy szé-
les körben és olvasmányos formában 
tájékoztassák a kerület lakóit az önkor-
mányzati, kulturális, sport- és egyéb 
eseményekről. Ennek érdekében új 
rovatokat indítunk, illetve továbbra is 
várjuk olvasóink ötleteit és javaslatait. 
Lelkesedésünket Napoleon Hill ameri-
kai író bölcsessége is erősíti, aki így bá-
torít: "Ne várj, a legjobb alkalom soha 
nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol 
éppen most vagy, és használj bármilyen 
eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hi-
szen a legjobb szerszámokat útközben 
úgyis meg fogod találni." Ezen mottó 
jegyében, kollégáim nevében minden 
kertvárosi polgárnak boldog, egészsé-
ges és tevékeny új évet kívánok! 

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

» Folytatás a címlapról

Mátyásföld emblematikus helye, az Erzsébetliget 
1991 nyaráig működött a déli hadsereg bázisaként, 
amikor az utolsó szovjet katona is elhagyta lakóhe-
lyünket és az országot is. A terület felújítása azóta 
több lépcsőben valósult meg, és mára már csak 
egyetlen épület őrzi a régmúlt idők emlékét. Ta-
valy októberben azonban az egykori tiszti étterem 
rekonstrukciójának munkálatait is 
megkezdte az Önkormányzat, az 
épületben pedig mintegy 330 millió 
forintból egy vívó- és birkózócsar-
nokot alakítanak ki. 

A sajtótájékoztatón Szatmáry 
Kristóf kiemelte: a 300 millió fo-
rintos összeg segíthet abban, hogy 
egy 25 éves folyamat végére pont 
kerüljön. A támogatást három 
részre osztják: 100 millió forinttal 
segítik azt, hogy a Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesület tagjainak és a Kert-
városi SE birkózóinak is legyen sa-
ját edzőterme, 100 millió forintból 
élménymedencékkel és csúszdával 
bővítik az itteni strandot, a fenn-
maradó 100 millió forinttal pedig 

a harmadik, hosszabb távon, az Újszász utca és a 
Bökényföldi út sarkán megvalósuló beruházáshoz 
járulnak hozzá, amelynek keretében nyári sípályát 
alakítanak ki.

Kovács Péter korábban parlamenti képviselőként 
is tevékenykedett, így pontosan tudja, milyen ne-
héz az állami költségvetésből forrást szerezni, ezért 
köszönetet mondott a honatyának. A polgármester 
hozzátette ugyanakkor, hogy a kerületi vívók és 

birkózók – akik között olimpikon, 
világbajnok és Európa-bajnoki 
bronzérmes sportolók is vannak – 
idén nyáron már az új létesítmény-
ben készülhetnek a riói ötkarikás 
játékokra és a többi világversenyre. 

A kerület vezetője elmond-
ta azt is, hogy az Erzsébetligeti 
Uszoda építésének ötlete szintén 
Szatmáry Kristóftól származik, a 
hazánkban is egyre népszerűbb 
síoktatás lehetőségével, valamint 
az Erzsébetligeti  Színházzal pedig 
remélhetőleg a közeljövőben egy 
valódi sport- és kulturális fellegvár 
fogadhatja az ide látogató kerületi 
és a máshonnan jövő polgárokat is. 

» Sz. R. Zs.

300 millió forint az 
Erzsébetliget fejlesztésére

»A kerületi vívók és birkózók idén nyáron már az 
új létesítményben készülhetnek a riói ötkarikás 
játékokra és a többi világversenyre. 
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– Mióta él a kerületben?
– 1978-ban költöztem feleségemmel 
a XVI. kerületbe. Annak ellenére, 
hogy nem vagyok tősgyökeres kert-
városi, a közel 40 év alatt nagyon 
szoros kötődés alakult ki bennem 
a kerületünkhöz. Ehhez köze lehet 
annak is, hogy egy bakonyi kis falu-
ból, Bakonycsernyéről származom, és 
lakóhelyünk sokban hasonlít a szülő-
földemre: rengeteg a zöld, szép a kör-
nyezet és nagy a nyugalom. Emellett 
az utcára kilépve itt is lépten-nyomon 
kedves ismerősökbe botlom. Sokszor 
miattuk tart akár másfél óráig egy 
röpke bevásárlás. Nem utolsósorban 
pedig a Centi egy igazán élhető, em-
berléptékű lakótelep. Korábban lak-
tam Óbudán is, de az ottani tízeme-
letesek világa teljesen más volt, ott 
kifejezetten rosszul éreztem magam. 

– A civil életben mi a szakmája?
– Népművelés és pedagógia szakot 

végeztem Egerben, de csak nagyon 
rövid ideig dolgoztam a szakmában. 
Voltam már ügyvezető, egyéni vállal-
kozóként rendezvényszervező, három 
évig egy képviselő parlamenti titkára, 
valamint egy munkaerő-kölcsönző, és 
munkaerő-közvetítő cégnél felnőtt-
képzéssel is foglalkoztam.

– Miért tartja fontosnak azt, hogy ön-
kormányzati szinten politizáljon?

– A rendszerváltás óta politizálok 

helyi szinten, akkor egyike voltam 
a helyi MSZP alapítóinak. Később 
megválasztottak a szervezet elnöké-
nek is. Az Önkormányzat Képviselő-
testületének először 1998-ban lettem 
tagja. A helyi közösségek szerepét 
nagyon fontosnak tartom, ugyanis 
meggyőződésem, hogy ezek azok a 
társadalmi szerveződések, amelyek 
meggátolhatják a mai modern embert 
abban, hogy végleg elidegenedjen a 
társaitól. Egyébként lett volna lehető-
ségem magasabb szinten is politizál-
ni, de őszintén szólva én itt érzem jól 
magam, mert az emberekkel kialakít-
ható közvetlen és élő kapcsolat az iga-
zán fontos számomra. Továbbá azt is 
alapvetőnek tartom, hogy a saját kör-
nyezetemben próbáljak segíteni az itt 
lakóknak. Éppen ezért szűkebb lakó-
helyemen, a Centenáriumi lakótele-
pen már hosszú évtizedek óta vagyok 
a lakásszövetkezet egyik küldöttje, 
emellett lépcsőházi megbízottként is 
tevékenykedem.

– Korábban milyen feladatokat látott 
el a Testületben?

– 1998 és 2002 között az Oktatási 
Bizottság elnöke és a Kulturális Bi-
zottság, valamint az Ügyrendi Bizott-
ság tagja voltam. 2002-től 2006-ig 
alpolgármesterként szintén az okta-
tás és a kultúra területeivel foglalkoz-
tam. Akkor az elképzeléseim közül 
sok mindent sikerült megvalósítani: 
2006-ra bevezettük az általános is-
kolások ingyenes tankönyvellátását, 
kialakítottuk az iskolai és az óvodai 
pszichológusi rendszert, illetve bein-
dítottuk a ma is működő „Egy isko-

la - egy óvoda” felújítási programot. 
Nagyon fontos eredménynek tartom 
a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) megalakítását, és a he-
lyi drogellenes stratégia megalkotá-
sát. A Batthyány Ilona utcai ingatlan 
megvásárlása nagyban hozzájárult 
egy régi helyi törekvés, a Cinkotai 
Tájház megvalósításához. Egy sikeres 
pályázattal pedig megteremtettük az 
erzsébetligeti kulturális- és sport-
centrum megvalósításának pénzügyi 
feltételeit. 2006 és 2010 között a 
98-as felállás ismétlődött meg, míg 
2010 óta az Ügyrendi Bizottság el-
nöke vagyok, illetve részt vállalok az 
oktatással foglalkozó bizottság fel-
adataiból is.

– Milyen feladatai vannak az Ügy-
rendi Bizottságnak?

– Ez a legkisebb bizottság, mivel raj-
tam kívül mindössze két frakcióveze-
tő tagja van, Ács Anikó a Fidesztől, 
és Horváth János a KDNP-től. A mi 
feladatunk, hogy az ülés kezdetekor 
javaslatot tegyünk a polgármester-
nek és a Testületnek az aznapi na-
pirendi pontok sorrendjére, illetve, 
ha van sürgősségi indítvány, akkor 
annak besorolására. Ezen kívül, ha 
van olyan előterjesztés, amely nem 
felel meg a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban támasztott tartalmi 
és alaki követelményeknek, akkor 
javaslatot teszünk arra, hogy az ke-
rüljön ki az éppen aktuális napirendi 
pontok közül. Emellett a képviselői 
hiányzások figyelemmel kísérése, 
és az igazolatlanul hiányzó képvise-
lők tiszteletdíjának csökkentése is a 

Tisztelt 
XVI. kerületi 

polgárok!
 

Szatmáry Kristóf, 
a kerület 

országgyűlési 
képviselője 

várja fogadóórájára 
a helyi lakosokat.

Bejelentkezés 
előzetes egyeztetés 

alapján 
a 06-20/214-4849-es 

telefonszámon.

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Abonyi János
»Legújabb rovatunkban az Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait szeretnénk jobban megismer-
tetni olvasóinkkal. A kertvárosi politikusok a velük 

készült interjúk során mélyebb betekintést engednek 
munkájukba és magánéletükbe egyaránt. Először Abonyi 
Jánossal beszélgettünk.

munkánk része. Utóbbi szankcióra 
azonban szerencsére nagyon ritkán 
kerül sor. Fontos teendőnk még a 
vagyonnyilatkozatok kezelése, és 
a vagyonnyilatkozati eljárások le-
folytatása is. Ez a választást követő 
30 napon belül, majd azt követően 
minden évben visszatérő feladatot 
jelent. Ha pedig a szavazógéppel 
nem lehet megoldani a titkos sza-
vazást, akkor a szavazólapos lebo-
nyolítást is mi végezzük. Továbbá a 
dereguláció végrehajtása is hozzánk 
tartozik, amelynek során megkeres-
sük, majd kiválasztjuk a már elavult 
jogszabályokat, és indítványozzuk a 
Képviselő-testület számára ezek ha-
tályon kívül helyezését. Ez az olyan 
rendeleteket érinti, amelyek már 
nem aktuálisak, elavultak, vagy egy 
központi szabályozás tette felesleges-
sé őket.

– Szabadidejében mivel foglalkozik?
– Kertészkedem. A panelházunk 

melletti közterületen kialakítottunk 
egy kis kertet, ahol gondozom a 
dísznövényeim. Főként rózsákat és 
egynyári növényeket nevelgetek, de a 
lakótelepi zöldségtermesztés beindí-
tása is a régi vágyaim között szerepel. 
Meggyőződésem, hogy a környező, 
viszonylag kicsi közterületeken kiala-
kított közkertekben, városi kertekben 
meg lehetne termelni a lakók zöldség-
szükségletének jelentős részét. Meg-
alakulása óta alelnöke vagyok a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Körnek, az 
elmúlt hét évben pedig közel száz 
magyar olimpikon volt a vendégünk, 
tehát fontos missziót töltünk be az 
olimpiai eszme és a magyar sportsike-
rek megismertetésével és terjesztésé-
vel kapcsolatban. Emellett rengeteget 
olvasok, leginkább szépirodalmat, de 
saját szórakoztatásomra verseket is 
írogatok, és persze mindig kéznél van 
egy-egy József Attila-, Ady Endre- 
vagy Nagy László-kötet is.

» Kellner Gergely

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK) 
A KIÖK célja a helyi 12-25 éves korosztály érdekeinek védelme és kép-
viselete, véleményének, igényeinek, javaslatainak, problémáinak továb-
bítása az Önkormányzat felé, valamint a kerület ifjúságának összefogása, 
közösséggé szervezése, színvonalas, változatos, biztonságos kulturális, 
sport-, közéleti és szabadidős programok szervezése számukra. A KIÖK 
ennek érdekében támogatást és szakszerű segítséget nyújt a fiataloknak, 
akik kérdéseikkel bátran fordulhatnak hozzá.

    Keresd a KIÖK-öt a Facebookon! 
www.facebook.com/KertvarosiIfjusagiOnkormanyzat

Honlap: www.ifjúság16.hu   E-mail: ifjusag16@gmail.com
Ha személyesen szeretnél találkozni az ifjúsági polgármesterrel és a képviselő-testülettel, akkor látogass 

el a Veres Péter út 157. alatt található székhelyükre hétfőnként 16.00 és 18.00 óra között
Előzetes egyeztetés után bármikor a  rendelkezésedre állnak. Telefon: 0620-330-2559, 0620-406-6460.
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Pályázati feltételek
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végre-
hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési en-
gedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt 
egyéb feltételek megléte.
•  büntetlen előélet
•  felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
•  MOK tagsági igazolvány
•  egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázatban előírt feltételeknek a praxis betöltésének időpontjában fenn 
kell állniuk!

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önélet-
rajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
• orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okira-
tok másolati példányai
• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba véte-
léről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 
és a társaság alapító okiratának másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a Járási Népegészségügyi Intézet által kiadott igazolás a működtetési jog 
engedélyezési feltételeinek fennállásáról
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
• nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás részt-
vevői a pályázati anyagot megismerhessék
• nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt 
ülésen tárgyalja
• saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély.

Benyújtási határidő: február 28.
Elbírálási határidő: március 31.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Budapest XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal, Intézményi Iroda, 1163 Budapest, Havashalom u. 
43., Boross-Tóth Dóra részére címezve, a borítékon kérjük feltüntetni: 
„XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet”
További információ kérhető a 4011-430-as telefonszámon Boross-Tóth 
Dóra egészségügyi referensnél.
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete fenn-
tartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A praxis betölthetőségének időpontja: legkésőbb 2015. július 1.
A praxis térítésmentesen betölthető.

Magánfőzésnek továbbra is az minősül, ha valaki a 
párlatot a saját lakhelyén vagy gyümölcsösében egy 
legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljá-
ra kialakított desztilláló berendezésen készíti el évente 
maximum 50 liter mennyiségben. Ezt pedig kizáró-
lag a magánfőző, annak családtagjai vagy vendégei 
fogyaszthatják el, ha értékesítésre nem kerül sor. 

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyü-
mölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú 
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és 
párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztilláló 
berendezéssel rendelkezik. 

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség 
túllépése esetén azt haladéktalanul köteles bejelenteni 
a Vámhatóságnak, majd azzal egyeztetve gondoskod-
ni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

2015-től a magánfőző desztilláló berendezésének 
bejelentésével kapcsolatban, illetve a magánfőzésnél 
az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos 
eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóha-
tóság, vagyis a kertvárosiak esetében a XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Adó Ügyosztálya jár el.

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 
forint, amit a magánfőzőnek kell megfizetni a tárgy-

évet követő év január 15-ig. Ha viszont a magánfőző 
a tárgyévben nem állított elő párlatot, akkor nem ke-
letkezik adóbevallási kötelezettsége.

Magánfőzés esetén az adó megállapításához és az 
adótartozás végrehajtásához való jog az előállított ma-
gánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség be-
vallási határidejétől számított egy év elteltével évül el. 

Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a törvény 
hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött 
párlatra ezután is az előállításkor érvényes rendelke-
zések az irányadók. A 2015. január 1-je után főzött 
párlatokra azonban már az új szabályok vonatkoznak.

Ha valaki desztilláló berendezést vásárol – ami 
nem engedélyköteles –, azt 15 napon belül be kell 
jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Egy ilyen 
gép ugyanakkor több személy közös tulajdonát is ké-
pezheti. Ebben az esetben a tulajdonosok választása 
alapján kell valamelyikük lakóhelye szerinti önkor-
mányzatnál megtenni a bejelentést, a többi hatóságot 
majd az értesíti. Fontos, hogy a magánfőző köteles 
megőrizni, és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 
desztilláló berendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést 
igazoló iratot. Lényeges az is, hogy ha valaki 2015. 
január 1-je előtt vásárolt ilyen gépet, akkor azt január 

15-ig be kell je-
lentenie. Az erre 
a célra szolgáló 
n y o m t a t v á n y 
a XVI. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.
budapest16.hu) tölthető le. Az önkormányzati adó-
hatóság által kiállított igazolás bizonyítja a párlat 
eredetét a Vámhatóság előtt, illetve, ha a tulajdonos 
versenyen szeretné megmérettetni portékáját. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentés elmu-
lasztása bírság megállapítását vonhatja maga után, 
amelynek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet.  
Tájékoztatjuk ugyanakkor a polgárokat, hogy ameny-
nyiben bejelentési kötelezettségüknek január 31-ig 
eleget tesznek, úgy az önkormányzati adóhatóság 
nem fog mulasztási bírságot megállapítani.

2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés kere-
tében, a megrendelő alapanyagából előállított párlat 
adója egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter 
mennyiségig 167 000 forint, az 50 litert meghaladó 
mennyiségre 333 385 forint.

A témával kapcsolatban további információt az Adó 
Ügyosztály vezetője, Szita Andrásné nyújt a 4011-
557-es telefonszámon.

Módosultak a pálinkafőzés szabályai
»Módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai-

ról szóló törvény egyes rendelkezései, amelynek célja az Európai Uniós előírásokkal kap-
csolatos harmonizációnak való megfelelés, éppen ezért a magánfőzésre és a bérfőzésre 

vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. 

PÁLyÁzAtI FELhíVÁS
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, mint rendelkezésre jogosult és a működtetési jog birtokosa, 

pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet  
háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. ellátandó körzet: Budapest 

Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 25/2005. (X. 3.) rendeletében meghatározott XIII. számú körzet. 
telephely: 1163 Budapest, Margit u. 33. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelő.

A Budapesti Békéltető Testület munkatársa, dr. Kolyvek Antónia 
a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében 
(1163 Budapest Havashalom u. 43.) havonta egy alkalommal, min-
den hónap 3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra között ingyenes tanács-

adással várja az érdeklődőket. Következő időpont: január 21. 

A Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete 
január 16-án, pénteken 14.30 és 18.00 óra között 

a Xvi. kerületi Polgármesteri hivatal bejárata előtt (Havashalom u. 43.)  
felállított kamionban véradást szervez. A résztvevők feltétlenül vigyék maguk-

kal a személyi igazolványukat, a lakcímkártyájukat és az eredeti TAJ kártyájukat.
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– Mióta létezik a Fővárosban közterület-felügyelet, és 
miért van rá szükség?
– 1983. február 1-jén hozták létre az 50 fős köz-
terület-felügyeletet, amely ma már közel 400 főt 
számlál. Feladata Budapest közrendjének, köztisz-
taságának, közbiztonságának megőrzése, illetve a 
főváros területén lévő kóbor és elhullott állatok 
befogása, összegyűjtése, mivel a Felügyelet szer-
vezetébe integrálódott az Állategészségügyi Szol-
gálat is. A szervezet lényege, hogy a kisebb súlyú 
jogsértések elkövetőivel szemben ne feltétlenül a 
rendőrnek kelljen fellépnie. Az ilyen esetekben 
legtöbbször a közterület-felügyelő jogosult hiva-
talos személyként eljárni és intézkedni. Ilyenek 
például a köztisztasági szabálytalanságok, vagy a 
szabálytalan parkolás. Az évente megkezdett, kö-
zel 120 ezer intézkedés azonban egyértelműen azt 
bizonyítja, hogy Budapestnek nagy szüksége van a 
közterület-felügyelőkre.

– Munkatársaival milyen feladatokat látnak el?
– Négy egységünk is a XVI. kerületbe költözött, 

amelyek közül az Akció 1-es Szolgálat elsősorban 
távfelügyeleti és objektumvédelmi feladatokat, míg 
az Akció 2-es Szolgálat kampány-, vagy akciószerű,  
általános közterület-felügyeleti tevékenységet végez. 
Ez utóbbi nagyobb létszámú mozgó járőrcsoporto-
kat jelent, amelyeknek az elsődleges feladatuk az 
illegális árusítással és a jogosulatlan közterületi ke-
reskedelmi tevékenységgel szembeni fellépés. Ezen 
kívül még ide telepítettük a járőrszolgálatunkat is, 
amely a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-

gatóság illetékességi területén a kerék-bilincselési 
feladatokat is ellátja, és a Készenléti Rendőrséggel 
mindennapos járőrszolgálatokon vesz részt. Végül a 
Forgalombiztosítási Szolgálatunkat is itt helyeztük 
el, amely a szabálytalanul parkoló járművek elszállí-
tásával foglalkozó szervezeti egységünk.

– Milyen kapcsolatuk van a kerületi közterület-fe-
lügyelőkkel?

– Amiben tudunk, természetesen igyekszünk 
együttműködni a helyiekkel, amit egy kétoldalú 
megállapodásban is vállaltunk. Ezentúl számos eset-
ben – mint például az üzemképtelen gépjárművek 
felkutatása során – koordinációs szerepvállalással is 
segíthetjük minden kerületi felügyelet munkáját.

– Melyek a leggyakoribb esetek, amikor intézkedni-
ük kell?

– A lista élén a járdán parkolás, a táblával jel-
zett behajtási tilalmat jelölő, valamint a megállási 
és várakozási tilalmat jelző táblák figyelmen kívül 
hagyása szerepel. Ugyanakkor viszonylag gyakori a 
jogosulatlan közterületi értékesítés, vagy a köztisz-
tasági szabályokat be nem tartókkal szembeni fellé-
pés is. Ide sorolható ugyanakkor még a közterület 
engedély nélküli használata, a köztisztasági és a hir-
detményekkel kapcsolatos szabályok megsértése is.

– Milyen jogosultságokkal rendelkezik egy közterü-
let-felügyelő?

– A közterület-felügyelő hivatalos személy, tehát 
igazoltathat, helyszíni bírság kiszabására jogosult, 
szabálysértési feljelentést, vagy közigazgatási eljá-
rást kezdeményezhet, illetve törvényben megha-

tározott, viszonylag ritka esetekben személyes sza-
badságot korlátozó intézkedést is kezdeményezhet. 
Így visszatarthat személyt, vagy feltartóztathatja a 
közúti közlekedésben résztvevő járművet. Emellett 
ruházatot, csomagot, gépjárművet is átvizsgálhat. 
Rendkívül széleskörű jogosítványokkal rendelkezik 
tehát, de ennek megfelelően az esetleges túlkapások 
fokozott büntetőjogi felelőssége is terheli. 

– Milyen hozadéka lehet az Önök jelenlétének itt a 
Kertvárosban?

– Meggyőződésem, hogy a közrend és a közbiz-
tonság fenntartásában aktívan résztvevő közte-
rület-felügyelők lokálisan és a kerület egészében 
már csupán a jelenlétükkel is érdemben fognak 
hozzájárulni a lakóközösség biztonságérzetének 
javításához. Tapasztalataink szerint pedig a pozitív 
hatásokról már egy év elteltével számszerűsíthető 
módon fog árulkodni a kerületi rendőrkapitányság 
bűnügyi statisztikája is.

» Kellner Gergely

Akik a tiszta és biztonságos 
Budapestért dolgoznak

»A Pálya utca 27. szám alatti volt nyugdíjas otthon épületének felújítása 
után tavaly nyár végén a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóság (FÖRI) költözött az épületbe. Az új, 80 fős közterületi központról 

és a szervezet működéséről hermann Gábor (képünkön) szolgálati igazga-
tóhelyettessel beszélgettünk.

A FŐKÉTÜSZ januárban az alábbi közterületeken tervezi az ellenőrzést:
XVI. kerület – 1. Körzet

Matild utca, Sas utca, Damjanich utca, Szilaspatak utca, Zrínyi utca, 
Körvasút sor, Kinizsi Pál utca, Csömöri út

XVI. kerület – 2. Körzet
Lombos utca, Orsika tér, Rutafa utca, Baross utca, Állomás tér, 

Állomás utca, Csömöri út, Baross utca

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. idén is ellenőrzi a XVI. kerületi 
kémények állapotát. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a FŐKÉTÜSZ 
emellett a regisztrált ügyfelek részére bevezetett egy új, ingyenes szolgáltatást is. 
Akik ugyanis regisztrálnak a www.kemenysepro.hu oldalon – ahol további hasz-
nos információkat is találnak az érdeklődők –, azok 7 nappal a tervezett ellenőrzés 
előtt értesítést kaphatnak e-mail-ben vagy sms-ben a munka elvégzésének pontos 
időpontjáról, amit a társaság 3 nappal a vizsgálat előtt sms-ben megerősít.
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Kertjeinkben természetesen nekünk kell gondoskod-
nunk arról, hogy tollas barátaink télen is jól érezzék 
magukat, amit majd tavasszal énekükkel, esztétikai 
látványukkal és a kártékony rovarok elpusztításával 
fognak meghálálni. Hogy mindez meg is valósulhas-
son, az ornitológusok azt tanácsolják, hogy a madár-
etetéssel soha ne várjuk meg az első hóesést, hanem 
lehetőleg már novemberben kezdjük el azt.

Ezután leginkább a folyamatosságra kell ügyel-
nünk, hiszen ha az énekesmadaraknak egyszer már 
kitettük az eleséget, akkor azt a fagyok megszűnéséig, 
vagyis tavaszig rendszeresen pótolnunk kell, ugyanis 
odaszoknak arra a helyre, és nem keresnek máshol 
táplálékot. Mivel pedig ők a kihelyezett olajos mag-

vakkal és faggyúval tart-
ják egyensúlyban a szer-
vezetük hőháztartását, 
ha nem tudják mindezt 
pótolni, akkor akár meg 
is fagyhatnak.

A legelterjedtebb eleség a napraforgómag, de annak 
ne a csíkos, hanem a feketehéjú változatát használ-
juk, mert az könnyebben bontható, és magasabb az 
olajtartalma is. Ez kiválóan alkalmas a cinkék szá-
mára, de vannak olyan kétlábúak is, amelyek még 
a puhább maghéjat sem tudják felbontani. Őket se 

Mivel a tiltás ellenére is sokan merészkednek a Naplás 
tó jegére, így az Oláh Csaba vezette Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálat munkatársai a rendőrséggel közösen 
fokozott felügyeletet biztosítanak, naponta többször 
járőröznek a területen, és figyelmeztetik az ott kor-
csolyázókat a veszélyre, amivel a polgárok annyira 
nem foglalkoznak, hogy az utóbbi hétvégéken akár 
ezer ember is tartózkodott egyszerre a tó jegén. Ha 
mégis megtörténik a tragédia, akkor a mezőőrök a 
személyes segítségnyújtás mellett azonnal értesítik a 
katasztrófavédelem szakembereit, akik szakszerű ki-
képzést kaptak abból is, hogy kell valakit egy ilyen 
helyzetben kimenteni.

A tragédiák elkerülésének érdekében a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mentési gyakorlatot 
tartott január 9-én a helyszínen, ahol Szél Norbert 
merülésvezető főhadnagy elmondta: bevágással meg-
állapítható a jég vastagsága, de az nem feltétlenül 
egyenletes mindenhol. Az elvékonyodását vízfoltok, 
illetve repedések jelezhetik, ha pedig elkezd alattunk 
recsegni, akkor minden bizonnyal be is szakad. Ezt 
úgy tudjuk elkerülni, ha négykézlábra ereszkedünk, 

vagy lehasalunk, és kimászunk a partra. Ha mégis be-
szakadna alattunk a jég, akkor dőljünk előre, és tegyük 
a kezünket oldalsó középtartásba annak érdekében, 
hogy a fejünk semmiképpen se merüljön a víz alá.

Szél Norbert kiemelte: ha nincs szakember a közel-
ben, és nekünk kell a bajbajutottnak segíteni, akkor a 
beszakadás helyszínét próbáljuk minél távolabbról el-
érni. Először keressünk egy olyan nagyfelületű eszközt 
(asztallap, létra, az autónk kalaptartója), amin biz-
tonsággal meg tudunk támaszkodni, illetve egy olyan 
tárgyat (hosszú faág, pulóver), amellyel a vízben lévőt 
el tudjuk érni, és ki tudjuk húzni. Emellett azonnal ér-
tesítsük a katasztrófavédelem munkatársait (általános 
segélyhívószám: 112) és a mentőket (105) is.

A főhadnagy hangsúlyozta azt is, hogy hasonló 
helyzetben a segítségre szoruló legfontosabb feladata 
a nyugalmának megőrzése, ugyanis, ha légzési sokkot 
kap, akkor szinte azonnal elmerül. Nem szabad tehát 
kapálózni, a normál légzés mellett viszont az is lénye-
ges, hogy a vízbe esett személy ne próbája levenni a 
ruháit, mert beléjük gabalyodhat, ugyanakkor azok 
segítenek a víz felszínén tartani a testét, és gátolják a 

kihűlést is. Ha pedig egyedül kell megoldani a szo-
rult helyzetet, akkor igyekezzünk felcsúszni és nem 
felmászni a jégre azért, mert utóbbi esetben az ismét 
beszakadhat.

Azt tehát már tudjuk, hogy a tragédiát hogyan előz-
zük meg, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ha 
mégis megszegjük a szabályokat némi önfeledt csúsz-
kálás reményében, és mindez a hatóság tudomására 
jut, akkor azt a pénztárcánk is bánhatja. Aki ugyanis 
a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait meg-
szegi, szabálysértést követ el, amely miatt a mezőőr, 
a közterület-felügyelő, a halászati őr és a katasztrófa-
védelem munkatársa is kiszabhat helyszíni bírságot.

» Sz. R. Zs.

Jégre lépni 
tilos!

»A korcsolyázók testi épségének védelme érdekében az elmúlt napok híradásai rendszeresen tájékoztattak arról, hogy 
a szakemberek tapasztalata alapján az állóvizek jege kizárólag akkor tekinthető biztonságosnak, ha vastagsága eléri 
vagy meghaladja a 10 centimétert. Ehhez azonban a hőmérsékletnek tartósan, legalább két héten keresztül folyama-

tosan fagypont alatt kellene maradnia. Azonban még ez sem lenne elég ahhoz, hogy a Naplás tavon szabadon korcsolyáz-
hassunk, a kerület legnagyobb kiterjedésű természetes állóvize ugyanis egy víztározó, amelynek jegén szigorúan tilos a 
sportolás, erre pedig tábla is figyelmeztet.

» A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság men-
tési gyakorlatot tartott január 9-én a Naplás tavon. 

Ne várjunk a hóra!

»A téli időszakban különösen fontos, 
hogy törődjünk a madarakkal, ezért 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

munkatársai arra is figyelnek, hogy a cinkotai 
kiserdőben lévő madáretetők mindig elegen-
dő táplálékkal szolgáljanak a nálunk telelő 
kétlábúaknak. 

hagyjuk éhen veszni, számukra tegyünk ki apróbb, 
például papagájok számára összeállított keveréket. 
Jól bevált a cinkegolyó, amelyre az ügyesebb verebek 
is rá tudnak repülni. De mivel erre nem minden faj 
egyedei képesek, ezért ne csak kifüggesztett eleséget 
helyezzünk ki. Szinte minden madár szereti csipked-
ni a nyers almát, a főtt zöldséget vagy a krumplihéjat. 
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezeket csak 
akkor eszik meg, ha a napraforgómag már elfogyott.

Nem alkalmas viszont a madarak etetésére a foci-
meccsek csemegéje, a 
sózott, pirított szotyo-
la. Mérgezést okozhat 
a vegyszeres kezelésen 
átesett maradék vető-
mag – mint például 
a csávázott búza vagy 
kukorica –, amely a 
galambok kedvence, de 
ne legyen penészes sem, 
ami az etetőkbe kerül. 

Figyeljünk ugyanakkor arra is, hogy macskáink ne 
férhessenek hozzá a madártanyákhoz, ezért a felfüg-
gesztett eleséget, a madáretetőt és az itatót is tegyük 
olyan magasra, ahol négylábú kedvenceink már nem 
érhetik el. Mindezek mellett ha nincs hó, figyeljünk 
a tollasok itatására is!

» Mészáros Tibor

»Lényeges, hogy csakis jó mi-
nőségű, madárnak való táplálé-
kot helyezzünk ki az etetőkbe.

KörnyezeTünK
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Gyárfás Endre 1936-ban született Szegeden, a 
technikumi érettségit követően pedig Csepelen 
dolgozott motorszerelőként. Később beiratkozott 
az ELTE magyar–angol szakára, ahol 1961-ben 
szerzett diplomát. Mivel érdeklődése mindig in-
kább a kultúra felé irányult, így dolgozott az Eu-
rópa Könyvkiadónál, a Magyar Televíziónál, volt 
gimnáziumi tanár, majd a Csepel Művek kulturális 
tanácsadója is. Számos ifjúsági tévéjátékot és hang-
játékot írt, de műfordítással is foglalkozott. Számos 
regénye, verseskötete, mesekönyve jelent meg, és 
színpadi szerzőként, valamint forgatókönyv-író-
ként is tevékenykedett. 1981 óta főfoglalkozású 
íróként keresi a kenyerét. 

Gyárfás Endre 1940-ben költözött Mátyásföld-
re családjával, a mai Pilóta és Májusfa utca sarkán 
most is meglévő épületbe. Édesapja könyvelőként 
igyekezett megteremteni a mindennapi betevőt, de 
mégis inkább édesanyja varrótudománya biztosí-
totta a megélhetést a családnak. 

A kis Bandi legnagyobb élménye Mátyásfölddel 
kapcsolatban a repülőtér volt. Akkoriban az inten-
zív légi forgalom és az ejtőernyősök látványa nem 
csak a környékről vonzotta a kíváncsiskodókat. Ter-
mészetes volt tehát, hogy barátaival sokszor álltak a 
reptér szélén a fel- és leszálló vasmadarakat csodál-

va. Érdeklődésük azonban nem korlátozódott lakó-
helyükre, hiszen bebarangolták Cinkota környékét 
is, mivel ott volt a strand, és Gyárfás Endre édesap-
jának mini disznóhizlaldája, amelynek romjai még 
ma is megvannak a Szilas-patak partján.  

A kisfiú egyszer otthon átpréselte a fejét a kőkor-
lát oszlopai között azért, hogy jobban lássa az égen 
szállingózó ejtőernyősöket, de rémülten tapasztalta, 
hogy visszafelé már nem tud menni a merev kö-
vek között. Mivel azonban nagyon tetszett neki az 

egyik szomszéd kislány, ezért hiúságból órákig nem 
mert segítségért kiáltani, nehogy szégyenben ma-
radjon előtte.

Az ilyen és ehhez hasonló élménymozaikokból áll 
össze a könyv első fele, amely az emlékek felidézése 
mellett helytörténeti szempontból is érdekes kor-
rajzot ad Mátyásföld akkori épületeiről és a bennük 
lakó, különböző társadalmi helyzetű emberek min-
dennapjairól. Ez a korszak gyereknek és felnőttnek 
egyaránt egyenlő lehetett az édennel mindaddig, 
amíg a háború tönkre nem tette ezt az idillt.

A kötet második része már nem kötődik a háború 
következtében pusztulásnak indult kerületrészünk-
höz. A boldog békeévek után ugyanis a család a 
fenyegető szőnyegbombázások elől a belvárosi Síp 
utcába költözött. A biztonság azonban csak látszó-
lagos volt, mert a házat találat érte, amelynek kö-
vetkeztében Gyárfás Endre élete is csak másodper-
ceken múlt. Majd következett az a korszak, amely 
rettegést hozott a zsidó családokra, és amit az író 
túlélőként hitelesen szemléltet. 

Aki a bemutatón elmulasztotta megvenni a kö-
tetet, a nagyobb könyvesboltokban még hozzájut-
hat. 

» Mészáros Tibor

A keresztény és keresztyén felekezetek 1968 óta közös 
imahetet tartanak a világ minden táján az év harmadik 
hetében, több mint két évtizede pedig már a XVI. kerü-
leti gyülekezetek is bekapcsolódnak az egész emberiséget 
érintő ügyekért való imádkozásba. Ebben az évben az élet 
forrásához kapcsolódik a központi gondolatkör. 
A résztvevő gyülekezetek és azok lelkipásztorai egymás 
templomaiban szolgálnak. Az alábbiakban a Cinkota-
Árpádföld-Mátyásföld kerületrész helyszíneit soroljuk fel:

Január 19., hétfő 18.00 óra
cinkotai Szent Mária Magdolna katolikus templom (Batthyány Ilona u. 23.). 

Igehirdető: Eszes Zoltán cinkotai baptista lelkész.
Január 20., kedd 18.00 óra

árpádföldi Szent Anna katolikus templom (Állás u. 70.). 
Igehirdető: Nyikos András árpádföldi református lelkész.

Január 21., szerda 18.00 óra 
cinkotai baptista imaház (Georgina u. 59.). 

Igehirdető: Gödölle Márton Cinkota-mátyásföldi plébános.
Január 22., csütörtök 18.00 óra 

mátyásföldi református templom (Baross Gábor u. 23.). 
Igehirdető: Vető István Cinkota-Árpádföld-mátyásföldi evangélikus lelkész.

Január 23., péntek 18.00 óra 
Mátyásföldi Szent József Plébánia (Paulheim József tér 1.). 
Igehirdető: Bíró Botond mátyásföldi református lelkész.

Január 24., szombat 18.00 óra 
cinkotai evangélikus templom (Rózsalevél u 46.). 

Igehirdető: Gödölle Márton Cinkota-mátyásföldi plébános
A záró alkalom január 25-én, vasárnap 16.00 órakor lesz a  

rákosszentmihályi Szent Mihály katolikus templomban (Templom tér 3.). 
Igehirdető: Fekete Gy. Viktor rákosszentmihályi evangélikus lelkészi munkatárs.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mátyásföld, 
alkonyuló éden

»Újraindult a Beszélgetések a könyvtárban elnevezésű programsoro-
zat a Szabó Ervin Könyvtár Veres Péter úti épületében. Az első ven-
dég Gyárfás Endre József Attila-díjas író, költő volt karácsony előtt, 

aki új könyvéről, élete legfontosabb alkotásáról, a Mátyásföld, alkonyuló 
éden című regényéről mesélt a jelenlévőknek.

Imahét a kerületben
PROGRAMAJÁNLó

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060

Január 18. vasárnap 10:00 
HISTÓRIÁS TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ, 
mulatság Mátyás udvarában
A Históriás Történeti Játszóházban kalandozunk régmúlt  
időkben, hogy a gyerekek ne csak lássák, de értsék is a tör-
ténelem, a történeti tárgyak és történelmi idők üzenetét. 
6-12 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 700 Ft

Január 25. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS 
táncház, gyerekmulatság 
Jegyár: 900 Ft, családi jegy: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)

Január 18. vasárnap 17:00 
LoLa BLau
Monomusical Vásári Mónika előadásában.
Jegyár: 1800 Ft

Egy kedves olvasónk levélben köszönte meg azt, 
hogy László Péter, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársa 

néhány héttel ezelőtt visszajuttatta neki az elveszett pénztárcáját, 
amelyben 200 ezer forint volt.
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»A magyar kultúra napjára egy igazi színházi csemegével is 
készül a kerület kulturális központja, január 25-én 17.00 
órakor ugyanis a kertvárosi közönség is megtekintheti az 

Orlai Produkciós Iroda legújabb előadását. Lázár Kati Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színművész három éven át kutatta thália 

talán legnagyobb magyar papnőjének, Já-
szai Marinak titkait, amit Gyalog Eszter se-
gítségével álmodott önálló darabbá.  

Jászai Mari a magyar színjátszás nagyasszonya volt, akit ős-
tehetséggel áldott meg az ég. Eredeti vezetékneve Krippel 
(németül beteg, vagy inkább fogyatékos – a szerk.) Mária 
Anna volt, amit annyira nem szeretett, hogy még a szüle-
tési anyakönyvi kivonatából is kiégetett valószínűleg azért, 
mert kortársai sokat csúfolták. Minden bizonnyal ez is 

hozzájárult személyiségének kettősségéhez, hiszen a magánéletben sosem volt bol-
dog. Viszont talán éppen ennek köszönhető, hogy olyan kiválóan formálta meg a 
drámai karaktereket, közel 300 szerepe közül pedig a legtöbb tragika volt. Nagyságát 
az is mutatja, hogy már életében emléktáblát helyeztek el szülőházának falán, több 
közteret, színházat, díjat, sőt a Vénuszon még egy krátert is elneveztek róla. 

Jászai Mari nemcsak kiváló művész volt, de publikált is, naplója azonban csak 
1926-ban bekövetkezett halála után jelent meg. A kötet, illetve számos korabe-
li dokumentum és levél felhasználásával született aztán meg az a monodráma, 
amely még a főszereplőnek is kihívást jelent, hiszen Lázár Kati még sohasem 
játszott egyedül színpadon. Saját bevallása szerint azonban nagy könnyebbséget 
jelent számára, hogy az életről hasonlóan gondolkodik, mint neves elődje, így 
egyszerűen át tudja adni annak gondolatait és érzéseit, az előadás segítségével 
pedig még a magyar színjátszás kezdeteinek korába is betekintést nyerhet a kö-
zönség. A darabban emellett Jászai Mari erkölcsi tanítása is megfogalmazódik, 
hiszen alapos és kidolgozott munkájának legfőbb kritikusa mindig saját maga 
volt, ugyanakkor folyamatosan arra törekedett, hogy a jót még jobban csinálja. 
Ennek érdekében több nyelven beszélt, sőt még zongorázni is megtanult.

Aki tehát szeretne bepillantást nyerni a színészkirálynő életébe, az sies-
sen az Erzsébetligeti Színházba jegyet vásárolni, amit a pénztárban kaphat 
meg 2500 forintos áron.                                                          » Sz. R. Zs.

– Miért vállalkozott erre a feladatra?
– Egyrészt azért, mert ezzel nem foglalkozik sen-
ki, másrészt pedig azért, mert a mai világban, ahol 
nem feltétlenül a minőség az értékmérő, szükség 
van arra, hogy meghívjuk a fiatalokat a klasszikus, 
időtálló értékeket hordozó muzsika varázslatos vilá-
gába. Sok helyen rendeznek kiváló koncerteket él-
vonalbeli előadókkal, de ezek mind a felnőtteknek 
szólnak. Ezért Jakobi László koncertszervezővel és a 
feleségemmel úgy gondoltuk, hogy ki kellene tölte-
ni ezt az űrt, és megszólítani a gyerekeket.

– Melyik korosztályt célozták meg?
– A 3 és 14 év közötti korosztályra számítunk. 

Ahol erre lehetőség és érdeklődés van, kettéosztjuk 
az előadásokat, tartunk egy bemutatót a kicsiknek 
(3-6 éves korig), és egy másikat a nagyobbaknak. 

– Hogyan tudja lekötni a gyerkőcök figyelmét?
– Nem a professzoruk, hanem a barátjuk pró-

bálok lenni, hiszen elég fiatal vagyok ahhoz, hogy 
tudjam, mi lehet érdekes a számukra. Bemutatom 
a zongorát, a billentyűket, a pedálokat, elmondom, 
mi mire való, és olyan zenei részleteket választok, 

A klasszikus zene érték

»Balázs János Junior Prima-díjas zongoraművész A magyar 
kultúra napi rendezvénysorozat keretében tart előadást 
a klasszikus zenéről, és annak egyik alaphangszeréről, 

a zongoráról az Erzsébetligeti Színházban január 24-én 10 
órakor. A gyerekek számára nagy élményt ígérő eseményről a 
művésszel beszélgettünk.

amelyek nagyon kifejezőek. Szerencsére a zongo-
rairodalomban sok a hangutánzó zene, és a kicsik 
szinte kivétel nélkül felismerik, melyik szól az eső-
ről, a harangokról, a madárdalról, vagy a viharról. 
Ezen kívül pedig nemcsak klasszikusok szerepelnek 
a repertoáron, hanem olyan mesezenék is, mint 
például a Vuk kísérőzenéje. Az előadás interaktív, 
az elhangzott részletekkel kapcsolatban kérdéseket 
teszek fel, és megbeszéljük a hallottakat.

– Milyen visszajelzések érkeztek az eddigi előadások-
kal kapcsolatban?

– Az igény már most sokkal nagyobb, mint a 
kapacitásunk, mindenhol telt ház vár bennünket. 
Ez már önmagában igazolja, hogy jó úton járunk. 
Ugyanakkor több szülő jelezte, hogy gyermeke 
hangszert kért ajándékba, vagy Csajkovszkijról, 
Lisztről és Chopinról szeretett volna többet meg-
tudni. A bemutatóink nélkül sokan közülük talán 
soha nem is hallanának ezekről a nagy művészekről. 

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációt 
követően ingyenes, regisztrálni az info@kulturliget.hu 
címen lehet.                          » Mészáros Tibor

Kripli 
Mari 

Ma estére szabad a kecó
»Remek szórakozást ígér január utolsó napja a vígjáté-

kok kedvelőinek, ugyanis Bánfalvy Ági társulata egy 
vérbő komédiával örvendezteti meg az Erzsébetligeti 

Színház közönségét. Az előadásról az egyik főszereplővel, 
Gesztesi Károllyal beszélgettünk.

– Aki január 31-én megnézi a Ma estére szabad a kecó című előadásunkat, ga-
rantáltan jól fog szórakozni, erre pedig több garancia is van. Az író az a Ray 
Coony, aki több remek vígjáték mellett A miniszter félrelép szerzője is. A legsi-
keresebb, eddig legtöbbet játszott műve azonban mégis az, amit mi mutatunk 
be a XVI. kerületi közönségnek.

– Mit tudhatunk az előadásról?
– Maga a történet a másik biztosíték arra, hogy a közönség jól fogja érezni 

magát. Annyit el lehet mondani, hogy Philipet, aki évek óta házasságban él, 
és könyvkiadóként keresi a kenyerét, a dolgok különös egybeesése pillanatok 
alatt kizökkenti eddigi nyugalmából. Egy levél kerül a kezébe, amit feltételezése 
szerint feleségének címeztek, és valószínűleg az asszony szeretője írta. A férfi 
ugyanakkor nagy üzleti lehetőség előtt áll, mert a puritánságáról és testiség-elle-
nességéről ismert Miss Cook, a híres meseírónő Philip cégével szeretné kiadat-
ni bombasikernek ígérkező, legújabb könyvét. A vaskalapos dáma érkezésekor 
azonban nem könnyű eltitkolni, hogy a nagy szoknyavadász hírében álló cég-
társ legújabb nőügyének gyümölcsét éppen akkor, és éppen a lakásban működő 
irodában szeretné learatni, hiszen úgy tudja, „szabad a kecó”. 

– Önnek milyen szerep jut ebben a forgatagban?
– Ebben a darabban csupa hálás szerep van, így Henry Lodge jelmezében nekem 

is kitűnő lehetőségeim vannak a közönség megnevettetésére. Remekül érzem ma-
gam a színpadon, ami a jó szerepen kívül a kitűnő társaknak is köszönhető. Phili-
pet Hujber Ferenc játssza, legjobb barátját, a nőbolond Alistairt Száraz Dénes. 

Miss Cookot Bánfalvy Ági, színpadi feleségemet Ve-
rebes Linda, Philip nejét pedig Kiss Ramóna 

alakítja. Ők komoly színpadi rutinnal és 
komikus vénával is megáldott kollégák. 

– Kiknek ajánlja az előadást?
– Szerintem 12 éves kortól az ag-
gastyánokig mindenki jól szórakoz-
hat ezen a kusza történeten. Elné-
zést a nyers megfogalmazásért, de 
garantáltan két óra röhögés vár a 
közönségre. Mintha Coony éppen 
sok bajjal terhelt hétköznapjaink 

rosszkedvének gyógyítására írta vol-
na ezt a bulvár burleszket. Azt hiszem, 

aki nem lesz ott, nagy nevetésekből fog 
kimaradni.

» Mészáros Tibor
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A Veres Péter úti nyugdíjas klubban dr. Csomor Ervin 
alpolgármester arról beszélt, hogy karácsonykor szinte 
másról sem hallani, mint hogy milyen ajándékot vá-
sároljunk, vagy milyen fogások kerüljenek az asztalra. 
Igazi ünnepünk és boldog hétköznapjaink azonban 
csak akkor lesznek, ha nem gyűlölködünk, odafigye-
lünk a másikra, és valóban szeretettel fordulunk em-
bertársaink felé, ahogy azt az Önkormányzat is teszi. 
Ennek szép példáját mutatta meg az egyik klubtag, aki 
nyilvánosan kért bocsánatot mindazoktól, akiket az 

elmúlt évben megbántott. Az összejöve-
telt – amelyen jelen volt Dobre Dániel 
önkormányzati képviselő is – Vikol Kál-
mán és tanítványainak népi karácsonyi 
énekei tették még hangulatosabbá.

Végül, de nem utolsó sorban a szere-
tet ünnepe alkalmából a cinkotai nyug-
díjas klub tagjai is összegyűltek, akikkel 

kapcsolatban Kovács Péter a szeretetet és az összetar-
tást emelte ki, emellett pedig jó egészséget kívánt szá-
mukra a következő évre is. Szász József ezúttal viszont 
már nemcsak a településrész önkormányzati képvise-
lőjeként, hanem alpolgármesterként is köszöntötte a 
megjelenteket. A Cinkotai Huncutka Óvoda aprósá-
gai a Didergő király című mesét adták elő, sőt saját 
készítésű karácsonyfadíszekkel is kedveskedtek az 
időseknek, akik közül az elmúlt évekhez hasonlóan 
többen is énekeltek és mondtak verset.

A négy intézmény közül a János utcaiba 
járnak a legtöbben, így Kovács Péter pol-
gármester azzal a jó hírrel szolgált, hogy 
keresik a bővítés lehetőségét már csak azért 
is, mert a létszám szerencsére most is bő-
vült. A Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola diákjainak előadása ezúttal is 
könnyeket varázsolt a szemekbe, hiszen meséjük egy 
olyan suszterról szólt, aki miközben Jézust várta kará-
csonyra, minden hozzá betérőnek segített, ezáltal pe-
dig személyesen ugyan nem találkozhatott az Úrral, 
karácsony valódi üzenetét azonban mégis megértette. 

Az Érsekújvári utcába a kerület vezetőjét Szatmáry 
Kristóf országgyűlési, és Szatmáry László önkor-
mányzati képviselő is elkísérte, Simon Attila előadó-
művész pedig most is közösen verselt és énekelt az 
idősekkel.

ünneP

A Dunavölgyi Illésné által vezetett Batthyány Ilona 
Általános Iskola tanárai és diákjai egy élvezetes dél-
előttöt töltöttek együtt december 13-án. Az alsós 
nyelvi csoportok műsort adtak a szülőknek, majd 
kézműves foglalkozásokkal, illetve magyar és kül-
földi karácsonyi szokások megismerésével töltötték 
az időt. A Nemzetek karácsonya elnevezésű prog-
ram ötlete szintén a nyelvi munkaközösségtől szár-
mazott, lényege pedig az volt, hogy a felsős 
osztályok egy-egy ország ünnepi hagyomá-
nyait mutassák be a többieknek. A többhetes 
felkészülés alkalmával a diákok megismer-
kedhettek a különböző népek karácsonyi 
szokásaival, az előadások során ugyanakkor 
nemcsak ezekből, hanem az egyes államok 
földrajzi adottságai mellett azok kulturális és 
gasztronómiai kínálatából is csemegézhettek 
a nebulók, egyes esetekben szó szerint. Az 
ízletes finomságok pedig nagy sikert arattak 

a gyerekek körében. Az angliai hagyományokkal 
maga II. Erzsébet királynő és fekete-fehér ruhás 
szobalányai ismertették meg a jelenlévőket, az 
amerikai szokásokat fülbemászó dallamok kísérték, 
az ausztrálok pedig épp a tengerpartról érkeztek 
strandpapucsban és rövid nadrágban. Az oroszok 
egy különleges vacsorán láttak vendégül minden-
kit, majd kiderült, hogy az olaszok karácsonykor 

Nemzetek karácsonya a Batyiban

» János utca

»A kerületi nyugdíjas kluboknak 
már saját hagyományaik vannak, 
tagjaik pedig Baloghné Szabó Olgá-

nak, a területi Szociális Szolgálat veze-
tőjének irányításával minden évben láza-
san készülnek a karácsonyi ünnepségre. 

» Érsekújvári utca

» Veres Péter út » Cinkota

is hangosan ünnepelnek. Finnországból rénszar-
vasszánon érkezett Joulupukki, aki igazi finomság-
gal, Pikkupulattal (briósszerű sütemény – a szerk.) 
kedveskedett a nebulóknak. Eztán kiderült, hogy 
a svédek nemcsak bútort, de süteményt is tudnak 
készíteni, a franciák egy izgalmas nyomozás ke-
retében még  a Louvre-ba is elvezették társaikat, 
majd a németekkel igazi sramlizenére táncolhatott 
az, akinek kedve volt, végül pedig még egy spanyol 
lottósorsoláson is próbára tehették szerencséjüket 
a jelenlévők.                                 » Sz. R. Zs.
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A jelenlévőket Kázmér József 
után Kovács Péter polgármester, 
Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő és Gödölle Márton 
Cinkota-mátyásföldi plébános is 
köszöntötte a szeretet ünnepén, az ajándékcsoma-
gok kiosztásában – amelyeket idén is a kerület veze-
tője, a honatya és Nagy Lajos vállalkozó jóvoltából 
kaphattak meg a rászorulók – pedig Ács Anikó és 
Horváth János önkormányzati képviselő is segéd-
kezett. A mátyásföldi katolikus templom Szent 

Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője is 
segédkezett azon a ruha- és ételosztáson, amit a Vitézi 
Rend szervezett december 20-án az Őrs vezér terére. 
A honatya elmondta: évek óta részt vesz az akcióban, 
amelynek több XVI. kerületi támogatója is van, de 
kizárólag magánemberként, ahogy ő is. A rászorulók 
aznap ínycsiklandó gulyáslevest és többféle palacsin-
tát is kaphattak, amelyeket Szatmáry Kristóf saját ke-
zűleg töltött meg. A metsző, hideg szél elviselésében 
ugyanakkor a forró tea is segített, amelyből néha az 
elgémberedett kezű ételosztók is szívesen kortyoltak. 
Óriási volt az érdeklődés az Angliából származó, de 
újszerű állapotú ruhaneműk iránt is, amelyek között 
a többi között volt dzseki, póló és női ruha is.   

» Mészáros Tibor

– A Vitézi Rend hagyományőrző szervezetként 
alakult meg, de kibővítettük a tevékenységünket. 
Ezentúl feladatunknak tekintjük a hadisírok gon-
dozását, a katasztrófavédelemben való részvételt és 
a karitatív tevékenységet is.
– Miként jutott a tudomásukra, hogy itt a legnagyobb 
a szükség?

– Egy Liverpoolban élő rendtársunk, vitéz Hor-
váth Balázs, aki anyagi helyzeténél fogva meg-
engedheti magának, rendszeresen és bőkezűen 
támogatja különböző adományokkal karitatív tevé-

kenységünket. A téli időszakra küldött 
egy kamionnyi kitűnő minőségű, nagy 
hőértékű bükkfát, amelyből 12-15 csa-
ládot tudunk segíteni. Mivel Szatmáry 
Kristóffal régóta jó kapcsolatot ápo-
lunk, ezért a XVI. kerületi Napraforgó 
Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 
Szolgálatnál érdeklődtünk, kinek lenne 
a legnagyobb szüksége a tűzifára. 

Horváth Andrea családgondozó el-
mondta, hogy öt éve állnak kapcsolat-
ban a családdal, amelyben az édesapa 
enyhén értelmi fogyatékos, de munka-
képes, szorgalmas ember, és huszonhét 
éve a MÁV dolgozója. Az édesanya, saj-

nos, most munkanélküli, de részt vesz a közmun-
kaprogramban és az átképzésen. Anyagilag nagyon 
nehéz helyzetben vannak, viszont nagy szeretetben 
nevelik gyermekeiket. Az adomány nélkül nem 
tudtak volna fűtött otthont biztosítani öt csemeté-
jüknek, a 20 mázsa tűzifa azonban sokáig elég lesz, 
ha a tél nem fordul nagyon hidegre. A gyerekek 
pedig nemcsak meleg szobát, hanem még három 
szatyor ajándékot is kaptak Szatmáry Kristóftól, aki 
otthon négy fiút nevel a feleségével.  

» Mészáros Tibor

A Cinkotai Tájház látogatói ez-
úttal is megtekinthették az élő betle-
hemet, az istállóban ugyanis három 
bárány őrizte a Szent Családot. Dec-
ember 20-án pedig Kovács Raymund 
önkormányzati képviselő üdvözölte 
a megjelenteket, akik még sötétedés 
után is válogathattak a kirakodóvásár 

kínálatából, vagy saját készítésű mézeskaláccsal ked-
veskedhettek szeretteiknek.  

tűzifát kaptak ajándékba
»Értékes segítséget nyújtott néhány nappal karácsony előtt a Vitézi Rend 

egy héttagú XVI. kerületi családnak. A 20 mázsa, kitűnő minőségű, fel-
hasogatott tűzifa szállítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vállalta 

december 19-én. Az akcióban részt vett Szatmáry Kristóf, a kerület országgyű-
lési képviselője és Szatmáry László önkormányzati képviselő is. A részletekről 
Molnár-Gazsó Jánost, a Vitézi Rend főkapitányát kérdeztük.

Mindenki karácsonyfája
»Kázmér József – akit a legtöbb kerüle-

ti lakó csak Öcsi bácsinak szólít – hu-
szonharmadik alkalommal rendezte 

meg a Mindenki karácsonyfája elnevezésű 
jótékonysági eseményt december 20-án a 
Corvini Domini Egyesület székházában, 
ahova olyan rászorulókat vártak, akiknek 
valamilyen okból nélkülözniük kellett a 
szeretet ünnepének hangulatát.

A Pihokker Ferenc által vezetett XVI. kerületi Ér-
telmi Fogyatékosok Napközi Otthonában Ko-
vács Péter polgármester szerint egész évben karácsony 
van, hiszen bármikor látogat el az intézménybe, ott a 
szülők és a gondozók áldozatos munkájának köszön-
hetően a napi zsörtölődések ellenére mindig érezhető a 
szeretet. Mindezt pedig be is bizonyították az ide járó 
fiatalok, akik most is dallal, verssel és pásztorjátékkal 
emlékeztek meg Jézus születéséről, a műsor végén pedig 
még egy megható gyertyás táncot is előadtak. 

Cecília kórusa a kezdetek óta főszereplője az ünne-
pi műsornak, idén azonban egy kerületi gyermek-
egészségház is csatlakozott az előadókhoz. A vacso-
rát pedig most is Lukács Gábor mesterszakács főzte 
és osztotta ki a hosszú sort alkotó vendégeknek. 

» Mészáros Tibor
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niusában jelentős nyugdíjemelésre számíthatnak. 
A jelenlévők ezután egyperces felállással emlé-

keztek meg vitéz Matovics István nemzetőr dan-
dártábornok 2014-ben bekövetkezett haláláról, 
majd Kratofil Ottóné szavalata után, a borúsabb 

Vitéz lovag Palla László, a POFOSZ XVI. kerü-
leti elnöke visszatekintésében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a politikai üldözöttek közösségé-
nek az idő múlásával sem szabad megengednie, 
hogy 1956 emléke kikopjon a köztudatból, a 
jövő nemzedékeinek érdekében pedig ápolni kell 
a forradalmi hagyományokat azért, hogy a kom-
munista diktatúra ne térhessen vissza. Ez több, 
mint egy feladat, inkább küldetés a túlélők és a 
megtorlás elszenvedői számára. Így a még meg-
lévő belső ellentétek elsimítására szólította fel az 
ország POFOSZ-szervezeteinek teljes tagságát.

Ezután vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzet-
őr vezérezredes mondott köszöntőt, aki az újévi 
jókívánságokon kívül egy jó hírrel is szolgált, a 
Nyugdíjfolyósító Intézet munkatársától ugyanis 
megtudta, hogy mindazok, akik a diktatúra ül-
dözöttei voltak, és ezt igazolni is tudják, 2015 jú-

Koccintottak a veteránok

»A POFOSz XVI. kerületi szervezete előszilveszteri összejövetelt 
tartott december 29-én, a rendezvényre pedig meghívták a Kert-
város civil szervezeteinek képviselőit is. Az eseményen részt vett 

Kovács Péter polgármester és Szatmáry László önkormányzati képvi-
selő is, akinek édesapja a megtorlás áldozata lett. Rajtuk kívül eljött 
még a POFOSz budapesti elnöke, Szalay zoltán, valamint a szervezet 
X. és XV. kerületi elnöke, Kisunyomi Ferenc, illetve Palkovics Lász-
ló. Az 1956-os hagyományőrző tagozatot ezúttal Szécsi Istvánné és 
Ámon Antal képviselte.

Dohogok 
Egy kérdéssel kezdem szokásos, de rég látott do-
hogásomat. Azt hiszem, közösen sajnálhatjuk, 
hogy ismét elmúlt egy év. Én is dohogva leltároz-
tam 2014-et, vajon mi az, ami mellett eltörpül az 
orosz-ukrán ejnye-bejnye, vagy a televíziók néz-
hetetlen, érthetetlen, bicskanyitogató, sokmilliós 
műsorai?

Eltaláltátok, kedves embertársaim? Ha nem, ak-
kor elárulom: keveset nevetünk. Keveset mosoly-
gunk, vigyorgunk, hahotázunk, röhögünk a szó 
klasszikus értelmében, és ez nagy baj. Sajnos, nem 
tudunk örülni, de talán nem is akarunk. Pedig 
csak körül kellene nézni, és észrevenni a kedélyja-
vító próbálkozásokat. Egy példa, amin igazán jót 
lehet kuncogni: néhány polgártársunk kiruccant 
Klagenfurtba, és ha már ott jártak, meglovasítot-
tak egy zörgő, csattogó pár lóerős úthengert, majd 
azzal tértek vissza Nógrádba. A honi lomisoknak 
remek érzékük van, hiszen minden egyéb már 
bent volt a kerítésükön belül. 

Szóval minden bajra a humor a legjobb terápia. 
Nem hiába mondja a szakirodalom, pontosabban 
Karinthy, hogy akinek humora van, mindent tud, 
akinek nincs, az mindenre képes. 

Vegyük például: a kereskedelmi tévék műso-
rait, amelyek tele vannak „szellemes”, „irodal-
milag érett”, „népművelő műsorokkal”. Óriási 
élmény. Nem nézni. Hiszen ezek még élcnek is 
viccesek. 

Pár nappal ezelőtt azon-
ban egy újabb lehetőséget 
kaptunk, hála egy bizonyos 
Ugo Buoncompagni nevű 
úrnak, akinek az újévet 
köszönhetjük. Egymás kö-
zött nevezzük csak az illetőt 
XIII. Gergelynek, aki pápa-
ként 1582-ben vezettette be 
a róla elnevezett naptárat. 

Visszatérve a lehetőség-
re, nos, most lehet változ-
tatni, változni, tegyük új 
sínekre életünket, ízlésün-
ket. Éppenséggel az újévi 
fogadalmak tömkelegére 
gondolok, hiszen ilyenkor 
dömping van belőlük, de az 
évkezdetnek amúgy is nagy 
hagyományai vannak. A 
néphit szerint ugyanis, ami 
az év első napján történik, 
az az év során megismétlő-
dik, ezért egykor mindenki igyekezett ezt a napot 
minél kellemesebbé varázsolni. A kenyérszegés azt 
jelentette, hogy a családnak egész évben meglesz a 
mindennapi betevő, a lencse az asztalon sok pénzt 
ígért, a malacsült pedig szerencsével kecsegtetett. 
Nem ártott azonban, ha minél több lóherét, pat-
kót, kéményseprőt gyűjtöttek az emberek az év 
első napján, és csak ezek után kezdtek el fogad-
kozni.

Alig van olyan ember-
társunk, aki ne tűzne ki va-
lami elérhető célt maga elé 
az újév hajnalán. Új év, új 
élet, szokták volt mondani. 
Saját magam úgy gondo-
lom, hogy sportolni fogok, 
ezért kezdésnek elsétálok a 
sarokig. Ha jól megy, ne-
hezítek, és még aznap visz-
szasétálok. Mindent megte-
szek tehát annak érdekében, 
hogy kockás hasam legyen. 
Aztán leszokom a dohány-
zásról, két év alatt immár 
ötödször. Nem iszom. Illet-
ve… Fogyókúrázom. Ezzel 
lesznek nehézségeim, egész 
pontosan 12 kilónyi. Ám a 
leginkább az odafigyeléssel 
igyekszem rendben tarta-
ni magam. A leggyakoribb 
vétek ugyanis az egészséges 

életmód ellen a helytelen táplálkozás. Nassolunk, 
csipegetünk délelőtt, délután. Kapkodva, túl ko-
rán ebédelünk, gyakran állva. Túl sokat vacso-
rázunk sok szénhidrátot fogyasztva. Tévénézés 
közben gyakran eszegetünk, csokoládét, chipset, 
gyümölcsöt. Mit lehet tenni? A válasz egyértelmű: 
kikapcsoljuk a televíziót. 

Boldog új évet: 
» - szák

gondolatokat hátrahagyva elkezdődött a szilvesz-
teri vigadalom pezsgővel, virslivel és finom süte-
ményekkel.

» Mészáros Tibor

POFOSZ XVI. 
kerületi szervezete

Veres Péter út 27. Tel.: +36-70/239-5264 
lovag vitéz Palla László

----------------------------------------------------
Értesítjük tagtársainkat, hogy 

FArSAngI öSSZEJöVETElÜnK 
február 2-án, 15 órakor lesz. 

Helyszín: Veres Péter út 27., első emeleti 
tanácsterem. A fő program a vigasság lesz, de 

ejtünk szót néhány aktuális szervezeti témáról, 
és a 2015-ös év teendőiről is.
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A Déli Harangszó Baráti Kör elnöke örömmel üdvözölte a megjelent fiatalokat, 
de hiányolta a kerületi iskolások nagyobb számú részvételét. A versek alapján 
kialakult Petőfi-képünket ezúttal két prózai előadás is kiegészítette. Friedrich 
Klára – aki férjével, Szakács Gáborral közösen sokat tett a rovásírás újbóli elter-
jesztéséért – által ismertetett tanulmányból megtudhattuk, hogy a téma ismerői 
arra a következtetésre jutottak, ha 1848 hőse nem halt volna meg ilyen fiatalon, 
valószínűleg ő is felfedezte volna ezt az értékes örökséget, amit Arany János 
(Buda halála 1863), majd Jókai Mór (És mégis mozog a Föld 1872, A Hargita 
1874) csak jóval 1849 után, a forradalom bukása előtti dicsőség megjelenítője-
ként, az ellenállás kifejezésére használt műveiben. 

Gueth Ádám történészhallgató pedig Petőfi koráról számolt be, és a társa-
dalmi környezeten kívül sok humorral mutatta be azt is, hogyan viszonyultak 
kortársai a szürke hétköznapokon is forradalmárként viselkedő, izgága, kissé 
extravagáns költő egyéniségéhez és költészetéhez. A legtömörebben ezt Jókai 
fogalmazta meg egy akkori lap munkatársának kérdésére válaszolva: költészete 
nagy tehetségről árulkodik, de maga a jelenség borzasztó.

Szakács Gábor egy meglepetéssel szolgált a jelenlévőknek, hiszen néhány gi-
tárkísérettel előadott verset követően bemutatott két füzetet, amelyekre az Érdi 
Rovásíró Klubban bukkant rá. Ennek tagja az olimpiai-, világ- és Európa-baj-
nok úszónőnk, Egerszegi Krisztina édesanyja, Egerszegi Jánosné, aki lelkes nép-
szerűsítője a rovásírásnak, ezért kézzel leírta a János vitézt rovásbetűkkel. 

A Petőfi-est állandó résztvevői – Kratofil Ottóné, M. Jankó János, Vásárhelyi Já-
nos, Gueth Ádám és Farkas János – mellett idén először iratkozott fel az előadók 
sorába Varga Ilona, valamint a szerbes gimnazista Szűcs Attila. A rendezvényt a 
hároméves Mikó Villő, Onyestyák György unokája nyitotta meg egy karácsonyi 
dallal, a produkciók között pedig Kerék Benjámin, a Kertvárosi Ifjúsági Önkor-
mányzat polgármestere adott ízelítőt a klasszikus, lírai gitárzene szépségeiből.

» Mészáros Tibor

Kovács Péter polgármester köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából 
GerGely Jánosnét, aki tősgyökeres 
rákosszentmihályi. Éva néni nagy-
családban nevelkedett hét testvére 
társaságában. Első férjével 1944-ben 
kötött házasságot, boldogságuknak 
azonban véget vetett a II. világhá-
ború. Második férjével 41 évig élt 
együtt, de sajnos 17 évvel ezelőtt 
már őt is elvesztette. Az ünnepelt 
egész életében kétkezi munkásként 
dolgozott, mivel két gyermekük 
neveléséhez szükség volt a két kere-
setre. Pihenést azonban a nyugdíjas 

évek sem hoztak, ugyanis vásárolt egy telket, ahol virágtermesztésbe kezdett, a 
növényeket pedig eladta a Sashalmi Piacon. Éva nénihez ma már gyermekein 
kívül négy unoka és öt dédunoka is gyakran bekopogtat. Életével elégedett, bár 
a lakótelepi bezártságot máig sem tudta megszokni. Éppen ezért továbbra is te-
vékenyen él, mert úgy gondolja, hogy a hosszú élet és az egészség megőrzésének 
ez a titka. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Dr. Csomor Ervin alpolgármester 
köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából sipos Jánosnét, aki Somogy 
megyében, Nemesviden született. 
Huszonhárom éves koráig lakott ott, 
majd férjhez ment és Sashalomra köl-
tözött. A huncut mosolyú, örökmoz-
gó, apró termetű Gizi néni nagyon 
jókedvű idős hölgy, állandóan nevet 
és viccelődik. Sokáig varrással foglal-
kozott bedolgozóként, majd amikor 
ez már kevésbé volt jövedelmező, 
az EMG-ben vállalt munkát. Végül 
azonban a Magyar Posta I. számú 

Központi Járműtelepéről ment nyugdíjba, ahol raktárosi teendőket látott el. 
Férje 2001-ben hunyt el, de fia és két unokája gyakran látogatja. Ez nagyon 
fontos számára, hiszen akkor érzi jól magát, ha van kivel beszélgetnie. Amikor 
pedig épp nincs társalgási partnere, akkor szívesen néz valamilyen sorozatot. 
Gizi néni mindig mosolyog, tele van optimizmussal és mindenre talál megol-
dást. Talán még azt is mondhatnánk: fel kellene őt írni receptre. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!   

Petőfi rovásírással
»Dr. Onyestyák György tizenharmadik alkalommal rendezte 

meg A költő visszatér című irodalmi estjét Petőfi Sándor 
emlékére, ezért néhány nappal a poéta születésének 193. 

évfordulója előtt újból megtelt a sashalmi szálloda díszterme.

A Déli Harangszó Baráti kör jelképesen az év legsötétebb napjára, vagyis decem-
ber 21-ére szervezett gyertyagyújtást az egykori Cinkotai Strand előtti parkban 
található hősi emlékműhöz, ahol a jelenlévők az I. világháború kerületi 
áldozataira a nevek hangos felolvasásával emlékeztek. Dr. Onyestyák György 
elnök beszédében elmondta: a szervezetlenség és a megfelelő felszereltség hiánya 
miatt Magyarország hadseregének mintegy kétharmadát elvesztette már 1914 
végére, és sokan estek hadifogságba is. Szurmay Sándor gyalogsági tábor-
nok – aki később Mátyásföldön élt és írt számos jelentős hadtörténeti művet 
– vezetésével azonban a dermesztő téli hideg ellenére is sikerült megtartani az 
Uzsoki-hágót, ezzel pedig meggátolni az orosz hadsereg 

előrenyomulását a Kárpát-medencében. Krakkó előtt, Limanova térségében 
ugyanakkor a magyar Nádasdy-huszárok hajtották végre utolsó dicső tettüket, 
ugyanis bebizonyosodott, hogy a gépiesített fegyverek ellen lóról már nem lehet 
harcolni.

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

---------------------------------------------------------------------------------
Január 24., szombat 15.00 óra

Helyszín: Veres Péter út 27.
A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel látja vendégül mindazokat 

egy baráti beszélgetésre némi forralt bor mellett, akik már részt vettek 
egy általunk szervezett kiránduláson. A rendezvény keretében szeretnénk 

együtt felidézni a legemlékezetesebb közös élményeket, megismerni 
a szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, illetve véleményüket és 
javaslataikat. Egyúttal segítséget szeretnénk kérni a 2015-ös év 

előkészítéséhez is.
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Az életmentő Batthyány Ilona
A gyűjtemény még tavaly levelet kapott egy kedves régi ismerőstől, Szili Mártától, akinek szintén szívügye a régi 
korok emlékeinek megőrzése. A Batthyány Ilonáról közölt írását idemásolom, úgy gondolom, így teljes, ha nem 
veszek el belőle semmit. A történet önmagáért beszél, és megerősíti bennünk a Cinkota grófnőjéről kialakult ké-
pet, az önzetlen, minden időkben adakozó, főúri gőgtől mentes helyi földbirtokos képét. 

Az információt egy 1920. dec. 23-i Miniszter-
tanácsi emlékeztetőben találtam, ami a Magyar 
Országos Levéltár honlapjáról letölthető. (MOL 
archívumból a Digitarchiv-ba kell lépni és ott az 
időpontoknál az 1920. dec. 23-át kikeresni. A 
14-15. oldalon van az alábbi szöveg (a korabeli 
helyesírással idézve): 
"Ladik Gyula belügyminiszteri államtitkár előad-
ja, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispán-
ja az 1920. évi augusztus hó 30-án kelt ad. 595. 
számu felterjesztésében özv. Beniczky Gáborné 
szül. Batthyány Ilona grófnőnek áldozatkész 
magatartással véghezvitt életmentéséért magas 
elismerésben részesítését hozta javaslatba. A ha-
tóságtól beérkezett adatok szerint az életmentés a 
következőképen történt: Belovai Gáborné szüle-
tett Zsigai Rozála czinkotai lakosnak a czinkotai 
Caprera elnevezésű szabadfürdő bérlőjének Gá-
bor nevű ötéves gyermeke 1920. évi junius hó 
utolsó napjainak egyik délelőttjén közvetlen a 
víz partján levő kabinok előtti padlózaton ját-
szadozott, midőn egyszerre egyensulyát veszítve, 
fejjel előre a vízbe zuhant. A fürdőkben abban 
az időben a gyermek anyján és az ekkor már fel-
öltözőben levő özv. Beniczky Gáborné született 
Batthyány Ilona grófnőn kivül senki sem volt. 
Az anya, az ijedségtől lélekjelenlétét elveszítve, 

gyermekének megmentésére nem tett kisérletet, a 
jelenlevő Batthyány Ilona grófnő azonban nyom-
ban ruhástul utána ugrott s a gyermeket, kit már a 

víz a színhelyről körülbelül 15 méterre levő zsilip 
felé sodort, szerencséssen kimentette. A baleset 
szinhelyén a viz nem mély, de sodra erős, ugy, 
hogyha segítség nem érkezik, az uszni nem tudó 
kis gyermeket a zsilipnél levő mélyebb víz felé 
sodorta volna s ott pusztult volna. Az előadot-
tak alapján és különös figyelemmel arra, hogy az 
életmentő özv. Beniczky Gáborné született Bat-
thyány Ilona grófné elaggott korban levő 76 éves 
nő, - nevezettnek áldozatkész magatartásááért, 
mellyel egy ember életét megmentette, magas 
elismerésben való részesítés iránt előterjesztést 
tenni szándékozik. Kéri minisztertanácsot, hogy 
ezen előterjesztéhez hozzájárulni méltóztassék. - 
A minisztertanács hozzájárult."
Ez is Batthyány Ilona!!! (Még szerencse, hogy nem 
minden dokumentum veszett el a Levéltárból.”
Köszönjük Szili Mártának, hogy kutatásával segí-
tett teljesebbé tenni a grófnő életrajzát. A történet 
természetesen bekerül a Kertvárosi Helytörténeti 
Füzetek most készülő, Lantos Antal és Széman 
Richárd által írt következő kötetébe, ahol elődte-
lepüléseink nevezetes asszonyainak életét, tetteit 
szándékozunk bemutatni. A kötetben kiemelke-
dő helyet foglal el Beniczkyné Batthyány Ilona 
élete. 

» Széman Richárd

Fenti cikkünkben 
említettük következő 
nagylélegzetű írásun-
kat, most a könyv anyagának kutatásához kérjük olva-
sóink segítségét. A kötetben szereplő asszonyok közül 
néhányról nincs fénykép (vagy a meglévőnek nem jó 
a minősége) archívumunkban. Reménykedve a csalá-
di albumok, fényképes dobozok feltáratlan titkaiban, 
keressük Barta Borbála iskolaigazgató, Tröszter Mária 
iskolaigazgató, Kovássy 
Márta iskolaigazgató, 
Ehmann Viktorné Bujk 
Emma, Otte Albertné, 
Pejacsevics Márkné, 
Wunderlichné, a sas-
halmi delejes asszony 
fotóit. 

Természetesen to-
vábbra is várjuk olva-
sóink internetes leve-
leit, amiben egyéb régi 
fotó(ka)t és néhány 
soros leírást küldenek a 
kerületünkben történt 
eseményekről. Digitá-

lis archívumunkban 
megőrzünk minden 
csoportképet, iskolai 

tablót, műkedvelő színházi előadás képét, régi épüle-
tek, nevezetes személyek fotóit. Ha ilyen van tulajdo-
nában, kérjük, keressen meg minket, azokat a fotó-
kat, amit tulajdonosuk meg szeretne őrizni, azonnal 
beszkenneljük és visszaadjuk tulajdonosának. Keresünk 
régi, nagyméretű üveg és celluloid negatívokat, helyi té-

májú diákat is. Levele-
iket a helytortenet16@
gmail.com címre szí-
veskedjenek küldeni, 
vagy hívjanak a 06 30 
4845264-es mobilon. 
Kedden és csütörtökön 
9-17-ig mindig láto-
gatható a gyűjtemény 
(városi száma: 401-
0866), egyéb napokon 
megbeszélés szerint. A 
gyűjtemény címe: Bp., 
Mátyásföld, Veres Pé-
ter út 157. A régi Út-
törőház épülete. 

A Kertvárosi Helytörté-
neti Gyűjtemény ezzel a 
XVI. századi, a cinkotai 
evangélikus templom 
egykori, katolikus sek-
restyéjének feltárása-

kor talált patkó képével 
kíván szerencsét, bősé-
get, szeretetet minden 
kedves olvasójának a 

2015-ös évhez. a KHGy épülete a 78-as felújításkor

Forráskereső
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– A Zsenge utcai épület mely részei szorultak rá legjob-
ban a megújulásra?
– A felújítás nemcsak az épület állagának rend-
betételét szolgálta, hanem alapfeltétele volt annak 
a szakmai korszerűsítési tervnek, amelynek enge-
délyezése már folyamatban van. Az igényekhez 
alkalmazkodva akadálymentesítették az épületet, 
valamint vizsgálóhelyiségeket és ambulanciát, il-
letve további vizesblokkot alakítottak ki az eddig 
nem használt hátsó részben. Megjavították a fű-
tési rendszert, és felújításon esett át a korábban 
különösen veszélyesnek minősített elektromos 
hálózat is. Kifestették a foglalkoztató helyisége-
ket, amelyeknek a padlóburkolatát is kicserélték. 
Sajnos azonban a keretből nem futotta a teljes 
belső felújításra, mert az épületnek és a terasz-
nak a teteje is sürgős javításra szorult. Emellett az 

épület biztonságának érdekében riasztórendszert 
is beszereltek. 

– Ha megérkeznek az engedélyek, mennyivel nyújt-
hat többet a Zsenge utca, mint eddig?

– A jövőben az egészségügyi ellátáson kívül már 
a betegek szociális problémáival is tudunk foglal-
kozni, ezáltal komplex rehabilitációs intézménnyé 
lépünk elő, amely hosszú távon figyelemmel kísér-
heti a gondozottak sorsát. A szociális ellátás önkor-
mányzati feladat, így az egészségügyi és szociális 
források összeadódnak. Ezzel a megerősödött anya-
gi háttérrel az eddig túlterhelt ellátás finanszírozása 
biztonságosabbá válik, sőt reményeink szerint több 
beteg ellátására is lehetőségünk lesz. 

– Az épület helyiségeiben a gondozottakkal már fo-
lyik a szakmai munka.

– Igen, amint a munkálatok olyan stádiumba 

Újraindult a szakmai munka a zsenge utcában

»tavaly augusztusban adtunk hírt arról, hogy a 
XVI. Kerületi Önkormányzat jóvoltából a Péterfy 
Sándor Utcai Kórház és Rendelő Intézet Nappali 

Szanatóriumaként működő zsenge utcai egészség-
ügyi intézményt nem zárják be, hanem felújítják, szol-
gáltatásait pedig kibővítik, így a pszichiátriai ellátás-
ra szoruló kertvárosi betegeket továbbra is helyben 
tudják kezelni. Az épület megújulásáról és a szakmai 
tervekről az intézmény vezetőjét, dr. Váradi Enikőt 
kérdeztük, aki tavaly október 1-je óta a XVI. Kerület 
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Baross Gábor utcai 
Pszichiátriai Szakrendelőjének és Gondozójának is a 
vezetője.

jutottak, hogy a helyiségeket már használatba ve-
hettük, elindítottunk egy intenzívebb rehabilitáci-
ós folyamatot, amely egyben kutatási programunk 
része is. Ebben társterapeutaként egyetemisták is 
részt vesznek. Munkatársaink a hetirend szerint 
rendszeresített rehabilitációs programot vezetik a 
gondozottakkal, amihez pedig szakirányú ismere-
tekre, vagyis úgynevezett kognitív fejlesztésre van 
szükség, azt pszichológus hallgatókra bízzuk.

– Mivel foglalkozik majd a Baross Gábor utcában?
– Mindennel, ami a vezető főorvos hatáskörébe 

tartozik. A fő feladat az ellátás kiterjesztése, amely-
nek eszköze lehet egy szorosabb együttműködés a 
Zsenge utcai intézménnyel. Szeretném, ha a pszi-
chiátriai gondozás a korai beavatkozástól a komplex 
rehabilitációig a betegek számára elérhető módon, 
lakóhelyükhöz közel megvalósulhatna. Egy fővel 
bővült az orvosok száma is, és a kolléganőmmel 
mindketten egyúttal a Nappali Szanatóriumban is 
dolgozunk. Január 1-jétől pedig egy új pszicholó-
gus is erősíti a csapatot. Ez lehetőséget biztosít arra, 
hogy több beteget lássunk el, így a pszichoterápi-
ára is nagyobb hangsúlyt fektethetünk. Emellett 
kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a Kormány-
hivatalon belül a Gyámhivatallal való együttműkö-
désre, hiszen a betegeink egy részét, különösen a 
nehéz helyzetű pácienseket jogilag annak munka-
társai segítik. Azt hiszem, ha ezek az elképzelések 
idén megvalósulnak, akkor megtettük az első lépé-
seket a korszerű gondozás felé. Előrelépni viszont 
csak úgy tudnánk, ha az épület bővíthető lenne, 
hiszen az új kollégák érkezésével most éppenhogy 
elférünk benne. Egyelőre azonban a mostani igé-
nyek lefedésére ez a kapacitás elegendőnek tűnik.  

» Mészáros Tibor

» Kifestették a foglalkoztató 
helyiségeket, amelyeknek a 
padlóburkolatát is kicserélték.
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Eladó a XVI. Ker-ben 
Ó-Mátyásföldön az 
ERZSÉBETLIGTBEN egy 

földszinti, csendes, 65 nm-es (2 + 2 
félszobás) összkomfortos, társashá-
zi lakás. 20-961-5262, 20-288-8361 

SPOrT

DUgUlÁSElHÁrÍTÁS FAl-
BOnTÁS nÉlKÜl. VÍZ-gÁZ-
FŰTÉSSZErElÉS. 402-4330, 20-
491-5089

Villanyszerelés, hibakeresés, villany-
bojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 30-296-5590, 260-7090

Amennyiben Ön is szeretne élni a 
törvény adta lehetőséggel, és szeretné 
visszakapni a befizetett SZJA-jának 
jelentős részét, hívjon bizalommal. dr. 
Marosi Viktória: 30-470-3701

mondta a labdarúgó.
Ezt követően Gyurko-

vics László egy edzőpó-
lóval is megajándékozta 
a csapatkapitányt, akivel 
végül elkészültek a várva-
várt csoportképek is. 

– Balázs egy igazi példa-
kép, és egyike azon kevés 
hazai focistának, akinek 
a nevét a magyar gyere-
kek kivétel nélkül isme-
rik. Mi azon dolgozunk, 
hogy a nálunk nevelkedő 
apróságok a hozzá ha-
sonló magyar labdarúgók 
nyomdokait kövessék, és 

ha nem is lesz belőlük a következő Dzsudzsák, mégis 
szeressék meg ezt a remek sportot, aztán pedig majd a 
saját gyermekeiket is vigyék el edzeni – hangsúlyozta 
a tréner.

» Kellner Gergely

» Folytatás a címlapról

A Moszkvában légióskodó balszélső az ünnepek-
re érkezett haza, és azonnal elfogadta a kerületiek 
meghívását. Természetesen nem jött üres kézzel, a 
labdák után pedig autogramokat is osztott, majd 
átöltözött és beállt játszani. A meccset szemmel 
láthatóan ő is nagyon élvezte: remek cselekkel, be-
adásokkal, felívelésekkel színezte a játékot, de több 
góllal is segítette éppen aktuális csapatát. A két kert-
városi edző, Gyurkovics László, és a játékba szintén 
beszálló Hazai Tamás ugyanis úgy alakította, hogy 
minden apróság rúghassa a bőrt a klasszissal egy 
csapatban és ellene is. A gyerkőcök a mérkőzés után 
nagy tapssal köszönték meg az örömfocit.

– Örülök, hogy itt lehettem, hiszen remek játékon 
vagyunk túl, és mindenki büszke lehet magára. Min-
dig hallgassatok edzőitekre és szüleitekre, ha pedig 
valóban futballisták szeretnétek lenni, akkor soha 
ne adjátok fel az álmaitokat, és legyetek kitartóak – 

– Az összeférhetetlenség miatt még a bíróbizottság ve-
zetéséről is lemondott. Miért tartja ennyire fontosnak 
a vezetőcserét a Szövetségben? 
– Dr. Hegedűs Csaba az elmúlt 23 év alatt teljesen 
eltávolodott a demokratikus működés alapjaitól. 
Az egyszemélyes döntések, a bizalomhiány, a meg-
merevedett struktúrák, a pazarlás, a követhetetlen 
pénzköltés mind-mind ennek nyilvánvaló jelei. 
Most a lojalitás az elsődleges értékmérő, nem a 
szakértelem, tehát nyilvánvalóan változtatásra van 
szükség a klubok igénye alapján is, hiszen ők is azt 
szeretnék, ha demokratikusan és nyilvánosan zajla-
nának a folyamatok a vezetésben. 

– Milyen gondokkal küzd jelenleg a hazai birkózó-
sport, és ezeket hogyan lehetne megoldani?

Dzsudzsák 
ellen fociztak

Bacsa Péter is indul a birkózó szövetség 
alelnöki posztjáért
»A Kertvárosi SE nemzetközi versenybíró és volt olimpikon elnöke, Bacsa Péter is 

tagja annak a négyfős csoportnak, amely a magyar birkózás megújítását tűzte ki 
célul. A Magyar Birkózó Szövetség január 30-án tartandó tisztújító közgyűlésén 

pedig közös erővel megpróbálják leváltani dr. hegedűs Csabát, a jelenlegi elnököt.

Bacsa Péter, Németh Szilárd, Komáromi Tibor 
és Kovács István

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei 
dr. Hammerl lászló olimpiai bajnok és 

Péni István ifjúsági olimpiai bajnok sportlövők lesznek 
január 22-én, csütörtökön 17.00 órakor.

Helyszín: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 
(Mátyás király tér 4.)

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

– A klubok számára juttatott támogatás elosz-
tási elvei zavarosak, nem a minőségi munkára 
ösztönöznek, és visszaélésekre adnak lehetőséget. 
A központi felkészülés mintegy 500 millió forint-
nyi összegének elköltése szintén nem követhető 
nyomon. A megoldás a nyílt, átlátható, pontos el-
számolás, előre rögzített, objektív elosztási elvek, 
és az életpálya-modell bevezetése a birkózók szá-
mára, amellyel kapcsolatban részletes programot 
dolgoztunk ki. Emellett meg szeretnénk erősíteni 
a sportág kommunikációját, hogy a gyerekek szá-
mára ismét vonzó legyen a birkózás. Szeretném 
azonban hangsúlyozni, hogy a jelenleg folyó szak-
mai tevékenység kiváló, az edzők pedig nagysze-
rű munkát végeznek, amely az eredményekben is 

megmutatkozik, így a trénerek lehetőségeit tovább 
kell bővíteni.

A változás iránti igény hívta életre a tavaly ősszel 
létrejött Új-Szövetség a birkózásért 2015 elnevezé-
sű csoportosulást is. Az elnökjelölt, Németh Szilárd 
megválasztásával pedig Bacsa Péter lenne a három 
alelnök egyike. Hogy mit hoz a jövő, arra már csak 
a január 30-i voksolásig kell várnunk.  

» Kellner Gergely

    Szentmihályi 
   Esték 

--------------------------------------------------
A magyar kultúra napja alkalmából 

január 24-én, szombaton 16 órakor. 
Helyszín: Templom tér 3., 

a Szent Mihály templom közösségi terme.
A rendezvényen 

Szakcsi lakatos Béla, a Nemzet Művésze, 
Kossuth-díjas  zongoraművész, 

Kathy Horváth lajos, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti keresztjével kitüntetett 

Érdemes Művész és Takács Bence 
Ervin előadóművész, a Magyar Televízió 

műsorvezetője VERS ÉS DALLAM című 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 
Az eseményen megnyílik Magyar Krisztina 

természetfotós kiállítása is.

ajá
nl

ó

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy 
89 éves korában elhunyt Buzánszky 
Jenő, az Aranycsapat legendás hátvédje, 
a Nemzet Sportolója. A futballklasszis 
többször járt a kerületben, és mindig 
szívesen vett részt a sporteseményeke n, 
ahol profizmusával, életszeretetéve l és 
humorával mutatott példát a fiatalabb 
generációknak. Nyugodjon békében!

Forrás: karfiolful.hu
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Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony módszer 
a CSONTKOVÁCSOLÁS. Gerincte-
rápia, masszázs, nyirokmasszás, talp-
reflexológia. 70-347-5077. Akár ott-
honában is.

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók, 
napellenzők és műanyag nyílás-
zárók szerelése, javítása.  XVI. ker 
Rózsa utca 37. 409-2229, 30-209-
5987, 20-523-3801

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

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

DUgUlÁSElHÁrÍTÁS. FAl-
BOnTÁS nÉlKÜlI, SZAKSZE-
rŰ, gÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁn 
ISTVÁn 20-317-0843

ÜVEgEZÉS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! nyitva: 
8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 407-0410, 
XVI. Ijász u. 3/A

Egyetemen oktató ANGOL nyelv-
szakos tanárnő oktatást vállal min-
den szinten az Erzsébetligetben. 
Érettségire és nyelvvizsgára felkészí-
tés. 407-2137, 20-387-5450

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a 
nemzetközi és hazai nyelvvizsgáig. 
Érettségi felkészítés profi nyelvta-
nárnál, nagy gyakorlattal. 20-596-
4600, 405-2950
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